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AVALIACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL NAS ÁREAS
AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS. CONCELLO
DE PORTO DO SON (A CORUÑA)

MEMORIA TECNICA

1. Presentación.

A presente Memoria describe os traballos de avaliación do patrimonio cultural
realizados dende o 18 de outubro ao 9 de novembro de 2006 nas áreas afectadas
polos incendios forestais sucedidos durante o verán de dito ano no concello de Porto
do Son (A Coruña), coa finalidade de determinar as afeccións producidas polos
lumes e as conseguintes labores de deforestación e revexetación do medio rural,
establecer as medidas correctoras correspondentes e localizar posibles novos
xacementos arqueolóxicos en ditas zonas.

Este estudo foi encargado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería
de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia.

2. Obxectivos.

O proxecto plantexaba os seguintes obxectivos:

- Coñecer o número de elementos do patrimonio cultural afectados polos incendios
ou polos traballos de extinción (apertura de cortalumes, accesos, gabias, recheos,
etc).

- Localizar e identificar novos elementos do patrimonio cultural nas áreas afectadas,
agora visibles debido as novas condicións do entorno.



- Establecer medidas de acción inmediatas coa finalidade de evitar afeccións polos
traballos previstos de revexetación e reforestación destas áreas, así como propor
medidas de recuperación, rexistro e documentación dos elementos do patrimonio
cultural máis afectados e de urxente conservación, como é o caso dos gravados
rupestres.

3. Traballos realizados.

Ca finalidade de acadar os obxectivos nomeados, realizáronse os seguintes
traballos:

TRABALLO DE GABINETE

Consultouse a documentación existente no inventario de xacementos arqueolóxicos
e do patrimonio arquitectónico e etnográfico da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural. Así mesmo, fíxose o valeirado da información patrimonial relativa ás zonas
de traballo contida na documentación urbanística do concello de Podo do Son.

TRABALLOS DE PROSPECCIÓN E AVALIACIÓN DOS DANOS SOBRE O
PATRIMONIO CULTURAL

Nas datas indicadas realizouse unha prospección arqueolóxica das áreas afectadas
polos incendios forestais no concello de Porto do Son (A Coruña). Dita prospección
foi máis exhaustiva naquelas zonas onde se localizaron xacementos arqueolóxicos,
e aínda continúa en fase de execución.

Como resultado, recolleuse a documentación e información precisa, coa localización
cartográfica mediante GPS de cada un dos elementos do patrimonio cultural
afectados, co obxectivo de avaliar os danos producidos sobre ditos bens.

LOCALIZACIÓN E INVENTARIO DE NOVOS ELEMENTOS DO PATRIMONIO
CULTURAL

Procedeuse, ó mesmo tempo, ó inventario e localización de novos elementos do
patrimonio cultural, aparecidos no transcurso dos traballos de campo de prospección



arqueolóxica. Ditos novos xacementos serán reflexados nas fichas normativizadas
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

ASESORAMIENTO ARQUEOLÓXICO.

Realizouse, así mesmo, unha xuntanza informativa cos responsables do Distrito
Forestal IV. Na mesma, informouse aos axentes encargados das labores de
revexetación, reforestación e limpeza dos montes na comarca do Barbanza da
realización dos traballos de prospección obxecto deste informe,
proporcionándoselles material gráfico relativo á situación dos xacementos
arqueolóxicos catalogados na zona, á vez que se acordou a coordinación no deseño
dos plans forestais actualmente en fase de elaboracion, coa finalidade de evitar
afeccións ós elementos do patrimonio cultural.

4. Resultados.

Os traballos de prospección e avaliación realizados nas zonas afectadas polos
lumes no concello de Porto do Son presentan os resultados que a continuación se
expoñen, reflectidos na seguinte documentación:

- Listados xerais de xacementos, bens inmobles e etnográficos.

- Fichas individuais de elementos do patrimonio cultural.

- Fichas de afeccións.

- Informes nos que se estudian e propoñen as medidas correctoras necesarias
para a restauración e conservación dos xacementos afectados, así como as
labores de acondicionamento a realizar nos xacementos e o seu entorno.

Os trabalios realizados documentan a presenza nas zonas prospectadas de 98
xacementos:

- 87 xa catalogados (59 presentan impactos críticos, 25 severos, 1 moderado y
2 compatibles)

- 11 inéditos (sinalados co código N máis númeración correlativa, dos cales 10
presentan impactos).



Ademáis, documéntase a presenza de seis elementos etnográficos, dos que tres
(dous muíños e un pazo) precisan medidas correctoras urxentes, consistentes na

limpeza dos restos dos lumes e a consolidación das ruinas.

AFECCIÓNS DOCUMENTADAS

CASTROS

As afeccións veñen dadas polos seguintes axentes e accións:

- A existencia dunha densa cuberta de monte baixo de toxo e xesta ocupando
os xacementos.

- A apertura de cortalumes na área de protección integral e as súas
inmediacións.

- A acumulación de madeira queimada, retirada da mesma e posterior
repoboación debidas ao uso da superficie do xacemento con fines forestais.

TÚMULOS

A superficie destos xacementos e o seu entorno inmediato aparecen ocupadas por
monte baixo de toxo o xesta. Xunto as afeccións preexistentes, tales como gabias e
cortes practicados na masa tumular, plantación de árbores etc, os lumes e as
posteriores chuvias provocaron según os casos:

- Cubrición da masa tumular con cinzas e restos dos lumes.

- Descubrimiento da coraza pétrea.

- Alteracións térmicas (coloración/decoloración e piroclastia) en aqueles casos
nos que se documentan ortostatos.

GRAVADOS RUPESTRES

Na práctica totalidade dos casos, o entorno dos gravados afectados aparece
ocupado por monte baixo de toxo ou xesta, o que permitíu a acción persistente do
lume sobre os afloramentos. Xunto ás afeccións preexistentes -naturais



(colonización da pedra por musgos y líquenes) e antrópicas (pintado e repicado dos
motivos, extracción de pedra, etc)- documéntanse os seguintes impactos:

- Alteracións térmicas (coloración/decolora ción e piroclastia).

- Cubrición dos gravados e das rochas nas que se inscriben coas cinzas e

restos dos lumes.

BENS ETNOGRÁFICOS

En todos os casos documentados, o lume afectou a estructuras arquitectónicas en

ruinas ocupadas pola maleza.

PROPOSTA DE MEDIDAS CORRECTORAS (a realizar baixo control arqueolóxico).

CASTROS

- Limpeza dos restos dos incendios no ámbito de protección integral dos

xacementos e o seu entorno inmediato.

- Restauración das gabias abertas polos cortalumes na área de protección

integral.

- Control das labores de repoboación e das accións asociadas a estes traballos
(acondicionamento de pistas de acceso u otras accións que supoñan
movemento de terras ou afecten de algunha maneira aos xacementos.

- Eventualmente, consolidación de estruturas afectadas.

- Prospección intensiva dos codes provocados pola apertura de cortalumes,

acondicionamiento ou apertura de caminos, etc.

TÚMULOS

- Limpeza dos restos dos lumes no ámbito de protección integral dos

xacementos e o su entorno inmediato.

- Eventualmente, recubrición das corazas postas ao descuberto e consolidación

dos ortostatos afectados polas alteracións térmicas.

- Retirada da masa arbórea existente sobre os xacementos e o seu entorno

inmediato.



GRAVADOS

- Limpeza dos restos dos lumes no ámbito de protección integral dos
xacementos e o seu entorno inmediato.

- Limpeza dos surcos dos gravados e limpeza de restos de pinturas e outras
afeccións.

- Consolidación dos soportes afectados polas alteracións térmicas.

- Control da vexetación circundante e acondicionamento básico do entorno dos
xacementos.

