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ARQUEOLOXIA
Intervención e Xestión

do Patrimonio Histórico

MEMORIA DO PROXECTO DE CATALOGACIÓN E

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DO ...NCELLO DE MAZARICOS.
(A CORUÑA).

EXECUCIÓN: Arca Arqueoloxía.

DIRECCIÓN. M a Dolores Gil Agra.

1. FICHA TÉCNICA.

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA: Catalogación e Delimitación
Planimétrica dos Xacementos Arqueolóxicos do Concello de
Mazaricos, A Coruña.
PROMOTOR: Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e
Documental, Consellería de Cultura, Xunta de Galicia.

ORGANISMO AVALADOR: Dirección Xeral de Patrimonio

Histórico e Documental, Conselleria de Cultura, Xunta de
Galicia.

EXECUCIÓN: Arca Arqueoloxía.

DIRECCIÓN: Ma Dolores Gil Agra.
TEMPO DE EXECUCIÓN: 2 meses (1 mes de traballo de
campo, e 1 mes de traballo de gabinete).
EQUIPO TÉCNICO: Santiago Morales Pérez.
MEDIOS MATERIAIS: Equipo de documentación fotográfica,
videográfica, topográfica e planimétrica. Material funxible.
Material específico para tratamento dos datos en gabinete.
ORZAMENTO: 1.975.863 ptas.
MATERIAL ARQUEOLÓXICO. No curso dos traballos de
campo desenvolvidos non se recolleu material arqueolóxico.

2. OBXECTO.
Tendo en conta o acelerado proceso de transformación e cambio social e
urbanístico que está a acontecer nestes tempos en Galicia, o inventario e
catalogación do patrimonio arqueolóxico revélase como un instrumento básico
de cara a conquerir a súa protección e conservación.
Habida conta de que existen concellos nos que aínda estaba sen
confecccionar a primeira fase do inventario, como é o caso que nos ocupa, a
súa realización foi un paso necesario na elaboración e desenvolvemento das
diferentes estratéxias de conservación, protección e divulgación social
enamadas da Lei 8/95, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia e da
Lei 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.
Con iste proxecto de prospección arqueolóxica pretendiamos conquerir a
localización e descripción dos xacementos arqueolóxicos do concello de
Mazaricos, A Coruña, coñecidos tanto pola diversa bibliografía e documentación
existente como aqueles que podideran ser rexistrados a partires do estudo da
toponimia, informadores locais ou ben pola súa visibilidade na paisaxe.

Deste xeito, e trab o desenvolvemento dunhas estratexias de prospección
extensiva sobre o terreo, acadaríase unha primeira catalogación e delimitación
planimétrica do patrimonio arqueolóxico do municipio, contribuindo con elo a
completar o inventario de xacementos arqueolóxicos da Comunidade
Autónoma. Asímesmo, a elaboración das delimitacións planimétricas permitirá a
súa inclusión no catálogo das Normas Urbanísticas co fin de proceder á sua
protección. Neste senso coidamos que traballos de este tipo son básicos á hora
de promover a posta en valor e rendabilización socio-cultural do Patrimonio
Arqueolóxico galego.

3. ÁNALISE DO ÁMETO XEOGRÁFICO.
3.1. LOCALIZACIÓN E DESCRIPCIÓN XEOGRÁFICA.

Localizado no extremo suroccidental da provincia de A Coruña limita ó
norte cos concellos de Dumbria, Vimianzo e Zas, ó sur con Muros e Outes, ó
leste con Santa Comba e Negreira e ó oeste con Carnota. Ten unha extensión
de 192 kilómetros cadrados e comprende as parroquias de Albores, Antes,
Arcos, Baos, Beba, Coiro, Colóns, Corzón, Chacín, Eiron, Maroñas e

Mazaricos.

O territorio do concello inscríbese no límite occidental das superficies de
erosión galegas que desbordan a barreira da Dorsal Galega occidental e

mar. É por esta razón que dominan os espacios planos, sobre os
que resaltan algúns releves residuais. Segundo Nonn l nestas superficies de
erosión pódense distinguir tres niveis:
O máis elevado correspóndese ca área denominada A Ruña, un
inselgebirge que presenta un relevo residual derivado de vellas superficies
constituidas fundamentalmente por granitos de dúas micas e porfiróide.
O segundo atópase arredor dos 500 m.a.s.n.m., está formado por
relevos derivados da superficie superior eóxena.
O terceiro, o máis extenso, está formado por unha superficie
aquitaniense, degradada e de maior altitude, que ocupa a major parte da
parroquia de Coiro ó sur e as de Baos, Albores e Antes ó norte.

achéganse (5

Por último, o accidente máis importante correspóndese coa l'ha de
fractura de dirección NO-SE que percorre o río Mazaricos sobre materiais moi
antigos, en cuio val localizanse os terreos máis alterados como consecuencia
da erosión tradicional.
Os terreos de maior altitude presentan solos de tipo Ranker, mentras nos
sectores deprimidos domina o Gley.
No aspecto hidrográfico Mazaricos forma parte da vertente meridional
do sector occidental da conca do río Xallas , cos seus afluentes o Beba, Arcos,
Mazaricos e Maroña, e o tramo septentrional do va do río Santabaia.
O clima do concello englóbase no dominio oceánico galego,
caracterizado por un réxime pluviométrico contrastado que oscila entre os 1.500
e os 2.000 mm., con un máximo a finais de outono e comenzos do inverno e un
mínimo na época estival.
A temperatura media anual oscila entre os 14° e 15°, similar á das
rexións litorais. Durante o inverno é cando se manifestan os contrastes cas
zonas costeiras, aumentando o número de días con xiada.

A densidade de poboación, segundo o censo de 1991 é de 31'5
habitantes por kilómetro cadrado, inferior á media provincial que está estimada
en 137 hab./Km2. A evolución da poboación foi similar á do conxunto galego,
aumentando considerablemente ata fins da década dos 50 e iniciando unha
rápida regresión dende 1960 como consecuencia de fluxos migratorios. Dende
entón a poboación non deixou de descender o que repercute de xeito evidente
no envellecemento demográfico.
Os sistemas de propiedade e tenencia das terras plantexa certos
problemas estructurais, ainda que non tan acusados como en zonas litorais:

- Existen elevados porcentaxes de explotacións inferiores a 5 Ha. (38%).
1 Nonn, H.: Les régions cótieres de la Galice (Espagne). Estrasburg.

- As propiededes cuia superficie está comprendida entre 5/10 Ha. e
10/20 Ha. correspóndense na súa maioria a superficies ocupadas por monte
baixo e explotación forestal.
- Gran importancia da propiedade comunal, montes consorciados, etc,.
que agrupan un 40'8 % do total municipal.

4. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:
TRABALLO DE GABINETE

4.1. OBXECTIVOS.

* Caracterización Xeográfica da superficie que comprende o concello de
Mazaricos.
* Aproximación á súa dinámica histórico-cultural.

4.2. CONTIDOS.
Xeral

* Consulta e revisión das Fichas de Catalogación existentes na Dirección

do Patrimonio Histórico-Documental da Xunta de Galicia.

* Vaciado bibliográfico orientado á pescuda de referencias e noticias
sobre calquera tipo de achados arqueolóxicos, así como doutros datos de
orixen arqueohistórico que faciliten a comprensión da dinámica de ocupación no
territorio no concello de Mazaricos.
* Consulta cartográfica xenérica e específica. Mapas topográficos da
C.0:T.O.P. escala 1:10.000 ; 1:25.000 e 1:50.000 do I.G.N.,e 1:50.000 do
I.G.M.E.
* Consulta da fotografía aérea, que permite o estudo detallado das
diferentes unidades fisiográficas presentes no ámbito do municipio e a
detección e análise de estructuras arqueolóxicas que deixaron sobre o terreo
evidencias significativas.
* Estudo toponímico, que tras unha análise inicial do étimo e significado
dos topónimos facilitará a localización de xacementos arqueolóxicos e doutros
elementos que poden aportar luz sobre o devir histórico da comarca.

5. TRABALLO DE CAMPO.
Consistiu na recollida efectiva sobre o terreo dos diferentes elementos

arqueolóxicos, históricos e antropolóxicos, de tal xeito que os datos rexistrados
permitan a catalogación extensiva dos xacementos existentes no concello de
Mazaricos.

A investigación preliminar proporcionou unha primeira aproximación á
zona a prospectar, facilitando o desenvolvemento do traballo de campo e a
detección das evidencias.
5.1. OBXECTIVOS.
* Caracterización cronolóxico-cultural dos xacementos detectados.
* Análise das súas características estructurais de cara a conquerir unha
descripción que permitiu, unha vez incluidos estes datos na correspondente
ficha de catalogación, un rexistro adecuado e unha efectiva caracterización dos
mesmos.
* Valoración e delimitación planimétrica dos elementos catalogados de
cara a súa inclusión nas Normas Urbanísticas do Concello.