- En casos singulares (valor patrimonial, motivos gravemente alterados, etc),
realización de moldes ou, ao menos, de calcos dos gravados

BENS ETNOGRÁFICOS

- Traballos de limpeza dos restos dos lumes e consolidación das ruinas.

Santiago, 10 de marzo de 2007

Asdo: Xulia Vidal Ibáñez



Listados xerais de xacementos, bens inmobles e
etnográficos.



PORTO DO SON

Chive de Identificación 	 Adscrición Cultural 	 Tipoloxia 	 Nome do xacemento

GA15071012 	 Idade do Bronce 	 Lugar con representacion Laxe da Sartaria
grafica o ar libre

GA15071014 	 ldade do Ferro 	 Castro 	 Castro de A Lagoa, Torre de
Gouris

GA15071017	 Neolítico 	 Lugar funerario/túmulo 	 Mamoa de Cabrais, Mamoa de
indeterminado 	 Lagoa Seca

GA15071020 	 Indeterminado 	 Túmulo indeterminado 	 Mámoa de Parada- Carballosa

GA15071024 	 Medieval 	 Sepulcro 	 Sartego de Eitiriños/ Eiteiro de
Quins

GA15071032 	 Indeterminado 	 Lugar con representacion Outeiro da Pena
grafica.Ar libre

GA15071034 	 Indeterminada 	 Lugar con representacion Petroglifo da Agra dos Chans, O
grafica Ar libre 	 Souto/Caxade

GA15071039 	 Indeterminado 	 Lugar con representación As coviñas da Silva.
gráfica.Ar libre

GA15071053 	 ldade do Bronce 	 Lugar con representación Petroglifo de Espiñaredo I
gráfica.Ar libre

GA15071054	 ldade do Bronce 	 Lugar con representacion Petroglifo de Espiñaredo II
grafica o ar libre

GA15071055 	 Idade do Bronce 	 Lugar con representacion Petroglifo de Espiñaredo III
grafica o ar libre

GA15071056 	 Idade do Bronce 	 Lugar con representacion Petroglifo do Curro III
grafica o ar libre

GA15071057 	 Idade do Bronce 	 Lugar con representacion Petroglifo do Curro IV
grafica o ar libre

GA15071058	 ldade do Bronce 	 Lugar con representacion Petroglifo do Curro V
grafica o ar libre

GA15071059 	 Idade do Bronce 	 Lugar con representacion Petroglifo do Curro I
grafica o ar libre

GA15071060	 ldade do Bronce 	 Lugar con representacion Petroglifo do Curro Il
grafica o ar libre

GA15071061 	 Idade do Bronce 	 Lugar con representacion Petroglifo da Pedra Furada
grafica o ar libre



Clave de Identificación

GA15071063

GA15071064

GA15071065

GA15071066

GA15071067

GA15071068

GA15071069

GA15071070

GA15071071

GA15071072

GA15071073

GA15071074

GA15071075

GA15071076

GA15071077

GA15071078

GA15071079

GA15071080

GA15071081

GA15071082

GA15071083

GA15071084

GA15071085

Adscrición Cultural	 Tipoloxia

ldade do Bronce

Idade do Bronce

Idade do Bronce

Indeterminado

Idade do Bronce

Idade do Bronce

Idade do Bronce

Indeterminado

Indeterminado

Idade do Bronce

Idade do Bronce

Idade do Bronce

Indeterminado

Idade do Bronce

Indeterminada

Idade do Bronce

ldade do Bronce

Idade do Bronce

Idade do Bronce

Indeterminado

Idade do Bronce

Indeterminado

Indeterminado

Norne do xacemento

Petroglifo da Legoa Seca VII

Petroglifo da Legoa Seca III

Petroglifo da Legoa Seca IV

Petroglifo de Rego do Corzo II

Petroglifo de Rego do Corzo I

Petroglifo de Rego do Corzo Ill

Petroglifo de Rego do Corzo IV

Cruz de Campelos

Coviña da Corredoira de
Campelos

Petroglifo de Outeiro Campelos

Petroglifo de Legoa Seca I

Petroglifo de Legoa Seca II

Petroglifo de Legoa Seca VI

Petroglifo do Campo Grande

Cruces de Campo Grande

Petroglifo de Monte dos Feáns I

Petroglifo de Monte dos Feáns II

Petroglifo de Monte dos Feáns III

Petroglifo de Monte dos Feans
IV

Petroglifo de Monte dos Feans
VI

Petroglifo de Monte dos Feans V

Petroglifo de Gouris ou Monte
Esperoi

Coviñas de Rego Seco

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre



Clave de Identificación 	 Adscrición Cultural 	 Tipoloxia

	

GA15071086 	 Indeterminado/ Idade do
Bronce

	

GA15071087 	 Indeterminado

	

GA15071088 	 Indeterminada

	

GA15071089 	 Idade do Bronce

	

GA15071090 	 Indeterminada

	

GA15071091 	 ldade do Bronce

	

GA15071092 	 ldade do Bronce

	

GA15071093 	 Indeterminado

	

GA15071094 	 Indeterminado

	

GA15071095 	 Indeterminado

	

GA15071096 	 Idade do Bronce

	

GA15071097 	 Indeterminado

	

GA15071098 	 Idade do Bronce

	

GA15071099 	 Indeterminado

	

GA15071101 	 Indeterminada

	

GA15071103 	 ldade do Bronce

	

GA15071105 	 Indeterminado

	

GA15071110 	 Indeterminado

	

GA15071111 	 Indeterminada

	

GA15071112 	 Idade do Bronce

GA15071113 	 Indeterminado

GA15071119 	 Idade do Bronce

Nome do xacemento

Petroglifo da Casa do Franco I

Petroglifo da Casa do Franco II

Petroglifo da Casa das Abellas

Petroglifo do Rego do Curra! de
Abaixo I

Rego do Curral de Abaixo II

Petroglifo do Rego do Curral de
Abaixo Ille IV

Petroglifo do Rego do Curral de
Abaixo V

Petroglifo de Rego do Curral de
Abaixo VI

Petroglifo do Rego do Curral de
Abaixo VII

Petroglifo de Monte Espirieiro I

Petroglifo do Monte Espiheiro II

Petroglifo do Monte Espifieiro III

Beira da Costa I

Petroglifo de Beira da Costa II

Cruces de Mantoño /A Pedra
das Cruces

Petroglifo do Monte dos Feáns
VII

Petroglifo de Beira da Costa III

Cruces de Cabrais

Cruces de Raña de Queiro

Petroglifo de Cadeiras.

Mámoa do Moucho.

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representación
gráfica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representación
gráfica o ar libre

Lugar con representación
gráfica o ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica o ar libre

Lugar con representación
gráfica o aire libre

Lugar con representación
gráfica.Ar libre

Lugar con representación
gráfica. Ar libre

Lugar con representación
gráfica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representación
gráfica o ar libre

Lugar con representación
gráfica o arlibre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representacion
grafica o ar libre

Lugar con representación
gráfica o ar libre

Túmulo indeterminado

Lugar con representación Petroglifo de Campo Grande Il
gráfica o ar libre



Clave de Identificación 	 Adscrición Cultural	 Tipoloxia 	 Norne do xacernento

GA15071120	 Idade do Bronce 	 Lugar con representación Petroglifo de Campo Grande III
gráfica o ar libre

GA15071121 	 Idade do Bronce 	 Lugar con representacón Petroglifo de Campo Grande IV
gráfica o ar libre

GA15071125 	 Indeterminado 	 Lugar con representacion Petroglifo de A Pedra do Gisoval
grafica o ar libre/Abrigo

GA15071126	 Indeterminado 	 Lugar con representacion Petroglifo de Canle Branco I
grafica o ar libre

GA15071127 	 Indeterminado 	 Lugar con representacion Petroglifo de Canle Branco II
grafica o ar libre

GA15071128	 Indeterminado 	 Lugar con representación Petroglifo de Monte Espiñeiro IV
gráfica. Ar libre