5.2. CONTIDOS E METODOLOXÍA.

* Prospección superficial e extensiva do terreo para proceder o
inventariado dos elementos do Patrimonio Arqueolóxico presentes no concello
de Mazaricos. Neste senso, tomouse como base para a recollida dos datos de
campo a ficha de catalogación normativizada da Dirección Xeral do Patrimonio

Histórico e Documental.

* Localización dos elementos atopados (xacementos e achados soltos)
sobre a cartografía escala 1:10.000 reducida a 1:20.000.
* Delimitación en cartografía escala 1:10.000 da área ocupada polos
xacementos, así como proposta da área exterior ou entorno que deba ser
sometida a protección.
* Delimitación cartográfica das áreas prospectadas e grao de
intensidade.
* Rexistro fotográfico de tódolos elementos documentados.

6. RESULTADOS.
Localizáronse un total de 84 xacementos arqueolóxicos, os cais:
---> Foron localizados en planimetría 1:10.000 reducida a 1:20.000 (planos
oficiais de catalogación arqueolóxica da Dirección Xeral de Patrimonio).
----> Elaborouse a correspondente ficha normativa de inventario de
xacementos arqueolóxicos.
--> Foron, asimismo, localizados en planimetría E:1/5.000, levando a
cabo a delimitación planimétrica da proposta de Protección Integral (v. pl.
trama negra) cuio ámbito ven definido externamente polas estructuras
arqueolóxicas detectables en superficie do perímetro máis exterior do Ben
Inventariado e a proposta de Protección Ambiental ou de Respeto, (v. pl.
trama punteada), cuio ámbito definiuse tras proceder á análise sobre o terreo
das características estructurais, ubicación fisiográfica e e diferentes factores de
xeografía humana que condicionan o Ben, atendendo ó artigo 30 das Normas
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento da provincia de A Coruña que
estipula un radio de protección xenérico de 200 metros a partir do seu perímetro
máis exterior.
6. 1. XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS INVENTARIADOS.
DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA: PROPOSTA DE ÁMBITOS DE PROTECCIÓN.

•GA 15045001: Mámoa do Encoro da Fervenza.
Túmulo de pequenas dimensións, (10 m. de diámetro e 0.60 m. de
altura). Actualmente atópase asulagada polo encoro da Fervenza, polo que
somentres é visible cando as augas da presa acadan límites mínimos.

--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 68-85):
--> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
túmulo.

--> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento.
•GA 15045002: Mámoa de Grille.
Túmulo de pequenas dimensións, (12 m. de diámetro e 1 m. de altura),
moi desfigurado polos traballos agrícolas de creación dun pastizal. O cadrante
SW atópase alterado e o perímetro do túmulo rebaixado.

---> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-17):
---> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
túmulo.
--> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento, excluindo ó norte, leste e oeste aquelas parcelas nas que hoxendía
existen edificacións, cuio subsolo atópase, previsiblemente, alterado.

•GA 15045003: Túmulo 1 do Alto da Besteira.
Túmulo en relativo bo estado de conservación. Dimensións: 13 m. (N-S);
12.70 m. (E-W); 0.90 m. de altura. Resulta visible dende longa distancia debido
a súa ubicación nunha portela. En superficie apréciase a presencia dunha
couraza de recubrimento feita a base de pedras graníticas de mediano tamaño,
dispostas de xeito imbricado.

•GA 15045004: Túmulo 2 do Alto da Besteira.
Túmulo en regular estado de conservación. Dimensións: 9 m. (N-S); 8.50
m. (E-W); 0.40 m. de altura máxima. Conserva restos de couraza de
recubrimento, feita a base de pedras graníticas de forma regular, dispostas de
xeito imbricado. Localizase 40 m. ó NW de GA 15045003.
—> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-44):
--> Ámbitos de Protección Integral: están definidos polo perímetro exterior
de cada un dos xacementos.
--> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía
destes dous xacementos permitíunos propor un ámbito de respeto conxunto
que, tómando como punto de partida o perímetro máis externo dos xacementos
deseña un cículo de 200 m. de radio, protexendo a portela do Alto da Besteira.

•GA 15045005: Túmulo de Chans de Fieiro.
Túmulo en regular estado de conservación. Pola súa ubicación na
ruptura de pendente NE do Alto dos Chans de Fieiro presenta un amplo dominio
visual do territorio. Dimensións: 11 m. (N-S); 9 m. (E-W); 1 m. de altura máxima.
Conserva couraza de recubrimento, sumamente estructurada, feita a base de
pedras graníticas de forma regular dispostas de xeito imbricado. Na periferia
norte do túmulo aprécianse unha serie de lousas fincadas que poderían
corresponderse cos restos dun anel peristalítico.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-34):

----> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
xacemento.
--> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento.

•GA 15045006: Mámoa 1 do Monte de Abaixo.
Túmulo en mal estado de conservación debido ás labores mecanizadas
de repoboación forestal que esmoreceron e desfiguraron a masa tumular.
Dimensións: 13 m. (N-S); 11 m. (E-W); 0.50 m. de altura máxima. Unha serie de
pedras regulares dispersas sobre a masa tumular permiten aventura-la hipótese
de que nun momento contou con couraza de recubrimento.

•GA 15045007: Mámoa Grande do Monte de Abaixo.
Túmulo de grandes dimensións e sumamente conspicuo dende o leste.
Ubicase á beira do camiño tradicional que comunica os lugares de S. Xosé de
Val e Godón coa parroquia de Valadares (Outes). Dimensións: 24.30 m. (N-S);
23.50 m. (E-W); 2 m. de altura máxima. Presenta un gran burato de violación
central.

•GA 15045008: Mámoa 3 do Monte de Abaixo.
Túmulo de pequenas dimensións localizado 23 m. ó node da Mámoa
Grande. Ubicase á beira dereita do camiño tradicional que comunica os lugares
de S. Xosé de Val e Godón coa parroquia de Valadares (Outes). Dimensións:
10.60 m. (N-S); 10 m. (E-W); 0.40 m. de altura máxima. Non amosa restos de
estructuras pétreas.

•GA 15045009: Mámoa 4 do Monte de Abaixo.
Túmulo de pequenas dimensións localizado á beira do camiño tradicional
que comunica os lugares de S. Xosé de Val e Godón coa parroquia de
Valadares (Outes). Dimensións: 9.50 m. (N-S); 9.80 m. (E-W); 0.70 m. de altura
máxima. No momento de realizar este estudo a densa vexetación impediu
apreciar pormenorizadamente as súas características estructurais, ainda que no
centro da masa tumular apreciouse un burato de violación de considerable
profundidade. No sector periférico W a presencia de pedras metamórficas de
pequeno tamaño dispostas de xeito estructurado poden estar indicando a
presencia de couraza de recubrimento.

•GA 15045010: Märnoa 5 do Monte de Abaixo.
Túmulo de pequenas dimensións localizado á beira do camiño tradicional
que comunica os lugares de S. Xosé de Val e Godón coa parroquia de
Valadares (Outes). Dimensións: 10.30 m. (N-S); 11.70 m. (E-W); 1 m. de altura
máxima.

•GA 15045011: Mámoa do Camiño Traveso.
Túmulo en moi mal estado de conservación. Localizase nunha
plataforma na ladeira W do Monte de Abaixo. Dimensións conservadas: 8.90 m.
(N-S); 7 m. (E-W); 1.40 m. de altura máxima. Os traballos para adecuación
dunha pista forestal realizados con maquinaria pesada destruiron boa parte do
xacemento, reducindo considerablemente as dimensións da mámoa e deixando
un corte de 1.40 m. de altura no que é posible apreciar a composición da masa
tumular.
• GA

15045012: Mámoa 7 do Monte de Abaixo.

Túmulo localizado nunha plataforma orientada ó NW na ladeira do Monte
de Abaixo. Dimensións: 10.30 m. (N-S); 9.50 m. (E-W); 0.40 m. de altura
máxima. Presenta unha violación central colmatada en culo extremo W aparece
fincado un ortostado granítico de 0.50X0.70X0.20 m.

•GA 15045013: Mámoa 8 do Monte de Abaixo.
Túmulo localizado no alto do Monte de Abaixo, dominando as
plataformas nas que se ubican os restantes túmulos da necrópole. Dimensións:
13.70 m. (N-S); 12.40 m. (E-W); 0.80 m. de altura máxima. Externamente
apreciase a presencia dunha couraza de recubrimento feita a base de pedras
metamóficas de medianas dimensión dispostas de xeito imbricado. Presenta
unha violación central de pouca profundidade.