GA15071129	 Contemporánea 	 Lugar con representación Petroglifo de Beira da Costa IV
gráfica. Ar libre

GA15071131 	 Indeterminado 	 Lugar con representacion Afloramento 2 de Leira da
grafica o ar libre 	 Bouza

GA15071146 	 Indeterminada 	 Lugar con representación Beira da Costa V
gráfica. Ar libre

GA15071147 	 Indeterminada 	 Lugar con representación Beira da Costa VI
gráfica. Ar libre

GA15071148 	 Calcolítico 	 Lugar con representación Rego de Corzo V
gráfica. Ar libre

GA15071149 	 Calcolítico 	 Lugar con representación Rego de Corzo VI
gráfica. Ar libre

GA15071150 	 Calcolítico 	 Lugar con representación Outeiro Campelos II
gráfica. Ar libre

GA15071151 	 Calcolítico 	 Lugar con representación Outeiro Campelos III
gráfica. Ar libre

GA15071152 	 Calcolítico 	 Lugar con representación Outeiro Campelos IV
gráfica. Ar libre

GA15071153 	 Calcolítico 	 Lugar con representación Petroglifo IV de Espiñaredo
gráfica. Ar libre

GA15071154 	 Calcolítico 	 Lugar con representación Petroglifo V de Espiñaredo
gráfica. Ar libre

GA15071155 	 Contemporánea 	 Lugar con representación Monte Espifieiro IV
gráfica. Ar libre

GA15071157 	 Indeterminado 	 Lugar con representación As Pedregueiras I
gráfica. Ar libre

GA15071158 	 Calcolítico 	 Lugar con representación As Pedregueiras II
gráfica. Ar libre

GA15071159 	 Calcolítico 	 Lugar con representación As Pedregueiras III
gráfica. Ar libre

GA15071160 	 Calcolítico 	 Lugar con representación As Pedregueiras IV
gráfica. Ar libre

GA15071161 	 Neolítico/Calcolítico 	 Lugar con representación As Pedregueiras V
gráfica. Ar libre



Clave de Identificación 	 Adscrición Cultural	 Tipoloxia 	 Nonte do xacentento

GA15071175 	 Neolítico/Calcolítico 	 Lugar funerario/túmulo 	 Mámoa das Cacharelas

GA15071176 	 Calcolítico/Idade do Bronce 	 Lugar con representación Petroglifo das Cacharelas
gráfica. Ar libre

GA15071N001	 Neolitico 	 Túmulo 	 As Pedregueiras VI

GA15071N002 	 Indeterminado 	 Lugar con representación As Pedregueiras VII
gráfica

GA15071N003 	 ldade do Bronce 	 Lugar con representación Outeiro do Gixoval
gráfica

GA15071N004 	 Indeterminado 	 Lugar con representación Pedra Furada
gráfica

GA15071N005 	 ldade do Bronce 	 Lugar con representación A capilla do Vello
gráfica o ar libre

GA15071N006 	 ldade do Bronce 	 Lugar con representación Bustelo
gráfica o ar libre

GA15071N007 	 Indeterminado 	 Lugar con representación A Pedra das Cruces
gráfica o ar libre

GA15071N008 	 Indeterminada 	 Lugar con representación O Curro
gráfica o ar libre

GA15071N009 	 Indeterminado 	 Lugar con representación Devesa Real
gráfica o ar libre

GA15071N010 	 Indeterminado 	 Lugar con representación Petroglifo de Rego do Corzo V
gráfica. Ar libre

GA15071N011 	 Indeterminado 	 Outeiro Campelos VII



Fichas individuais de elementos do patrimonio cultural.



Clave de Identificación 	 GA15071012

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Laxe da Sartaña

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Estevo de Queiruga

Lugar	 Cadarnoxo

N°1:50000 119

N°1:20000 42

UTM X 497711

UTM Y 4724166

Altitude 65 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira ata o lugar de Espiñaredo (Queiruga). No punto onde
está a farmacia hai unha pista á esquerda, tras acceder ata a última casa do lugar, cóllese unha corredoira que pasa a uns
50 m. atrás dela, recorréndose o longo de 150 m en dirección NL ata dar cunha enorme laxe inclinada á beira dereita do
camiño, que actúa de soporte para as gravuras.

Emprazamento Topográfico

Ladeira de pronunciada pendente orientada cara o SW, localizada preto da chaira litoral.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucaliptos e piñeiros de repoboación.

Vexetación

Eucaliptos e pirneiros de repoboación e monte baixo.

Destrucións e Alteracións
Unha gran parte da superficie da rocha presenta alteracións por gravados de orixe contemporánea, causadas pola erosión.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición

O soporte dos gravados é unha rocha granítica que presenta unha certa pendente cara o W, da que actualmente aflora en
superficie un panel relativamente uniforme que acada unhas dimensións de 30 m. no eixo N-S por 10,90 m. no L-W. Os
gravados, que se disporien dispersos por toda a superficie, poden diferenciarse en dous grupos atendendo á súa orixe.
Grupo 1: gravados prehistóricos. Panel I: unha cazoleta, tres combinacións circulares, 21 zoomorfos, vinte dos cales son
cervos e o restante é un posíbel équido, seis motivos sen determinar. Panel unha combinación circular, sete zoonnorfos
dos cales seis son cérvidos e un indeterminado, e outros dous indeterminados. Grupo 2 gravados históricos. Panel I:
alfabetiformes, o que podería ser unha embarcación de popa recta provista de timón, varios trazos que enlazan ou
enmarcan os motivos prehistóricos, cruces, podomorfos. Panel II: cruceiros ou custodias, alfabetiformes e panoplias.

Medidas de protección
B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais e lume

Distancia
A carón e sobre a rocha.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
O gravado está dentro da zona de queimado, pero a pesar diso non presenta alteracións causadas polo lume. Está afectado
pola erosión e presenta ligues e musgos, pero non esconchados por termoclastia. Probabelmente non se viu afectado
porque polo lado W está protexido pola pista e polo S e L por un pequeno valo, que puideron frear parcialmente o lume.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados



Clave de Identificación 	 GA15071014

Adscrición Cultural	 Idade do Ferro

Tipolo.vía 	 Castro

Nome do xacemento 	 Castro de A Lagoa, Torre de Gourís

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sto. Estevo de Queiruga

Lugar	 Queiruga

N°1:50000 119

N°1:20000 43

UTM X 498658

UTM Y 4724017

Altitude 290 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 cara a Ribeira ata chegar ao lugar de Queiruga onde se colle un cruce á
esquerda que indica a igrexa, alí atópase unha pista á dereita que leva ao campo de fútbol e os depósitos da traída de auga
parroquiais. A partir deste punto séguese unha pista de terra ata o alto dunha portela moi evidente. O xacemento asentase
no outeiro que a pecha polo W.

Emprazamento Topográfico
Outeiro rochoso sobre unha portela que domina visualmente o sector costeiro meridional do concello de Porto do Son.

Utilización do entorno

Explotación extensiva forestal e gandeira.

Vexetación
Herbáceas e monte baixo.