•GA 15045014: Mámoa 9 do Monte de Abaixo.
Túmulo localizado nunha plataforma orientada ó leste na ladeira do
Monte de Abaixo, 50 m. ó sur da edificación máis meridional do lugar de San
Xose de Val e á beira da pista que comunica esta aldea co lugar de Godón.
Dimensións: 13.50 m. (N-S); 13 m. (E-W); 0.50 m. de altura máxima. Presenta
un burato de violación de forma oblonga, colmatado, que afecta ó centro e
cadrante sur do túmulo. Non se observan restos de estructuras pétreas. As
labores de adecuación da pista antes mencionada afectaron á periferia norte do
túmulo, deixando un corte de 10.45 m. de lonxitude e 0.60 m de altura.

—> Delimitación Planimétrico, (Plano E:1 1 5.000: 93-56):
—› Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
dos túmulos.
—> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía
destes nove xacementos permillunos propor un ámbito de respeto conxunto
que, tómando como punto de partida o perímetro máis externo dos mesmos
cara os catro puntos cardinais, delimita un área de protección de 200 metros de
radio que circunscribe o Alto do Monte de Abaixo e as plataformas existentes
nas ladeiras sur e oeste, quedando excluidas as edificacións e cortiñas do lugar
de S. Xosé de Val. A zona de major conflictividade localizase no sector
meridional (ubicación de GA 15045006), onde as parcelas adícanse á

explotación forestal de eucaliptos de repoboación; o resto da área sostén unha
vexetación de monte baixo, utilizada como pasto extensivo e para acopio de
batu me.

•GA 15045015: Mámoa 10 do Monte de Abaixo.
Túmulo localizado nunha plataforma orientada ó norte na ladeira do
Monte de Abaixo, dominando o trazado do camiño tradicional que comunica os

lugares de insua, Godón e Voladores. Dimensións: 9.50 m. (N-S); 9.50 m. (EW); 0.50 m. de altura máxima. Presenta un burato de violación central. Posible
couraza pétrea de recubrimento.

•GA 15045016: Mámoa 11 do Monte de Abaixo.
Túmulo localizado nunha plataforma orientada ó norte na ladeira do

Monte de Abaixo; a súa ubicación fisiográfica confírelle un dominio estratéxico
sobre unha vía de tránsito tradicional. Dimensións: 7 m. (N-S); 7 m. (E-W); 0.40
m. de altura máxima. Presenta un burato de violación central. Posible couraza
pétrea de recubrimento.
—> Delimitación Planimétrico, (Plano E:1/5.000: 93-46):
--> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
dos túmulos.
—> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía
destes dous xacementos permiliunos propor un ámbito de respeto conxunto
que, tómando como punto de partida as estructuras arqueolóxicas máis
externas apreciables en superficie, delimita un área de protección de 200
metros de radio, circunscribindo a plataforma existente na ladeira norte do Alto
do Monte de Abaixo.

•GA 15045017: Mámoa de Riba do Campo.
Túmulo localizado 20 metros á leste do camiño tradicional que comunica
os lugares de Ínsua, Godón e Voladores. Ubicase nunha plataforma orientada ó

norte na ladeira do Monte de Abaixo. Dimensións: 9.60 m. (N-S); 10.90 m. (EW); 0.40 m. de altura máxima. En xeral o túmulo atópase moi esmorecido e
desfigurado polo que a súa visualización resulta difícil. Presenta un burato de
violación central colmatado polos traballos de repoboación forestal. Non amosa
restos de estructuras pétreas.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1 15.000: 93-46):
Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
xacemento.
—> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento.

•GA 15045018: Mámoa 1 de Prado Novo.
Túmulo en bo estado de conservación localizado nunha plataforma
orientada ó sur no Monte do Sino. Dimensións: 25 m. (N-S); 25.8 m. (E-W); 2
m. de altura máxima. Non se aprecian restos de estructuras pétreas. Presenta
un burato de violación central colmatado.

•GA 15045019: Mámoa 2 de Prado Novo.
Túmulo en bo estado de conservación localizado nunha plataforma
orientada ó NE na ladeira do Alto do Casteliño. Dimensións: 15.40 m. (N-S);
13.8 m. (E-W); 0.50 m. de altura máxima. Non se aprecian restos de estructuras
pétreas. Presenta un burato de violación central de 3 metros de diámetro,
colmatado.

•GA 15045020: Mámoa 3 de Prado Novo.
Túmulo localizado 15 metros ó leste da estrada que comunica A Picota
co lugar de Godón. Dimensións: 10 m. (N-S); 7 m. (E-W); 0.20 m. de altura. O
xacemento atópase sumamente alterado debido ás labores de repoboación
forestal, correndo grave risco de desaparición. Non se aprecian restos de
estructuras pétreas. Presenta un burato de violación central de 1.5 metros de
diámetro, colmatado.
Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-45):
---> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior de
cada un dos xacementos.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía
destes tres xacementos permitiunos propor un ámbito de respeto conxunto que
delimita un área de protección de 200 metros de radio medidos a partires do
perímetro máis exterior dos xacementos en dirección noroeste, sur e oeste.
Cara ó leste o límite está definido pola estrada A Picota-Godón; ó norte
excluíronse unha serie de parcelas que configuran un espacio natural de

desenrolo urbanístico de A Picota e que, xa na actualidade, sosteñen
edificacións.

•GA 15045021: Alto do Castelo, (Monte da Ruña).
Xacemento fortificado que ocupa o alto dun outeiro localizado no cordal
de A Ruña. Domina estratéxicamente varias vías naturais de tránsito que
comunican as terras interiores do concello de Mazaricos co sector costeiro do
concello de Carnota, a ría de Corcubión e a desembocadura do río Ezaro. O
cume do outeiro está totalmente recuberta de derrumbes pétreos entre os que
se aprecian alicerces de varias estructuras constructivas que aproveitan
afloramentos naturais para o seu asentamento. Ó N-NW-NE esta croa está
delimitada, a un nivel inferior, por unha plataforma artificial, defendida por unha
muralla pétrea. No sector norte, zona de doada accesibilidade, as estructuras
defensivas complétanse ca presencia dunha segunda muralla de 4.10 metros
de ancho e, alo menos, 13.70 metros de lonxitude.
—> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-44):
—> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
—> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento.

•GA 15045022: Pedras dos Mouros, Castro de Chacín.
Xacemento fortificado da Edade do Ferro localizado no alto dun outeiro.
Presenta un recinto central de forma ovalada defendido por terrapléns de
escasa altura. Dimensións: 60 m. (N - S); 28.70 m. (E - W). No cadrante sur

disponse un antecastro, a xeito de plataforma, de 9.5 m. por 30 m. parcialmente
destruido por mor dos traballos agrícolas e das labores de adecuación do terreo
para pasto.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-56/57):

—› Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un

circulo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento. Este ámbito de protección cínguese polo oeste ó do xacemento Ga
15045083, Horta de Banzas, lugar no que en 1984 recolleuse unha estela
funeraria de época romana.

•GA 15045023: Mámoa 1 do Pedroso.
Túmulo en bo estado de conservación localizado na cota máis elevada
do cordal do Pedroso; debido a elo resulta sumamente conspicuo. Dimensións:
20.50 m. (N-S); 20 m. (E-VV); 1.70 m. de altura máxima. Presenta violación
central de 4.5 m. de diámetro en cuio extremo NE aflora un ortostato granítico.
En superficie apréciase a existencia de couraza pétrea de recubrimento.

•GA 15045024: Mámoa 2

do

Pedroso.

Túmulo localizado 60 metros ó norte da mámoa 1. Dimensións: 6.90 m.
(N-S); 7 m. (E-W); 0.30 m. de altura. En superficie aprécianse unha serie de
pedras graníticas que poderían corresponderse cunha couraza pétrea de
recubrimento.

•GA 15045025: Mámoa 3

do

Pedroso.

Túmulo localizado nunha portela ó sur de GA 15045023. Dimensións: 17
m. (N-S); 17.50 m. (E-W); 1 m. de altura. Presenta unha violación central de 5.5
metros de diámetro na que foi fincado un fito altimétrico. Posiblemente presente
couraza pétrea de recubrimento.

•GA 15045026: Mámoa 4 do Pedroso.
Túmulo localizado nunha portela 22 metros ó sur de GA 15045025.
Dimensións: 15.5 m. (N-S); 11.30 m. (E-W); 1 m. de altura máxima. Presenta
unha violación de 4 metros de diámetro que afecta ó centro e cadrante W da
masa tumular. Non se aprecian restos de estructuras pétreas.

•GA 15045027: Mámoa 5

do

Pedroso.

Túmulo localizado pedo da ruptura de pendente SE da plataforma
meridional existente no Alto do Pedroso. O xacemento mantén unha orientación
preferente cara a braña do Pedroso, sendo fácilmente perceptible dende ela.
Dimensións: 13 m. (N-S); 11.50 m. (E-W); 0.70 m. de altura máxima, (E).
Presenta unha violación de 4 metros de diámetro que afecta ó centro da masa
tumular. En superficie apréciase a existencia de couraza pétrea de
recubrimento feita a base de pedra graníticas de mediano tamaño e forma
regular perfectamente imbricadas e estructuradas.
---> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-47):
--> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior de
cada un dos túmulos.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía
destes cinco xacementos permitiunos propor un ámbito de respeto conxunto

que, tómando como punto de partida o perímetro máis externo dos mesmos,
delimita un área de protección de 200 metros de radio, dando prioridade a zona
de menor pendente relativa do cordal.