Destrucións e Alteracións
Aprécianse restos de ladrillo procedentes de pequenas construcións modernas na zona máis alta do outeiro, e un pequeno
valado delimitador de usos forestais e gandeiros.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Xacemento fortificado que asenta as súas estruturas sobre un outeiro rochoso localizado nas estribacións occidentais da
Serra do Barbanza. Domina estratexicamente cara o NL unha portela sobre a que discorre unha vía de tránsito que
comunica a costa co interior da serra. Cara o arco SW-W-NW domina o sector costeiro meridional do concello de Porto do
Son. Recintos e defensas: a súa morfoloxía está condicionada por tres abruptos afloramentos rochosos, dispostos
triangularmente, aos que defensas e recintos non fan senón adaptarse. O xacemento está configurado por tres recintos
artellados a xeito de plataformas artificiais que presentan formas e dimensións variables. Dispóñense escalonadamente a
carón do outeiro meridional (o de maior cota relativa), ocupando os sectores L e N, onde as pendentes naturais son mais
fébeis. O recinto inferior, que presenta a superficie máis ampla, está defendido por un parapeto de pouca altura, construido
con terra e pedra miúda, que rodea o xacemento polo sector L, enlazando o penedo S e o NL, e polo sector N, cinguindo os
afloramentos anteriores cos penedos situados mais ao poñente. Neste tramo o parapeto non segue unha orientación
definida senón que, adaptándose á topografía orixinal do outeiro, acódase amosando un trazado quebrado. Os outros dous
recintos, de dimensións máis reducidas, están definidos por sinxelos terrapléns moi dificilmente perceptíbeis. Nos sectores
W e S, onde as pendentes naturais son mais acusadas, o xacemento non amosa estruturas defensivas artificiais. Non se
aprecian sistemas de accesos orixinais. Dimensións: eixo N-S 70 m, eixo L-W 80 m.



Medidas de protección

Axentes do impacto
Axentes naturais.

Distancia
lom.

Situación
No entorno inmediato.

Identificación e descrición do impacto
Axentes naturais, actividades extractivas e outras. Afectoulle o lume pero como non estaba cuberto de densa vexetación,
está pouco alterado por este último factor.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071017

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxia 	 Lugar funerario - túmulo indeterminado

Nonne do xacentento 	 Mámoa de Cabrais, Mámoa de Lagoa Seca

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Cabrais

N°1:50000 151

N°1:20000 13

UTM X 499408

UTM Y 4722984

Altitude 240 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 con dirección a Ribeira, tras pasar o P.K. 53, tómase un cruce á esquerda
que indica Cabrais e, pouco antes de chegar á aldea, cállese unha pista de terra que leva á Lagoa Seca. O túmulo ubicase
na beira sur da mesma.

Emprazamento Topográfico

Cunca de drenaxe impedido ubicada nun rechán das estribacións noroccidentais da serra do Barbanza.

Utilización do entorno

Repoboación de eucaliptos a 200 m. ao L e a 300 m. ao NW; gandeiría. Monte baixo.

Vexetación
Monte baixo: toxos, fentos, herbáceas, musgo dende os O m., sobre a mesma.

Destrucións e Alteracións
O túmulo presenta un burato de violación central colmatado.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Xacemento tumular ubicado no sector SW dunha cunca de drenaxe impedido localizada nun rechán das estribacións
noroccidentais da serra do Barbanza. Dimensións: eixo N-S: 1540 m.; eixo L-W: 1350 m.; altura: 2 m. Estructuras pétreas:
en superficie aflora parte dunha coiraza pétrea de recubrimento que, en certos sectores, amosa indicios de imbricación entre
as pedras que a conforman. Alteracións: o túmulo presenta un burato de violación central semicolmatado de pequenas
dimensións. Observacións: Inmediata ao túmulo existe unha zona de superficie cóncava e forma oval que durante a
temporada húmida convértese nunha pequena charca ou lagoa. Polas proximidades discorre un camiño tradicional que
comunica as terras altas da Serra do Barbanza e a chaira litoral.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Naturais. Antrópicos. Lume



Distancia
A O m.

Situación
No seu centro e arredor

Identificación e descrición do impacto

O lume queimou a vexetación que había sobre o túmulo provocando que os axentes erosivos naturais actúen con major
rapidez no deterioro da masa tumular. O chanto visíbel está deteriorado: decoloración.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urventes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071020

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.vía 	 Túmulo indeterminado

Name do xacemento 	 Mámoa de Parada - Carballosa

Provincia	 A Coruña

('once/lo 	 Porto do Son

Parroquia	 'San Pedro de Muro

Lugar	 Carballosa

N°1:50000 151

N°1:20000 23

UTM X 498704

UTM Y 4719293

Altitude 85 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello, tómase a estrada C-550 en dirección a Ribeira ata chegar ö lugar de Carballosa, preto xa do lugar de
Oleiros e do límite co concello de Ribeira. A altura da primeira casa da aldea déixase o coche e andando uns 50 metros cara
a dereita por un carreiro que se interna no monte dáse co xacemento.

Emprazarnento Topográfico

Chaira costeira.

Utilización do entorilo
Explotación forestal de pifieiros de repoboación. Eucaliptos a uns 20 m cara o S e SW. Hai tamén algún pequeno carballo,
cara o W a 100 m.

Vexetación

Toxos, fentos e herbáceas. Todo ao redor dende os O m.

Destrucións e Alteracións
Presenta un burato de violación central colmatado. Sobre o túmulo algúns tocóns de piñeiros (ademais dos piñeiros ben
grandes).

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Eixo N-S: 12,80 metros; eixo L-W: 10,80 metros; altura máxima: 0,60 metros. Non se aprecian estructuras pétreas. A mámoa
aparece cortada en sentido leste - oeste por unha gabia de 0,20 - 0,30 cm. de profundidade e uns 2 metros de ancho, que
provocou o desprazamento de parte de masa tumular cara os sectores norte e sur do túmulo. Así o xacemento adquire un
aspecto oblongo e alterado que queda en certa medida enmascarado pola vexetación que o recubre.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Antrópicos, lume e tocóns de piñeiros.

Distancia
O m.



Situación
Todo ao redor

Identificación e descrición do impacto
As árbores semella que non secaron. O lume non debeu ser moi forte aquí, por ¡so non está moi alterada. Aínda que se
queimou vexetación de monte baixo que había sobre o túmulo e nas inmediacións, segue conservando unha capa de
cobertura vexetal, facendo así máis difícil a perda de masa tumular pola típica erosión de despois dos incendios.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras Ur.ventes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071024

Adscrición Cultural	 Medieval

Tipoloxia 	 Sepulcro

Notne do xacentento 	 Sartego de Eitiriños / Eiteiro de Quins

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Nebra

Lugar	 Resúa

N°1:50000 	 119

N' 1:20000	 33

UTM X 	 503217

UTM Y	 4730857

Altitude 	 175 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 cara a Noia. No P.K. - 66 cóllese o cruce a dereita que indica Nebra, logo de
pasa-la escola primaria un desvío á esquerda conduce cara o lugar de Resúa; deixando o coche nun cruce a esquerda, que
leva ás primeiras casas separadas da aldea, tómase unha corredoira á esquerda da estrada que leva, entre veigas, cara un
pequeno pero destacado outeiriño salpicado dalgúns piñeiros e onde, entre maleza, se atopa o sartego.

Emprazamento Topográfico

Pequen° outeiro a modo de espolón que domina dende o NE as terras baixas do Val de Nebra.

Utilización do entorno

Explotación agrícola. Carballos e piñeiros pequenos.

Vexetación
Xestas, toxos, fieitos.

Destrucións e Alteracións
Os afloramentos graníticos existentes nas proximidades aparecen afectados por labores de extracción de pedra.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Xacemento localizado sobre un pequeno afloramento rochoso, ubicado na cima dun montículo a xeito de espolón, que
domina dende o S o curso dun rego afluente do río Quintáns. Trátase dun sartego antropomorfo rebaixado nunha das rochas
do afloramento que está afectado por labores tradicionais de extracción de pedra.

Axentes do impacto
Extracción de pedra e lume.

Distancia
Om.

Situación
Todo arredor e sobre o mesmo xacemento.



Identificación e descrición do itnpacto
Presenta bioturbacións e coloración vermella e negra. Atópase cheo de auga e isto afecta á porosidade do granito.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071032

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 Outeiro da Pena

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Nebra

Lugar	 leste / A lgrexa

N° 1:50000 119

N°1:20000 33

UTM X 503025

UTM Y 4730100

Altitude 85 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 cara a Noia. No PK-66 cállese o cruce á dereita que indica Nebra,
séguese ata o lugar de Igrexa e tómase unha corredoira que discorre por detrás da sede parroquial ata ver á dereita
un outeiro coroado de grandes batolitos graníticos que soportan as gravuras.

Emprazamento Topográfico

Outeiro que domina dende o SL o Val de Nebra.

Utilización do entorno
Explotación forestal e agrícola.

Vexetación
Pifieiros de repoboación (monte baixo: fieitos e toxos).

Destrucións e AlteraciOns
O estado de conservación é bo. O batolito granítico que soporta as gravuras está unicamente alterado pola erosión
natural, aínda que en rochas do arredor vense evidencias de actividades extractivas tradicionais. Está cheo de ligues
e musgos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Petroglifo que utiliza como soporte un afloramento granítico de forma semicircular e acusadas dimensións localizado
no tramo inferior da ladeira occidental do Alto do Couto. Aprécianse coviñas: "Campos da Pena".

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e extraccións de pedra. O lume non Ile afectou.

Distancia
O m.



Situación
Sobre o xacemento

Identificación e descrición do impacto
Presenta gran cantidade de ligues e musgo.

Cualificación do Impacto
Moderado.

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, ligues e musgo do afloramento e na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico; e paralizala actividade de extracción de pedra.



Clave de Identificación 	 GA15071034

Adscripción Cultural	 Indeterminada

Tipoloxia 	 Lugar con representacion grafica Ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo da Agra dos Chans, O Souto/Caxade

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. Maria de Nebra

Lugar	 Resua

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 503740

UTM Y	 4731120

Altitude 	 77 msnm

DescricMn de Accesos
Na capital do Concello tórnase a estrada C-550 en direccion a Noia. No PK-66 cediese o cruce que indica Nebra e
séguese esta estrada o longo de 1,1 km ata a escola de primaria; nese punto tórnase o primeiro cruce a esquerda que
conduce cara os lugares de Resua e Queiro. Antes desta ultima aldea, na pontella que cruza o rego do mesmo nome,
un camiño sae a esquerda seguindo o curso do río. Débese camiñar 1 km ata chegar a unica curva pronunciada.
Neste punto, a esquerda do camiño, ollando cara a dereita e a poucos metros, verase unha rocha de forma abombada
que soporta as gravuras.

Emprazamento Topográfico

Pequeno outeiro que domina o curso medio do río Cans.Moi preto do río.

Utilización do entorilo

Explotacion forestal de pirieros de repoboacion.

Vexetación

Monte baixo: xestas, toxos, fentos. Sobre o propio batolito, xestas e toxo.

Destrucións e Alteracións

O seu estado de consevacion e malo, ainda que os motivos unicamente aparecen alterados pola erosion natural, son
de moi dificil visualizacion. O soporte das gravuras foi arrincado do seu lugar orixinal e, hoxe en dia, actua como marco
delimitador de propiedades. Hai un marco grande. Falaronnos de outro moi cercano, pero ca parcelaria xa non está
(tiña unha cruz).

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Gravado insculpido nun batolito granitico de forma redondeada. O soporte, que acada unhas dimensions de 1 por 1 m,
ubicase na ruptura de pendente meridional dun pequeno outeiro, aplataformado no extremo superior, que domina
dende o W o curso medio do rio de Queiro. Motivos: tres cruces latinas de 10 por 15 cm, presentan surco en V de
pouca profundidade (menor de 0,5 cm); un circulo simple de 15 cm de diametro, con radio en prolongacion. Presenta
surco en U aberta de pouca profundidade (menor de 0,5 cm).

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.



Distancia
O m.

Situación
Sobre o xacemento

Identificación e descrición do impacto
Ardeu todo o monte de arredor ata a pista da parcelaria que fixo de cortalumes. O lume mesmo pasou do outro lado do
río. Os gravados atopanse moi erosionados e son de dificil visualizacion sen unha luz axeitada. Presentan
bioturbación, piroclastia e coloración negra na propia pedra.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza sas gravuras e consolidación so seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071039

Adscripción Cultural 	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica.Ar libre

Nome do xacemento 	 As coviñas da Silva.

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 S. Saturniño de Goiáns

Lugar	 A Silva

N°1:50000 	 119

N° 1:20000	 33

UTM X 	 504700

UTM Y	 4732817

Altitude 	 105 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello tómase a C-550 en dirección Noia. No P.K. Collemos o cruce que indica San Caetano-A
Silva. Ao chegar á altura da capela continuamos á dereita en dirección a Mantoño e uns 300 m despois, xusto antes
dunha curva moi pronunciada, tomamos o camiño que leva ás casas, percorrendo uns 100m e logo collendo un camiño
de servizo que leva ás vides, e a uns 200m atopamos unha laxe plana a ras de chán, 1m á esquerda do camiño.

Emprazamento Topográfico

Tramo superior da vertente NW dunha plataforma que se ubica no sector inferior das estribacións noroccidentais da
Serra do Barbanza. Fisiograficamente o soporte das gravuras detenta un dominio sobre o val de Eiravedra e a
plataforma costeira inmediata.

Utilización do entorno

Explotación agrícola e forestal.

Vexetación
Ao W xestas, toxos, herbáceas a O m. A 50m, fentos e logo cultivos.

Destrucións e Alteracións
O estado de conservación é bo, só presenta alteracións orixinadas polos axentes erosivos naturais.Presenta ligues
agora queimados.Bioturbación , coloración negra, e piroclastia.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravado rupestre ao ar libre que se ubica no tramo superior da vertente NW dunha plataforma localizada no sector
inferior das estribacións NW da Serra do Barbanza. Os gravados utilizan como soporte un afloramento granítico a ras
de chan de 5,50 m de lonxitude (eixo E-W) por 4,30 m (eixo N-S), cunha moderada pendente ao NW. Motivos
representados: pódense apreciar, alo menos, 47 coviñas dispersas pola superficie da rocha, cuxas dimensións oscilan
entre os 7 cm de diámetro por 1,5 cm de profundidade e 3cm de diámetro por 0,5 cm de profundidade. Orientación
preferencial (pedra e gravados): arco NW-W-SW.

Axentes do impacto
Lume



Distancia
Todo arredor, se ben esta área é o límite do incendio.

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
O final do incendio afectou as gravuras queimando os toxos e xestas que había nos arredores.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071053

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Espiñaredo I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia 	 ' San Estevo de Queiruga

Lugar	 Espiñaredo

N°1:50000 119

N° 1:20000 42

UTM X 497840

UTM Y 4724283

Altitude 65 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 dirección Ribeira. Unha vez pasado Tarrío, na beira esquerda da estrada, á
altura da farmacia, cóllese o cruce que indica Espiñaredo. Atravesase a aldea ata chegar á última casa. A uns 50 m
detrás desta última, tómase un camiño de carro con dirección N e séguese uns 250 m ata dar cun depósito de auga. Ao
seu carón cóllese o sendeiro á esquerda que nos leva a unha grande laxe inclinada que actúa como soporte dos
gravados.

Emprazamento Topográfico

Situado no treito inferior da ladeira W do alto da Lagoa Seca dominando dende o NL o curso dun pequeno rego
estacional e as torras inmediatas da plataforma costeira.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación.

Vexetación

Eucalipto de repoboación e monte baixo.

Destrucións e Alteracións

A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado gravemente ao suco do gravado de tal xeito que, na actualidade,
de difícil visualización sen unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición

Gravado rupestre ao ar libre cuxo soporte é unha grande laxe granítica a ras de chan, inclinada cara o W, que acada
unhas dimensións de 20 m. no eixo L-W e 9 m no eixo N-S. O soporte localizase no treito inferior da ladeira W do Alto
da Lagoa Seca, dominando dende o NL o curso dun pequeno rego estacional e as torras inmediatas da plataforma
costeira. Motivos representados: 1; arma. Representación de espada curta ou puñal de folla triangular con
empuñadura. Dimensións: Folla: 52 cm.; ancho máx.: 16 cm. Lonxitude total motivo: 73 cm. Non presenta nervaduras
ou inclinación de biselado. O surco con sección en U aberta de 5 cm. de anchura media e profundidade de 0,5 cm.,



unicamente se aprecia doadamente en condiciöns favorables de iluminación.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Lume.