•GA 15045028: Mámoa 6

do

Pedroso.

Túmulo localizado á beira W dun camiño tradicional, ubicase na parte
baixa dunha leve pendente que limita polo sur a plataforma septentrional do Alto
de Pedroso. Dimensións: 13.50 m. (N-S); 13.45 m. (E-W); 1.50 m. de altura
máxima. Presenta violación central pouco fonda.

•GA 15045029: Mámoa 7

do

Pedroso.

Túmulo localizado 30 metros ó NW da mámoa 6. Ubicase na ruptura de
pendente sur da plataforma septentrional do Alto do Pedroso. Dimensións:
10.60 m. (N-S); 10.70 m. (E-W); 0.50 m. de altura. Presenta violación central de

gran profundidade.

•GA 15045030: Mámoa 8 do Pedroso.
Túmulo localizado pedo da ruptura de pendente W da plataforma
septentrional do Alto do Pedroso, uns 30 m. ó N dun camiño tradicional.
Dimensións: 20 m. (N-S); 20 m. (E-W); 1.50 m. de altura. A densa vexetación
impediu un estudo máis pormenorizado do xacemento.
---> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-47):
--> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior de
cada un dos túmulos.
----> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía
destes tres xacementos permitiunos propor un ámbito de respeto conxunto que
delimita un área de protección de 200 metros de radio medidos a partires do
seu perímetro máis exterior, dando prioridade a zona de menor pendente
relativa do cordal.

*GA 15045031: Castro de Montaos.
Xacemento fortificado da Edade do Ferro formado por un recinto central
de 75 metros (N-S) e 85 metros (E-W), defendido por altos parapetos que
chegan a acadar os 6 m. de altura no sector norte; Na zona septentrional, a
menor altitude, disponse un segundo recinto, a xeito de plataforma, de 28 m. de
anchura defendido, á süa vez por un segundo e terceiro parapeto de menor
altura (1.50 m.). Cara ó W unha corredoira discurre polo fondo do foso que
pecha o xacemento na zona máis accesible.

---> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-47):
--> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento.

•GA 15045032: A Mámoa, Mámoa 1

de

Corbeira.

Túmulo cortado pola estrada local que dende a LC-403 leva ó lugar de
Corbeira. Ubicase na beira norte da mesma, na ruptura de pendente convexa
dunha plataforma que actua como divisoria de augas entre o rego Augabril e o
Rego das Insuas. Dimensións: 19 m. (N-S); 17 m. (E-W); 1.80 m. de altura. As
labores agrícolas mecanizadas para a formación de unha pradeiría removeron o
sedimento superficial, alterando a configuración do túmulo. Non se aprecian
restos de estructuras pétreas ou de violación.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-37):
—> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
túmulo no arco E-N-W; na zona sur delimitase seguindo o trazado da estrada,
por un corte de 32 m. de lonxitude que as obras da mesma efectuaron na masa
tumular.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento.

•GA 15045033: A Mina de Parxubeira (Mámoa 1

de Podo

Coido).

Túmulo megalitico con cámara de planta poligonal e corredor corto.
Actualmente conserva nove ortostatos e unha lousa de cubrición (a do
corredor). Dimensións do túmulo: 15.70 m. (N-S); 16.40 m. (E-W); 0.40 m. de
altura. As labores agrícolas removeron o sedimento superficial, alterando a
configuración do túmulo e reducindo as súas dimensións de tal xeito que, na
actualidade, é dificil de apreciar.

•GA 15045034: Mámoa 2 de Porto Coido.
Xacemento tumular localizado no fondo do val, 20 m. ó sur do rego de
Augabril. Dimensións: 17.60 m. (N-S); 19.80 m. (E-W); 1.70 m. de altura
máxima (E). Presenta violación central de 5 m. de diámetro en cuio extremo
NW se aprecia un ortostato granítico. As labores agrícolas removeron o
sedimento superficial, alterando a configuración do túmulo e reducindo o seu
perímetro.

--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-37):

•GA 15045035: Mámoa 3 de Porto Coido.
Xacemento tumular localizado 100 m. ó sur da estrada LC-403,
perfectamente visible dende ela. Ubicase na vertente W do val do rego do
Muiño, sendo a súa orientación preferencial cara o leste, marcando unha clara
aliñación con GA 15045033 e GA 15045034. Dimensións: 27.50 m. (N-S); 25 m.
(E-W); 2 m. de altura. Presenta violación central colmatada. Un camiño
tradicional rodea o xacemento no cadrante sur, alterando levemente a periferia
tumular.

•GA 15045036: Mámoa 4 de Porto Coido.
Túmulo situado na plataforma existente na vertente oriental do cordal da
Estivada Vella, dominando dende o leste o val en que se ubica a Mina de
Parxubeira. Dimensións: 17.90 m. (N-S); 20 m. (E-VV); 1 m. de altura máxima
(N). Presenta violación central na que aflora un ortostato granítico. En superficie
apréciase a existencia de couraza pétrea de recubrimento, relativamente
alterada por traballos de repoboación forestal.
Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-36):

-3 Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior de

cada un dos túmulos.
- Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía
destes catro xacementos permitíunos propor un ámbito de respeto conxunto
que delimita un área de protección de 200 metros de radio medidos a partires
do perímetro máis exterior dos túmulos; incluindo a vaguada pola que discurre o
curso do rego Augabril e unha zona encharcada de interese medioambiental.

•GA 15045037: Mámoa 1 de As Morosas.
Túmulo localizado 100 m. ó norte da estrada LC-403 ó seu paso polo
lugar de Marañas. Ubicase no extremo NE dunha plataforma que domina o
curso medio do rio Maroñas, aproveitando a existencia de afloramentos naturais
para a súa conformación. Dimensións: 20.50 m. (N-S); 18.70 m. (E-W); 1.50 m.
de altura. Presenta violación central de forma oblonga. Os traballos agrícolas
dunha pradería alteraron a periferia tumular.
•GA 15045038: Mámoa 2 de As Morosas.
Túmulo localizado 21 m. ó leste de GA 15045037, presenta unha
ubicación fisiográfica semellante. Dimensións: 11.50 m. (N-S); 9 m. (E-W); 0.50
m. de altura. Presenta violación central atuada de pedras graníticas retiradas do

terreo circundante durante os traballos agrícolas que, asemade, alteraron a
periferia tumular.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-27):
--> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior de
cada un dos túmulos.
—> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía
destes dous xacementos permitíunos propor un ámbito de respeto conxunto
que delimita un área de protección de 200 metros de radio medidos a partires
do perímetro máis exterior dos túmulos; excluindo as edificacións septentrionais
do lugar de Maroñas.

•GA 15045039: Mámoa 1 de Chan de Antela.
Túmulo ubicado nunha portela, 40 metros ó norte da estrada que
comunica os lugares de Colúns e Arcos. Dimensións: 14.30 m. (N-S); 11 m. (EW); 1.50 m. de altura. Presenta violación central colmatada, non amosa restos
de cámara pero presenta en superficie unha couraza de recubrimento ben
estructurada. Un camiño tradicional que conduce ó Alto do Cerro da Coya
Antela discurre pola periferia leste do xacemento alterando, en boa medida,
este cadrante da masa tumular.

•GA 15045040: Mámoa 2 de Chan de Antela.
Túmulo localizado 40 metros ó norte de GA 15045039. Ubicase na parte
inferior da vertente sur do Alto do Cerro da Coya Antela. Dimensións: 9.10 m.
(N-S); 9.90 m. (E-W); 0.30 m. de altura máxima (S). Presenta violación central
de 3.6 m. de diámetro que afecta en boa medida á masa tumular. Non amosa
restos de cámara pero presenta en superficie unha couraza pétrea de
recubrimento. O camiño tradicional que conduce ó Alto do Cerro da Coya
Antela discurre pola periferia leste do xacemento sen alterar, aparentemente, o
xacemento.

•GA 15045041: Mámoa 3 de Chan de Antela.
Túmulo ubicado no sector SE dunha plataforma orientada ó sur,
localizada na vertente SE do Alto da Ruña. Dimensións: 10.90 m. (N-S); 10.65
m. (E-W); 0.50 m. de altura. Presenta violación central de forma oblonga de
2.90X3.50 m. en cuio límite oriental se aprecia unha lousa que poderia formar
parte de estructuras intratumulares.

•GA 15045042: Mámoa 1 do Cerro de Coya Antela.
Xacemento tumular ubicado no centro dunha plataforma orientada ö sur,
localizada na vertente meridional do Alto da Co ya Antela. Dimensións: 15.70 m.