Identificación e descrición do impacto
Está dentro da zona dos incendios pero non se atopa afectado

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071054

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipolo_vía 	 Lugar con representación gráfica o ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo de Espifiaredo II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 'San Estevo de Queiruga

Lugar	 Espiñaredo

N°1:50000 119

N°1:20000 42

UTM X 497714

UTM Y 4724008

Altitude 90 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrio, na beira esquerda da
estrada, a altura dunha farmacia coller o cruce que indica Espiñaredo. Atravésase a aldea ata chegar á última casa do
lugar, cállese unha corredoira que pasa a uns 50 m atrás dela, recorréndose o longo de 200 m en dirección N ata dar
cun camiño a dereita que sube pola ladeira do monte en dirección S. Camiñando uns 250 m chégase a unha valgada
delimitada por 2 outeiros rochosos. AU vaise cara o S para atopar na base dos outeiros un afloramento de forma
abombada que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio da ladeira SW do alto de Lagoa Seca.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos de repoboación e monte baixo

Vex elación

Monte baixo.

Destruccións e Alteracións
O suco dos motivos aparece sumamente erosionado por mor dos axentes naturais. Asemade, a rocha ten sido
afectada polos incendios forestais de tal xeito que parte da zona gravada corre risco de desprenderse do soporte. Nas
proximidades aprécianse os restos das actividades extractivas tradicionais que non afectaron os gravados.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
O conxunto pode dividirse en dous grupos diferenciados. Grupo I: ubicase na cara L do afloramento e componse de 3
representacións incompletas de zoomorfos cuxas dimensións oscilan entre os 14 por 10 cm. e os 20 por 27 cm. 4
coviñas cuxos diámetros oscilan entre os 6 e os 10 cm. No extremo superior da rocha, a uns 125 cm. das
representacións anteriores: un trazo curvo e 5 coviñas aliñadas. Grupo II: ubicase na cara meridional da rocha.
Aparecen representadas 3 coviñas e alomenos 6 zoomorfos, cuxas dimensións oscilan entre os 21 x 24 cm. e os 33 x
55 cm. Aprécianse outros trazos moi erosionados que poderian corresponderse con motivos circulares.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Om.

Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi desconchadas e afumadas polo lume.

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071055

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Espiñaredo III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Estevo de Queiruga

Lugar	 Espiñaredo

N°1:50000 119

N°1:20000 42

UTM X 497753

UTM Y 4724081

Altitude 91 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrío, na beira esquerda da
estrada, a altura dunha farmacia coller o cruce que indica Espiñaredo. Atravesase a aldea ata chegar á última casa do
lugar, cóllese unha corredoira que pasa a uns 50 m. atrás dela, recorréndose o longo de 200 m en dirección N ata dar
cun camiño á dereita que sube pola ladeira do monte en dirección S. Camiñando uns 250 m chégase a unha valgada
delimitada por 2 outeiros rochosos. Alí vaise cara o N para atopar, logo dunha ascensión de 30 m. en dirección N-E
unha rocha lixeiramente abombada que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Tramo superior da ladeira W do alto de Lagoa Seca.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos de repoboación.

Vexetación
Monte baixo e algún eucalipto illado.

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado gravemente o suco dos gravados, de tal xeito que, na actualidade,
son de difícil visualización sen unha luz axeitada. Nas proximidades aprécianse restos das actividades extractivas
tradicionais.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Gravado rupestre (5 ar libre cuxo soporte e un conspicuo afloramento granítico situado a ras de chan que presenta unha
acusada inclinación cara o W e acada unhas dimensións de 6 x 4,30 m. Ocupa o tramo medio da ladeira occidental dun
outeiro pedregoso situado no tramo superior da ladeira W do alto de Lagoa Seca. Motivos: 2 representacións
incompletas de zoomorfos: nunha delas de 27 x 20 cm. recohécese o tronco e parte da cabeza. A segunda presenta
tronco e patas identificábeis, e acada unhas dimensións de 40 x18 cm.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais e lume

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas esconchadas e afumadas en toda a zona

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras arxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071056

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipolo_vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo do Curro III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Estevo de Queiruga

Lugar	 Espiriaredo

N°1:50000 119

N°1:20000 42

UTM X 497786

UTM Y 4724062

Altitude 95 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrío, na beira esquerda da
estrada, a altura dunha farmacia coller o cruce que indica Espiñaredo. Atravésase a aldea ata chegar á última casa do
lugar, cállese unha corredoira que pasa a uns 50 m. atrás dela, recorréndose o longo de 200 m en dirección N ata dar
cun camiño á dereita que sube pola ladeira do monte en dirección S. Camiñando uns 250 m chegase a unha valgada
delimitada por 2 outeiros rochosos. Séguese cara a cabeceira da valgada ata ter á esquerda outro outeiro en dirección
NL. Na base deste outeiro unha laxe horizontal soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio da ladeira do alto de Lagoa Seca.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos de repoboación.

Vexetación
Monte baixo.

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado ós sucos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Motivos: dez ferraduras que presentan un diámetro de 10,5 cm.; dúas coviñas, unha de 9,5 cm. de diámetro por 3,5 de
profundidade, e outra de 8,5 cm. por 3 cm. Tamén hai trazos soltos.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.



Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas esconchadas e afumadas polo lume

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071057

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo do Curro IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia 	 ' San Estevo de Queiruga

Lugar	 Espifiaredo

1:50000 119

N°1:20000 42

UTM X 497822

UTM Y 4724064

Altitude 95 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrío, na beira esquerda da
estrada, a altura dunha farmacia coller o cruce que indica Espiñaredo. Atravésase a aldea ata chegar á última casa do lugar,
cállese unha corredoira que pasa a uns 50 m atrás dela, recorréndose o longo de 200 m en dirección N ata dar cun camiño á
dereita que sube pola ladeira do monte en dirección S. Camiñando uns 250 m chégase a unha valgada delimitada por 2
outeiros rochosos. Séguese cara a cabeceira da valgada ata ter á esquerda outro outeiro en dirección NL. Na base deste
outeiro unha laxe horizontal soporta os gravados de Curro III. A poucos metros desta atopase Curro IV.

Emprazamento Topográfico

Tramo superior da ladeira do alto de Lagoa Seca.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos e pifieiros de repoboación.

Vexetación

Monte baixo.

Destrucións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado aos sucos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Motivos: 2 cruciformes complexos: un deles é unha cruz de base cuadrangular e brazos rematados en círculos dos que
parten radios. Acada unhas dimensións de 63 x 58 cm. Outro cruciforme é unha cruz latina cos brazos rematados por formas
triangulares e a cabeceira ocupada por un círculo, cunhas dimensións de 46 x 25 cm. Un motivo complexo formado por unha
liña de trazado irregular que parte dunha posíbel paleta e remata nun circulo de 9 cm. de diámetro. Na súa parte central a
liña aparece cortada por outra transversal de 19 cm. rematada por un círculo de 7 cm. de diámetro. En total a figura mide 50
x 26 cm. Hai tamén dúas cazoletas na parte superior da rocha.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.

Distancia
A O m.

Situación
Todo ao redor.