(N-S);

17 m. (E-W); 1.50 m. de altura. Presenta violación central de 3.80 metros

de diámetro. No se aprecian restos de estructuras pétreas.

•GA 15045043: Mámoa 2 do Cerro de Coya Antela.
Xacemento tumular ubicado na ruptura de pendente oriental no cumio do
Alto da Coya Antela. A mámoa dispón dun amplísimo dominio visual do curso
do rio Xallas e o val da parroquia de Colúns. Dimensións: 11.30 m. (N-S); 11.95
m. (E-W); 1.40 m. de altura. Presenta violación central de 4 metros de diámetro
en cuia periferia 1/1/ afloran dúas lousas fincadas que poden formar parte dunha
estructura intratumular. En superficie apréciase a presencia dunha couraza de
recubrimento feita de pedras graníticas de forma e tamaño regular, dispostas de
xeito imbricado.
Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-27):
Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior de
cada un dos cinco túmulos.
Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía dos
xacementos permitiunos propor un ámbito de respeto conxunto que delimita un
área de protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro
máis exterior dos túmulos; incluindo á portela, o camiño tradicional e priorizando
a zona de menor pendente relativa das diferentes plataformas en que se ubican
os xacementos.

•GA 15045044: Castro de Recarea.
Xacemento fortificado da Edade do Ferro formado por dous recintos
concéntricos delimitados por terrapléns e parapetos, estes últimos alterados
pola incidencia das labores agrícolas. O sistema defensivo compleméntase con
dous parapetos, separados 60 metros entre sí, que pechan o acceso á acrópole
no sector de mäis doado acceso (S). O castro atópase en relativo bo estado de

conservación, exceptuando o sector sur no que a incidencia de maquinaria
agrícola utilizada para a formación de pastos alterou os parapetos exteriores de
xeito que, na actualidade, resulta imposible definir a totalidade da súa

traxectoria orixinal. Dimensións: Eixo N-S: 150 m.; Eixo EM: 100 m.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-74):

Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
—> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento no arco E-S-W. O límite norte está marcado pola estrada de acceso
ó lugar de Recarea excluindo, deste xeito, as edificacións da aldea.

•GA 15045045: Castro de Enxilde.
Xacemento fortificado da Edade do Ferro ubicado nun espolón sobre o
curso alto do rio Denosiño. Atópase mai alterado pola incidencia das labores
agrícolas, actividades tradicionais de extracción de pedra e pola erosión natural.
Apreciase a existencia dunha croa de forma tendente a circular que ocupa o
cumio do espolón. Nos sectores SW-NW non se aprecian defensas artificiais.
N, NE e SE este recinto superior aparece delimitado por un terraplén de 4 m. de
altura, que se completa ó NW con un parapeto apenas esbozado. Estas
estructuras compleméntanse cunha plataforma localizada a un nivel inferior no
sector NE, atópase moi desfigurada e defendese con un parapeto de 2 m. de
altura, que é aproveitado por valados modernos. Dimensións: Eixo N-S: 62 m.;
Eixo E-W: 72 m.
Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-43):
Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento.

•GA 15045046: Mámoa 2 da Cima da Arca.
Túmulo ubicado nunha plataforma localizada na vertente W do Alto do
Adraño. O seu estado de conservación é malo, estando cortado por unha pista
de nova construcción que, dende o lugar de Comide (Carnota) sube ata un
depósito de auga potable. Dimensións conservadas: 13.10 m. (N-S); 8.95 m. (EW); 0.30 m. de altura. Amosa unha violación de 4.5 m. de diámetro. Non se
aprecian restos de estructuras pétreas.
O xacemento foi catalogado nos concellos e Mazaricos e Carnota por
non ser coincidentes os límites territoriais nos planos utilizados para o inventario
de xacementos arqueolóxicos (1:10.000, reducido a 1:20.000 da C.O.T.O.P. e
1:5.000 da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda).
---> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1 15.000: 93-63):
- Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
túmulo. Nesta planimetría aparece grafiado, asemade, o Túmulo 1 da Cima da
Arca, que ten n° de catálogo pertenecente 6 concello de Carnota.
- Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía dos
xacementos permillunos propor un ámbito de respeto conxunto que delimita un
área de protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro
máis exterior dos túmulos.

•GA 15045047: Mámoa dos Campiños.
Xacemento tumular ubicado nunha plataforma situada na vertente leste
do Alto de Legoiñas. Dimensións: 16.50 m. (N-S); 16 m. (E-W); 2 m. de altura
máxima (S). Presenta violación de forma oblonga de 7X3 metros que afecta o
sector central e EN da masa tumular.
O xacemento foi catalogado nos concellos e Mazaricos e Carnota por
non ser coincidentes os limites territoriais nos planos utilizados para o inventario
de xacementos arqueolóxicos (1:10.000, reducido a 1:20.000 da C.O.T.O.P. e
1:5.000 da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda).
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-64):

Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do

túmulo.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior
do túmulo, exceptuando o cadrante NE en que a área se restrinxe por mor da
presencia de construccións pertenecentes ó lugar de Señorio.

•GA 15045048: Petroqlifo 1 do Alto do Adratio.
Localizase na divisoria de augas do Alto do Adraño, presentando un
amplo dominio visual do mesmo e da divisoria cara o norte. Un afloramento
granítico, conspicuo, actua como soporte das gravuras. Descripción:
* Unha covifia de 5.5 cm. de diámetro e 2 cm. de profundidade localizada
na base do afloramente e orientada ó sur.
* Unha coviña de 7 cm. de diámero e 3 cm. de profundidade localizada
no sector superior NW do afloramento e orientada ó norte.
* Unha coviña de 5 cm. de diámero e 2.5 cm. de profundidade localizada
no sector W do afloramento.
* Un conxunto de motivos complexos localizados no sector W do
afloramento, sobre unha superficie plana, levemente buzada cara ó sur.
Presentan surco en U moi erosionado. A simple vista pode apreciarse a
existencia de dous círculos concéntricos de 37 e 27 cm. de diámetro con

cazoleta central e radio en prolongación. Do extremo norte do círculo exterior
parten tres radios e no espacio comprendido entre ambos círculos obsérvanse,
alo menos, 8 coviñas de 3 cm. de diámetro e 0.5 cm. de profundidade. Dous
círculos concéntricos e cazoleta interior dispóñense no campo libre ó leste do
radio central en prolongación, compartindo surco cos anteriores. Dous círculos
concéntricos inconclusos, un círculo completo e diversas coviñas dispersas polo
panel completan o conxunto.
* No punto de maior altitude do afloramento 3 coviñas de 5 cm. de
diámetro e 2 cm. de profundidade.

•GA 15045049: Petroglifo 2 do Alto do Adraño.
Localizase na divisoria de augas do Alto do Adraño, 14.30 metros ó NE
de GA 15045048, Un afloramento granítico de 1X0.70 m. actua como soporte
das gravuras, presentando un dominio visual reducido sobre o entorno.
Descripción:
* Tres coviñas de 5, 4, e 3 cm. de diámetro e 3 cm. de profundidade
dispóñense na parte media da rocha, que presenta unha leve inclinación cara ó
SE.

•GA 15045050: Petroqlifo 3 do Alto do Adraño.
Localizase na divisoria de augas do Alto do Adraño, 75 metros ó norte de
GA 15045048. Un afloramento granítico, conspicuo, actua como soporte das
gravuras, presentando un dominio visual amplo da divisoria cara ó norte e leste.
Descripción:
• Unha coviña de 5 cm. de diámetro e 3 cm. de profundidade localizada
na parte superior do afloramento, no seu borde SE.

•GA 15045051: Petroqlifo 4 do Alto do Adraño.
Localizase na divisoria de augas do Alto do Adraño, 300 metros ó norte
de GA 15045050. Un afloramento granítico, conspicuo, de 2 metros de
lonxitude actua como soporte das gravuras, presentando un dominio visual
amplo da divisoria cara ó norte e leste. Descripción:
• Unha coviña de 14 cm. de diámetro e 6 cm. de profundidade localizada
na parte superior do afloramento, no borde norte do mesmo.

•GA 15045052: Petroglifo 1 do Petón de Comes.
O afloramento que actua como soporte das insculturas localizase na
parte superior da ladeira do val do Adraño, presentando un claro dominio visual
do mesmo e da divisoria cara o norte. Dimensións: 2.5X2 m. Descripción:
* Tres coviñas de 8 cm. de diámetro e 4 cm. de profundidade localizadas
na base do afloramento e orientadas ó NW.
* Un conxunto de motivos complexos localizados no sector SW do
afloramento, orientados cara ó NW. Presentan surco en U, mol erosionado. A
simple vista pode apreciarse a presencia de dous círculos concéntricos con
cazoleta central e radio en prolongación e dous círculos máis pequenos a
ambos lados dos anteriores. A totalidade do panel gravado mide 0.8.X0.25 m.
- Delimitación Planimétrica, (Plano E:1 15.000: 93-63):
- Ámbito de Protección Integral: Está definido por unha superficie de 25
m. de radio contado a partires do centro das gravuras, integrando en tódolos
casos o afloramento que as soportan.

----> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior
definido polo ámbito de protección integral.

•GA 15045053: Cruz do Chan de Leqüiñas.
Localizase nunha plataforma perto da ruptura de pendente leste, a media
altura do Outeiro Grande de Pedrouzo. A gravura utiliza como soporte unha
laxe plana, a ras de chan, de 2.20X2 m., localizada no borde leste dunha
pequena charca e pedo dun camiño tradicional. O motivo, unha cruz latina de
17X20 cm. orientase cara ó NW. Presenta surco en V, bastante erosionado.
O xacemento foi catalogado nos concellos e Mazaricos e Carnota por
non ser coincidentes os límites territoriais nos planos utilizados para o inventario
de xacementos arqueolóxicos (1:10.000, reducido a 1:20.000 da C.O.T.O.P. e
1:5.000 da Conselleria de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda).

•GA 15045054: Petroq lifo do Outeiro Grande de Pedrouzo.
O afloramento que actua como soporte das insculturas ubicase pedo da
ruptura de pendente sur da plataforma existente no Alto do Outeiro Grande de
Pedrouzo. Disfruta dun amplo dominio visual en todo o arco NE-E-S-SW.
Descripción: Dúas coviñas, unha de 14 cm. de diámetro e 6 cm. de
profundidade e outra de 5 cm. de diámetro e 3 de profundidade, separadas
entre sí 1 cm. conforman o conxunto. Localizanse no extremo superior
meridional do afloramento, orientadas ó sur.
O xacemento foi catalogado nos concellos e Mazaricos e Carnota por
non ser coincidentes os limites territoriais nos planos utilizados para o inventario
de xacementos arqueolóxicos (1:10.000, reducido a 1:20.000 da C.O.T.O.P. e
1:5.000 da Conselleria de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda).
•GA 15045055: Mámoa de Leqüiñas.
Xacemento tumular ubicado na ruptura de pendente SE dunha
plataforma situada a media altura do Alto de Outeiro Grande de Pedrouzo.
Presenta unha clara orientación cara o SE, dominando visualmente unha
portela existente ó sur. Dimensións: 9.50 m. (N-S); 8.70 m. (E-W); 0.40 m. de
altura máxima (SE). Amosa un burato de violación central.
O xacemento foi catalogado nos concellos e Mazaricos e Carnota por
non ser coincidentes os limites territoriais nos planos utilizados para o inventario
de xacementos arqueolóxicos (1:10.000, reducido a 1:20.000 da C.O.T.O.P. e
1:5.000 da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda).
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-64):

•GA 15045056: Mámoa da Pedra Cabalgada.
Xacemento tumular ubicado na ruptura de pendente septentrional dunha
plataforma situada a media altura na vertente norte do Alto da Pedra
Cabalgada; presenta unha orientación preferente cara unha portela situada uns
75 m 6 norte. Dimensións: 5.10 m. (N-S); 7.40 m. (E-W); 0.40 m. de altura.
Amosa un burato de violación de forma oblonga que afecta ó centro e ó
cadrante NE da masa tumular. En xeral atópase en mal estado de

conservación.
O xacemento foi catalogado nos concellos e Mazaricos e Carnota por
non ser coincidentes os límites territoriais nos planos utilizados para o inventario
de xacementos arqueolóxicos (1:10.000, reducido a 1:20.000 da C.O.T.O.P. e
1:5.000 da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda).

•GA 15045057: Petroglifo do Alto da Pedra Cabalgada.
O afloramento granítico que actua como soporte das insculturas ubicase
na parte media da ladeira oeste do Alto da Pedra Cabalgada, na beira norte dun
cortalumes. Ten un amplo dominio visual en todo o arco S-SW-W.
Descripción: As gravuras dispóñense na base W do afloramento, perto
do chan, polo que o seu dominio visual redúcese con respecto ó da totalidade
do conspicuo afloramento que as soporta. O conxunto está formado por cinco
coviñas alineadas de E a W:
Dimensións (de E a W):
* Coviña de 5 cm. de diámetro por 1 cm. de profundidade.
*Coviña de 12 cm. de diámetro por 5 cm. de profundidade.
* Coviña de 6 cm. de diámetro por 2 cm. de profundidade.
* Coviña de 6 cm. de diámetro por 2 cm. de profundidade.
*Coviña de 7 cm. de diámetro por 3 cm. de profundidade.
O xacemento foi catalogado nos concellos e Mazaricos e Carnota por
non ser coincidentes os límites territoriais nos planos utilizados para o inventario
de xacementos arqueolóxicos (1:10.000, reducido a 1:20.000 da C.O.T.O.P. e
1:5.000 da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda).

---› Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-74):
----› Ámbito de Protección Integral: No caso dos petroglifos está definido
un espacio de 25 m. de radio contado a partires do centro das gravuras,
integrando en tódolos casos os afloramentos que as soportan. No caso do
túmulo ven definido polas estructuras arqueolóxicas máis externas apreciables
en superficie (límite externo da masa tumular).
--› Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto (planos
E:1/5.000 93-64 e 93-74): a cercanía dos cinco xacementos permitíunos propor
un ámbito de respeto conxunto que delimita un área de protección de 200
metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior definido polos
ámbitos de protección integral. Así, inclúese neste ámbito as zonas de major
altitude dun cordal montañoso de orientación NW-SE que actua de divisoria de
augas entre dous vales da parroquia de Sta. María de Coiro.

•GA 15045058: Mámoa 1 do Seixo.
Túmulo localizado nunha plataforma situada na vertente NE do Alto do
Seixo, a carón da pista de terra que dende o lugar de Manda conduce as
Brañas de Fornís e ó santuario da Virxe do Monte. Fisiográficamente ubicase
no extremo NE do pequeno cordal que actua como divisoria de augas entre o
rego Ribeiro e o rego do Tilleiro. Dimensións: 16 m. (N-S); 10.70 m. (E-W); 0.70
m. de altura. Presenta couraza pétrea discontinua, máis estructurada na
periferia tumular que nos sectores centrais.
En xeral o xacemento atópase en moi mal estado de conservación.
Presenta un burato de violación antiguo de 3.80 m. de diámetro. Asemade a
totalidade do cadrante leste da masa tumular ten desaparecido quedando na
actualidade un corte de 9 m. de lonxitude e 0.70 m. de altura, estas remocións
foron efectuadas con maquinaria pesada no momento en que se procedeu a
arranxar a pista colindante.

•GA 15045059: Mámoa 2 do Seixo.
Túmulo localizado nunha plataforma situada na vertente NE do Alto do
Seixo, 20 m. ó NE de GA 15045058. Pola súa ubicación fisiográfica,
aproveitando unha pequena elevación existente no sector central da plataforma
e perto da ruptura de pendente, este xacemento é visible dende unha longa
distancia. Dimensións: 25 m. (N-S); 25 m. (E-W); 1.80 m. de altura.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-64):
--> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
dos túmulos.
—> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía dos
xacementos permitíunos propor un ámbito de respeto conxunto que delimita un
área de protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro
máis exterior dos túmulos. Este área engloba a plataforma NE do Alto do Seixo
e o camifio tradicional cara o vao do Carro e as fontes da Braña de Fornis.

•GA 15045060: Morousa 1 de Vao do Carro.
Xacemento tumular ubicado no sector centrooriental dunha plataforma
situada na vertente SW do Alto do Seixo, a carón do camiño tradicional cara o
vao do Carro e as fontes da Braña de Fornis. Dimensións: 21.70 m. (N-S); 21
m. (E-W); 2 m. de altura. Presenta violación central. A densa vexetación
existente no momento de realizar o traballo de campo impediu analizar en
profundidade as súas características estructurais.

*GA 15045061: Morousa 2 de Vao do Carro.
Xacemento tumular ubicado no sector central dunha plataforma situada
na vertente SW do Alto do Seixo, ó NW do camiño tradicional cara o vao do
Carro e as fontes da Braña de Fornis. Dimensións: 16 m. (N-S); 16 m. (E-W);
0.50 m. de altura. Presenta violación central. A densa vexetación existente no
momento de realizar o traballo de campo impediu analizar en profundidade as
súas características estructurais.

•GA 15045062: Morousa 3 de Vao do Carro.
Xacemento tumular ubicado na ruptura de pendente W dunha plataforma
situada na vertente SW do Alto do Seixo, dominando o vao do Carro, a Braña
de Fornis e as fontes do rego Tilleiro. Dimensións: 11.50 m. (N-S); 12 m. (E-W);
0.40 m. de altura. Presenta violación central. A densa vexetación existente no
momento de realizar o traballo de campo impediu analizar en profundidade as
súas características estructurais.

•GA 15045063: Morousa 4

de

Vao do Carro.

Xacemento tumular ubicado na cabeceira da área de drenaxe impedido
de Fornís, ó norte do camiño tradicional que, dende o lugar de Manda leva ata a
propia braña e ó santuario da Viren do Monte. Dimensións: 20 m. (N-S); 20 m.
(E-W); 1.75 m. de altura. Presenta violación central.

•GA 15045064: Morousa 5 de Vao do Carro.
Xacemento tumular ubicado no sector SW da cabeceira da área de
drenaxe impedido de Fornís, ó norte do camiño tradicional que, dende o lugar
de Manda leva ata a propia braña e ó santuario da Virxen do Monte.
Dimensións: 16 m. (N-S); 17 m. (E-W); 0.50 m. de altura. Presenta violación
central.

•GA 15045065: Morousa 6 de Vao do Carro.
Xacemento tumular ubicado no sector SW da cabeceira da área de
drenaxe impedido de Fornís, 10 m. ó norte do camiño tradicional que, dende o
lugar de Manda leva ata a propia braña e ó santuario da Virxen do Monte. GA
15045064 sitúase 60 m. ó NE. Dimensións conservadas: 10 m. (N-S); 8 m. (EW); 0.30 m. de altura. A mámoa atópase nun estado de conservación pésimo,
xa que se viu afectada polas obras de acondicionamento do camiño tradicional,
combertido neste tramo nunha ancha pista de terra. O túmulo presenta, en xeral
un aspecto informe ainda que que é posible apreciar a existencia dun burato de
violación antiguo e unha serie de pedras graníticas de mediano tamaño,

dispersas pola superficie, que poderían corresponderse cos restos dunha
couraza de recubrimento.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1 15.000: 93-64):
—> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
dos túmulos.
—> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía dos
xacementos permitiunos propor un ámbito de respeto conxunto que delimita un
área de protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro
máis exterior dos túmulos. Este área engloba as plataformas S e SW do Alto do
Seixo e o camiño tradicional cara o vao do Carro, o propio vao e a cabeceira da
Braña de Fornis.

•GA 15045066: Mámoa de Braña.
Xacemento tumular ubicado na ruptura de pendente leste da plataforma
que actua como divisoria de augas entre o rio Beba e o rego Vao de Sendón.
Localizase 300 m. ó norte do lugar de Manda (parroquia de Sta. María de
Coiro). Dimensións: 12.60 m. (N-S); 12.50 m. (E-W); 2 m. de altura máxima (E);
0.40 m. de altura mínima (W). O seu estado de conservación é regular. Un
valado tradicional atravesa a masa tumular en sentido N-S. Apréciase burato de
violación central, colmatado polos traballos agrícolas que tamén alteraron o
perímetro do xacemento. Unha serie de pedras graníticas de mediano tamaño e
forma regular dispersas pola superficie poderían corresponderse cos restos
dunha couraza de recubrimento (actualmente moi alterada). Débese destacar a
presencia, nunha destas pedras, de dúas coviñas de 4 cm. de diámetro por 1.5
cm. de profundidade e 2X0.5 cm.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-65):
—> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
túmulo.
--> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: Este xacemento
atópase plenamente integrado nas terras de labor máis cercanas ó lugar de
Manda, polo que deseñouse un área de protección que acada 200 metros de
radio medidos a partires do perímetro máis exterior do túmulo no arco N-E. No
arco N-NW o límite está definido por unha pista asfaltada que comunica os
lugares de Manda e Fornís. No arco SE-E-SW a cercanía da aldea levounos a
reducir o radio de protección á 50 metros

•GA 15045067: 0 Castro, O Pedrouso, Castro de Lugarnovo.
Xacemento fortificado da Edade do Ferro emprazado na vertente SW
dun outeiro, aproveitando a existencia de varias plataformas naturais. As
estructuras articúlanse arredor dun recinto superior, a xeito de croa, que
presenta unha forma tendente a circular, completado ó NW e SW por dúas
amplas plataformas. Este conxunto está defendido, fundamentalmente no arco

SE-S-SW, por un foso de grande profundidade que é aproveitado en parte por
unha corredoira tradicional.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-35):
----> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
--> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro mäis exterior do
xacemento.

•GA 15045068: Mámoa 1 de Pedras Miudas.
Xacemento tumular ubicado nunha portela localizada a baixa altura nas
estribacións meridionais dos Altos do Castelo. Presenta unha orientación
preferencial cara o leste, sobre o val de Abeleiroas e o paraxe denominado
Cruz do Xirelo. Dimensións: 16.30 m. (N-S); 17 m. (E-VV); 2 m. de altura. O seu
estado de conservación é bo. Apréciase burato de violación central de 5 m. de
diámetro. Non amosa restos de estructuras pétreas.

•GA 15045069: Mámoa 2 de Pedras Miudas.
Xacemento tumular ubicado nunha portela localizada a baixa altura nas
estribacións meridionais dos Altos do Castelo. Presenta unha orientación
preferencial cara o leste, sobre o val de Abeleiroas e o paraxe denominado
Cruz do Xirelo. Atópase 150 m. ó SE de GA 15045068, a beira da estrada que
comunica os lugares de Abeleiroas e Cacheiras. Dimensións: 17 m. (N-S); 17
m. (E-W); 0.75 m. de altura. Presenta un burato de violación central.
---> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-25):

•GA 15045070: Mámoa 3

de

Pedras Miudas

Cruz do

Xirelo

Xacemento tumular ubicado na portela denominada Cruz do Xirelo.
Presenta unha orientación preferencial cara o norleste, sobre o val de
Abeleiroas e ó noroeste. Dimensións: 16 m. (N-S); 16 m. (E-W); 0.75 m. de
altura. Presenta burato de violación central.
--> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1 1 5.000: 93-35):
---> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
dos túmulos.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto, (Planos
E:1/5.000: 93-25/93-35): a cercanía dos xacementos permillunos propor un
ámbito de respeto conxunto que delimita un área de protección de 200 metros
de radio medidos a partires do perímetro mäis exterior dos túmulos. Este área
engloba a portela da Cruz do Xirelo.

•GA 15045071: Petroglifo

do

Petóri de Paxareiras.

Emprázase no cumio dun outeiro existente entre o Alto da Medoña e o
Petón de Paxareiras, dominando visualmente o paso entre o val do rio Rateira e
o val do Rego das Viñas, marcando o límite entre os concellos de Mazaricos e
Muros. Un pequeno afloramento a ras de chan de 1.5X0.80 m. actua como
soporte da inscultura.
Descripción: O motivo, unha cruz latina, presenta no seu centro unha
cazoleta de 5 cm. de diámetro por 5 cm. de profundidade, a partir da cal se
extenden os brazos da cruz de 7 e 9 cm. de lonxitude. Presenta surco en V,
bastante desgastado, de 1 cm. de anchura. O motivo localizase no sector
central da rocha, orientado ó sur.
—> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-74):
—> Ámbito de Protección Integral: Está definido un espacio de 25 m. de
radio contado a partires do centro das gravuras, integrando o afloramento que a
soporta.
--> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior
definido polo ámbito de protección integral.

•GA 15045072: Petroglifo

do Alto da

Medoña.

Emprázase no cumio dun outeiro existente no Alto da Medoña, marcando
o límite entre os concellos de Mazaricos e Muros. Un pequeno afloramento
actua como soporte da inscultura.
Descripción: O motivo, unha cruz grega, localizase no sector superior
central da rocha, orientado ó oeste. Presenta surco en V, pouco erosionado.
—> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-84):
—> Ámbito de Protección Integral: Está definido un espacio de 25 m. de
radio contado a partires do centro da gravura, integrando o afloramento que a
soporta.
- -> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior
definido polo ámbito de protección integral.

•GA 15045073: Casa dos Mouros 1, Mámoa

de Tras do

Muiño Vello.

Xacemento tumular ubicado no sector nororiental dunha plataforma
situada a media altura na vertente leste do Alto da Cabeza de Riomao, que
actua como divisoria de augas entre os cursos de dous pequenos regos.
Dimensións conservadas: 21.50 m. (N - S); 14.50 m. (E - VV); 1.75 m. de altura. O
xacemento atópase en mal estado de conservación, presentando graves
alteracións: recentemente unha pala mecánica destruiu por completo o cadrante

meridional da masa tumular, deixando un corte de 10.50 m. de lonxitude e 1.75
m. de altura. Amosa burato de violación central de 7 m. de diámetro e gran
profundidade, non se aprecian restos de estructuras pétreas.

•GA 15045074: Casa dos Mouros 2, Mámoa de Tras do Muirio Vello.
Xacemento tumular ubicado perto da ruptura de pendente norte nunha
plataforma situada a media altura na vertente leste do Alto da Cabeza de
Riomao, que actua como divisoria de augas entre os cursos de dous pequenos
regos. Dimensións: 11.75 m. (N-S); 12 m. (E-W); 0.50 m. de altura. O
xacemento amósase moi alterado polos traballos inherentes á formación dunha
pradería. A densa vexetación impide unha análise en profundidade pero se
aprecia o desmantelamento de parte do cadrante sur da masa tumular.
- Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-85):
-÷ Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
dos túmulos.
- Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: a cercanía dos
xacementos permillunos propor un ámbito de respeto conxunto que delimita un
área de protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro
máis exterior dos túmulos. Este área engloba as plataformas existentes na
vertente leste do Alto da Cabeza de Riomao e parte do camiño tradicional que
comunica o territorio noroccidental da parroquia de Sta. Maria de Coiro co lugar
de Marselle (Muros) e o litoral.

•GA 15045075: Mámoa da Pedra do Ouro.
Túmulo localizado no sector oriental dunha plataforma situada na
vertente meridional do Alto da Cuña de Val. Dimensións: 18.35 m. (N-S); 19 m.
(E-W); 0.60 m. de altura. O xacemento atópase nun pésimo estado de
conservación. Os traballos de repoboación forestal desfiguraron e rebaixaron a
masa tumular que, asemade, atópase afectada no perímetro oeste polo trazado
dunha pista de terra. Presenta indicios dunha violación central colmatada.
- Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-46):
- Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
túmulo.
- Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior
definido polo ámbito de protección integral. Abarca o sector septentrional da
plataforma na que se ubica o xacemento e parte da súa vertente oriental.

•GA 15045076:

Casa dos Mouros. Mámoa do Alto da Cuña do Val.

Xacemento tumular ubicado no extremo meridional dunha plataforma
orientada ó sur, localizada pedo do cume do Alto da Cuña do Val. Dimensións:
20 m. (N-S); 19 m. (E-W); 1.50 m. de altura. A densísima vexetación impide
unha análise en profundidade das súas características estructurais. Presenta
violación central.
Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-46):
---> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior do
túmulo.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: deseñouse un
área de protección que acada 200 metros de radio medidos a partires do
perímetro máis exterior do túmulo englobando a plataforma meridional superior
do Alto da Cuña do Val e as vertentes E-S-W.

•GA 15045077: 0 Castro, Castro do Monte Aro.
Xacemento fortificado da Edade do Ferro emprazado no cume dun
outeiro localizado no extremo septentrional dunha dorsal de orientación N-S.
Disfruta dun amplo dominio visual sobre as terras do concello e sobre o curso
do rio Xallas. As estructuras articúlanse en dous recintos concéntricos, o
superior a xeito de croa, defendidos ambos por parapetos que acadan unha
altura media de dous metros. Dimensións: Eixo N-S: 120 m.; Eixo E-W: 110 m.
Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-66):
Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do

xacemento.

•GA 15045078:

Rodo do Castro, Castro de Beba.

Xacemento fortificado da Edade do Ferro emprazado no cume dun
outeiro no interfluvio entre o rio Beba e un pequeno rego afluente do anterior.
Ten un amplo dominio visual sobre as terras da parroquia de Beba e o curso
alto do rio do mesmo nome. As estructuras articúlanse arredor dun recinto
superior, a xeito de croa, que presenta unha forma oblonga e abundantes
afloramentos graníticos, a menor altura sitúanse dúas plataformas defendidas
por terrapléns de gran altura e pequenos parapetos moi esmorecidos, que
somentes se aprecian con claridade no sector norte do xacemento. Dimensións:
Eixo N-S:

220 m.; Eixo E-W: 150 m.

—› Delimitación Planimétrica,

(Plano E:1/5.000:

93-55):

--> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
- Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: definido por un
círculo de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior do
xacemento.

•GA 15045079: Petroqlifo da Laqoa de Matahomes.
O afloramento granítico que actua como soporte da inscultura ubicase no
comezo dunha cubeta que se proxecta cara o norte, cunha orientación
preferencial ó leste. A rocha presenta alteracións producidas pola extración
tradicional de materia prima.
Descripción: Unha cazoleta de 4 cm de diámetro e 1.9 cm. de

profundidade.
- Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-74):
Ámbito de Protección Integral: Está definido un espacio de 25 m. de
radio contado a partires do centro da gravura, integrando o afloramento que a
soporta.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior
definido polo ámbito de protección integral.

•GA 15045080: Castro de Aqris.
As estructuras arqueolóxicas pertenecian a un xacemento fortificado da
Edade do Ferro que se emprazaba no cume dun outeiro localizado na vertente
sur do rio Xallas, no que actualmente é o encoro da Fervenza. Hoxendía non se
aprecian estructuras arqueolóxicas en superficie debido ós traballos realizados
con maquinaria pesada para a formación dun gran prado artificial.

- Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-16):
- Ámbito de Protección Integral: Non foi delimitado por non conservarse
estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: Tras realizar
unha enquisa os habitantes do lugar de Agris definiuse a área ocupada polo
xacemento e, partindo do seu perímetro, trazouse un círculo de 200 metros de
radio, incluindo a parte superior do outeiro (zona de ubicación do xacemento). O
limite W-NW delimitase polo trazado da estrada Agris-Baos. Ó norte
prolóngase ata as beiras do encoro.

•GA 15045081: Castro de Castraron.
Xacemento fortificado da Edade do Ferro emprazado no cimo dun outeiro
amesetado. A construcción do encoro da Fervenza transformou o outeiro nunha
illa, feito que nos imposibilitou o estudo das súas características estructurais.
Agrafoxo (1989) describe o seu estado de conservación como pésimo, estando
os sistemas defensivos prácticamente arrasados.

—> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 68-85):
----> Ámbito de Protección Integral: Cume do outeiro que actualmente
conforma a illa de Castrarán no encora da Fervenza.
---> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior

definido polo ámbito de protección integral.

•GA 15045082: Os Castros.
Xacemento fortificado da Edade do Ferro emprazado nun espolón sobre
o curso medio do rio Denosiño. A densísima vexetación impide realizar un
estudo en profundidade das súas estructuras. O cadrante W, zona de unión do
espolón coa ladeira oeste do Alto da Foxa do Augabril, foi desmantelado pola
adecuación do terreo para a conformación dunha paradería, resultando dificil de
precisar a cantidade de xacemento destruido. Cara ó leste as fortes pendentes
actuan como defensa natural, alteradas por someras plataformas artificiais.
—> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1 15.000: 93-57):
---> Ámbito de Protección Integral: está definido polo perímetro exterior
das estructuras arqueolóxicas apreciables en superficie.
--> Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior

definido polo ámbito de protección integral.

•GA 15045083: Horta de Banzas.
O xacemento emprázase na vertente SE do Alto de Pedras de Outeiro,
dominando visualmente o castro de Chacín e a súa area de influencia
inmediata. Unha prospección intensiva do entorno do lugar en que en 1984
apareceu unha estela funeraria romana de granito (Pereira 1981), permitiu
apreciar a presencia en superficie de fragmentos de tégula romana, polo que é
posible que futuras remocións na zona fagan aflorar novas evidencias

—> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-56):

Ámbito de Protección Integral: está definido por un rectángulo de 50
metros de lado que ten como centro o lugar exacto en que foi atopada a estela
e incluie os puntos de máxima concentración de material arqueolóxico en
superficie.
Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior
definido polo ámbito de protección integral. Engloba unha corredoira situada o
sur do xacemento, na que tamén foi detectado material arqueolóxico, ainda que
as súas características deposicionais indican que se atopa desplazado do seu
lugar orixinario. Exclúense as edificación do lugar de Banzas.

• GA 15045084: Nosa Sra. do Monte.

O xacemento emprázase na vertente leste do Alto do Pedrouzo. Son
estructuras arquitectónicas relacionadas co santuario da Virxen do Monte,
fundado en 1615 por Bartolomé Franco veciño de Manda, lugar da parroquia de
Sta. Maria de Coiro. Na actualidade e tralas obras de rehabilitación efectuadas
na capela e nas súas inmediacións as ruinas, que posiblemente pertenecesen a
un hospital de pelegríns destruido por un incendio a principios deste século,
atópanse cubertas pola vexetación, mentras que a maioría dos elementos
constructivos de entidade (capiteles, columnas, pías e sillares) aparecen
reutilizados na área de recreo e merendero inmediatos. A construcción da
capela e do hospital aparecen descritos minuciosamente en Barreiro (1972).
---> Delimitación Planimétrica, (Plano E:1/5.000: 93-64):
- Ámbito de Protección Integral: define un polígono de 100 metros
cadrados de superficie, lugar en que se localizan as estructuras.
Ámbito de Protección Ambiental ou Zona de Respeto: área de
protección de 200 metros de radio medidos a partires do perímetro máis exterior
definido polo ámbito de protección integral. Engloba ó sur a capela da Virxen do
Monte, ó norte e leste parte da vertente oriental do Alto do Pedrouzo sobre as
brañas de Fornís onde se localiza unha fonte arquitecturada, e o oeste parte
dun camiño tradicional no que se ergue un cruceiro.

Santiago de Compostela, xullo de 1999.

Asdo.: M a Dolores Gil Agra
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