Identificación e descrición do impacto
Está ubicado no medio da zona de incendio, pero a rocha non presenta alteracións polo lume, non hai esconchados nin
cambios de coloración.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071058

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo do Curro V

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Estevo de Queiruga

Lugar	 Espiñaredo

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 42

UTM X 	 497786

UTM Y	 4724064

Altitude 	 102 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrío, na beira esquerda da
estrada, a altura dunha farmacia coller o cruce que indica Espiñaredo. Atravesase a aldea ata chegar á última casa do
lugar, cállese unha corredoira que pasa a uns 50 m atrás dela, recorréndose o longo de 200 m en dirección N ata dar
cun camiño a dereita que sube pola ladeira do monte en dirección S. Camiñando uns 250 m. chégase a unha valgada
delimitada por 2 outeiros rochosos. Séguese cara a cabeceira da valgada ata ter á esquerda outro outeiro en dirección
NL. Na base deste outeiro unha laxe horizontal soporta os gravados de Curro III. A 10 m o NW atópase o Curro V.

Emprazamento Topográfico

Tramo inferior da ladeira SW do Monte Espirieiro.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos de repoboación.

Vexetación
Monte baixo.

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado os sucos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Motivos: 1 coviña de 10 cm. de diámetro por 5 cm. de profundidade.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.



Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas esconchadas e afumadas polo lume

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urventes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071059

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo do Curro I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Capela

N°1:50000 151

N°1:20000 12

UTM X 497875

UTM Y 4723956

Altitude 99 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tórnase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrío. No P.K. 55,60 na
beira esquerda da estrada, cöllese o cruce para a capela da Virxe do Rocío. Unha vez alí tómase o camiño de carro
con dirección L que sae de detrás da capela. Logo de pasar o gravado de Pedrafurada séguese subindo polo camiño
que discorre paralelo a un valado. Ao chegar ao alto, o muro cambia de dirección e séguese cara o L en dirección os
cumios rochosos que pechan o pequeno val. As laxes planas que forman a base destes cumios soportan os gravados,
que se ven con moita dificultade.

Emprazamento Topográfico
Tramo SL da pequena valgada situada o S de Monte Espiñaredo.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos de repoboación.

Vexetación
Monte baixo.

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado os surcos.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Motivos: un único motivo circular de pequenas dimensións (13 cm. de diámetro), con coviña central.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto

Axentes naturais. Lume.



Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas esconchadas e afumadas polo lume.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071060

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ö ar libre

Norne do xacentento 	 Petroglifo do Curro II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Capela

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 497991

UTM Y	 4724019

Altitude 	 125 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrío no P.K. 55,60 na
beira esquerda da estrada, cóllese o cruce para a capela da Virxe do Rocío. Unha vez alí tómase o camiño de carro
con dirección L que sae de detrás da capela. Logo de pasar o gravado de Pedrafurada séguese subindo polo camiño
que discorre paralelo a un valado. O chegar ö alto, o muro cambia de dirección e séguese cara ö L en dirección aos
cumios rochosos que pechan o pequeno val. As laxes planas que forman a base destes cumios soportan os gravados
de Curro 1. Dende aquí sóbese cara o NL ata unha pequena porteliña que se forma entre os penedos dun outeiro
presidido por unha gran laxe vertical que soporta os gravados.

Emprazantento Topográfico

Porteliña ubicada entre os penedos situados ö S de Monte Espiñaredo.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos e piñeiros de repoboación.

Vexetación
Monte baixo.

Destrucións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado os sucos.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Motivos: unha serie de trazos diversos e seis motivos zoomorfos. A máis destacada é un cervo macho dotado de
atributos sexuais que acada unhas dimensións de 49 x 25 cm. Outro cérvido dotado de cornamenta acada os 37 x 21
cm. O resto das figuras aprécianse con dificultade e son de menores dimensións.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais.



Distancia
Orn.

Situación
No entorno máis inmediato.

Identificación e descrición do impacto
O lume afectou 15 entorno pero non a superficie do xacemento.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071061

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica o ar libre

Nome do xacentento 	 Petroglifo da Pedra Furada

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Capela

N°1:50000 	 151

N° 1:20000	 12

UTM X 	 497771

UTM Y	 4723861

Altitude 	 103 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrío. No P.K. 55,60 na beira
esquerda da estrada, cállese o cruce para a capela da Virxe do Rocío. Unha vez alí tómase o camiño de carro con dirección
L que sae de detrás da capela. Logo de pasar os depósitos de auga, séguese o camiño que nos marca un valado de pedra a
nosa dereita. Este valado cambia de dirección, unha vez á dereita e outra á esquerda. Neste punto unha laxe a ras de chan,
formando parte do propio camiño, soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio da ladeira S do Monte Espiñaredo.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos e piñeiros de repoboación.

Vexetación

Monte baixo.

Destrucións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado ós sucos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Apreciase un cérvido cunhas dimensións de 72 x 30 x 100 cm., visíbel un único corno con ramificacións. Hai tañen outros
trazos moi erosionados.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.

Distancia
A O m.



Situación
En todo o arredor.

Identificación e descrición do impacto
O camiño está moi colmatado por aportes de terra, area e cinza procedentes das zonas queimadas máis altas. A rocha do
gravado non está cuberta porque levanta uns 40 cm. do chan. Non ten alteracións específicas polo ume.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071063

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo da Lagoa Seca VII

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Estevo de Queiruga

Lugar	 Tarrío

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 42

UTM X 	 498113

UTM Y	 4724168

Altitude 	 135 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira ata chegar ata a aldea de Queiruga. Atravésase a
aldea ata chegar ao seu punto máis alto, unha vez alí cóllese un camiño empedrado con dirección SL ata chegar a un
valado, onde se toma un camiño de pé que leva ao alto duns penedos. Camiñar cara o da dereita ata encontrar unha
laxe abombada situada antes de chegar ao seu cumio e que mira o S: esta é a laxe que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Portela situada entre os afloramentos ubicados ao N de Lagoa Seca.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos de repoboación.

Vexetación
Monte baixo.

Destrucións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado ós sucos, e actividades extractivas tradicionais.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Motivos: unha coviña de 10 cm. de diámetro por 3 de profundidade; unha coviña de 6 x 1,5 cm.; unha coviña alongada
de 16 x 9 x 2 cm.; 2 tiñas que conforman o corpo incompleto dun zoomorfo de 20 x 12 cm., varias lirías erráticas.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.



Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas esconchadas e afumadas polo lume.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071064

Adscripción Cultural 	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representacion grafica o ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo da Legoa Seca III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Estevo de Queiruga

Lugar	 Capela

N° 1:50000	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498185

UTM Y	 4723964

Altitude 	 182 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tomase a estrada C-550 en direccion Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrio. No PK 54,60 na beira
esquerda da estrada, collese o cruce para a capela da Virxe do Rocio. Unha vez all tomase o camiño de carro con
direccion E que sae de detrás da capela. Logo de pasar o gravado de Pedrafurada séguese subindo polo camiño que
discorre paralelo a un valado. O chegar o alto, o muro cambia de direccion e séguese cara o E en direccion os cumios
rochosos que pechan o pequeño val. Camiñase o E por un carreiro que leva o val posterior e logo tómase o camiño de
carro que ven de Queiruga, siguese cara o S uns 20 m ata atopar un desvio que sube a ladeira en direccion SE. Sube
pola ladeira uns 30 m ata dar cunha laxe inclinada a ras de chan que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico
Tramo inferior da ladeira SW do Monte Gouris.

Utilización do entorno
Explotacion forestal de eucaliptos de repoboacion todo ao redor dende os Om.

Vexetación

Monte baixo: toxos, fentos, herbáceas e eucaliptos

Destrucións e Alteracións
A accion dos axentes erosivos naturais ten afectado os surcos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Motivos: un unico zoomorfo incompleto que acada unhas dimensions de 49x37 cm.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais.Lume

Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación e coloración negra e vermella pola acción do lume. A piroclastia que se aprecia é antiga. A
gravura está moi erosionada e apenas vese nada. Está parcialmente colmatada pola borralla arrastrada tratas choivas.



Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación

Adscrición Cultural

Tipoloxía

Nome do xacemento

Provincia

Concello

Parroquia

Lugar

GA15071065

Idade do Bronce

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Petroglifo da Lagoa Seca IV

A Coruña

Porto do Son

Santa María de Caamaño

Capela

N°1:50000 151

N°1:20000 12

UTM X 498189

UTM Y 4723943

Altitude 160 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar o lugar de Tarrío. No PK 54,60 na beira
esquerda da estrada, cállese o cruce para a capela da Virxe do Rocío. Unha vez alí tómase o camiño de carro con
dirección L que sae de detrás da capela. Logo de pasar o gravado de Pedrafurada séguese subindo polo camiño que
discorre paralelo a un valado. Ó chegar ó alto, o muro cambia de dirección e séguese cara o L en dirección aos cumios
rochosos que pechan o pequeno val. Camíñase cara o L por un carreiro que leva ao val posterior e logo tómase o
camiño de carro que ven de Queiruga, séguese cara o S uns 20 m. ata atopar un desvío que sube a ladeira en
dirección SL. Sube pala ladeira uns 30 m. ata dar cunha laxe inclinada a ras de chan que soporta os gravados de
Lagoa Seca III e uns 15 m. ao S atopase Lagoa Seca IV.

Emprazamento Topográfico
Tramo inferior da ladeira SW do Monte Gourís.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos e piñeiros de

Vexetación
Monte baixo.

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado os surcos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Motivos: 2 conxuntos. O primeiro son 13 cruciformes dos cales 3 amosan base triangular. O segundo son 10
cruciformes dos cales un amosa base triangular e outro un rebaixe a xeito de coviña. Pode apreciarse un motivo tipo
paleta e un posible alfabetiforme.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume



Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071066

Adscripción Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representacion grafica o ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Rego do Corzo II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa Maria de Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498090

UTM Y	 4723723

Altitude 	 110 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tomase a estrada C-550 en direccion Ribeira. No PK 54 na beira esquerda da estrada, collese o
cruce paraCorzo-Rocio. O chegar o lugar de Rocio tomase un camiño de carro en desuso que primeiro toma direccion
N para logo desviarse cara o NW seguindo o curso dun pequeño rego. Camiñase por el ata ver na beira oposta do
cauce unhas grandes laxes planas onde se atopan os xacementos de Corzo I, III e IV. Dende aquí subimos uns 20 m
pola ladeira ata atopar un camiño que baixa cara o W cruzando un valado. Séguese uns 100 m ata preto dun penedo
que destaca polas suas dimensions localizado a esquerda. Unha laxe plana situada na sua base soporta os gravados.
Emprazamento Topográfico
Tramo medio da Iadeira que conforma a marxe dereita do Rego de Corzo.

Utilización do entorno

Explotacion forestal de piñeiros e eucaliptos de repoboacion.

Vexetación

Monte baixo: fentos, herbáceas, musgo, toxos todo arredor

Destrucións e Alteracións
A accion dos axentes erosivos naturais ten afectado os surcos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Motivos: Cruz latina de 17,5x10 cm con base triangular inscrita nun semicírculo de 14x13,5 cm.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais.Lume

Identificación e descrición do impacto
Colmatacións de zonas de rocha por borralla e restos de pedras. A rocha afease moi mal , ardeu por completo xa que
toda a vexetación que tiña enrriba e nas diaclasas ardeu. Algunhas zonas está desconchadas. Presenta bioturbación,
abrasión, piroclastia cara o S, coloración negra e vermella e decoloración. A gravura en sí ten moi mal aspecto, moi



queimada, mesmo parece oxidada.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.Limpeza das gravuras econsolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071067

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo de Rego do Corzo I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 151

N°1:20000 12

UTM X 498172

UTM Y 4723670

Altitude 103 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. No PK 54, na beira esquerda da estrada, cállese o
cruce para Corzo - Rocío. Ao chegar ao lugar de Rocío tómase un camiño de carro en desuso que primeiro toma dirección N
para logo desviarse cara o NW seguindo o curso dun pequeno rego. Camíñase por el ata ver na beira oposta do cauce
unhas grandes laxes planas onde se atopan os xacementos de Corzo I, III e IV.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio da ladeira que conforma a marxe dereita do Rego de Corzo.

Utilización do entorno

Explotación forestal de pifieiros e eucaliptos de repoboación a O m. e arredor.

VexetacMn

Monte baixo: herbáceas, toxos, fentos, ligue, musgo e eucaliptos sobre e arredor.

DestrucMns e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado os sucos, e restos de actividades extractivas tradicionais.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Grupo I: combinación circular de 3 círculos concéntricos de 51, 37 e 23 cm. de diámetro, e coviña central de 5 cm. de
diámetro. Grupo II: 10 coviñas cuxas dimensións alternan entre os 16 x 1,5 cm. e os 3,5 x 0,5 cm.; 3 círculos simples de 25,
28 e 45 cm. de diámetro, o último dos cales amosa o seu interior totalmente destruido por actividades extractivas
contemporáneas; unha serie de liñas erráticas a xeito de radios prolongados vencellan os círculos co extremo superior da
rocha; unha combinación circular de 2 círculos concéntricos (o exterior incompleto) de 28 cm. de diámetro e 4 coviñas
interiores de reducidísimas dimensións. Grupo III: combinación circular de alomenos 3 círculos concéntricos dun diámetro
máximo de 50 cm.; unha coviña central e radio en prolongación dende o centro do círculo interior.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais, lume.

Distancia
O m.

Situación
Sobre o xacemento e arredor.

Identificación e descrición do impacto
O xacemento está totalmente alterado polo lume, aínda que nos planos iniciais de incendios aparece nunha zona
aparentemente non queimada, ao chegar a campo comprobamos que si o está. Presenta bioturbación e coloración en negro
e vermello.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071068

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacentento 	 Petroglifo de Rego do Corzo III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498172

UTM Y	 4723670

Altitude 	 103 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección Ribeira. No PK 54 na beira esquerda da estrada, cóllese o cruce
para Corzo - Rocío. Ao chegar ao lugar de Rocío tómase un camiño de carro en desuso que primeiro toma dirección N para
logo desviarse cara o NW seguindo o curso dun pequeno rego. Camíñase por el ata ver na beira oposta do cauce unhas
grandes laxes planas onde se atopan os xacementos de Corzo I, III e IV.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio da ladeira que conforma a marxe dereita do Rego de Corzo.

Utilización do entorno

Explotación forestal de piñeiros e eucaliptos de repoboación arredor e dende os O m., que aínda que arderon, xa están
medrando os novos.

Vexetación

Monte baixo a O m. e arredor: musgo, herbáceas, fentos, toxos.

Destrucións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado os sucos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Dúas representacións incompletas de cérvidos de pequeno tamaño e surco extremadamente erosionado. Difícil
visualización.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais, ume.



Distancia
A O m.

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación e coloración vermella. A perda de cobertura vexetal no chan fai que a borralla tape parcialmente as
rochas.
Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071069

Adscripción Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxía 	 Lugar con representacion grafica o ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo de Rego do Corzo IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa Maria de Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498145

UTM Y	 4723725

Altitude 	 180 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tomase a estrada C-550 en direccion Ribeira. No PK 54 na beira esquerda da estrada, collese o
cruce paraCorzo-Rocio. O chegar o lugar de Rocio tomase un camiño de carro en desuso que primeiro toma direccion
N para logo desviarse cara o NW seguindo o curso dun pequeno rego. Camiñase por el ata ver na beira oposta do
cauce unhas grandes laxes planas onde se atopan os xacementos de Corzo I, III e IV.

Emprazantento Topográfico

Tramo medio da ladeira que conforma a marxe dereita do Rego de Corzo.

Utilización do entorno

Explotacion forestal de piñeiros e eucaliptos de repoboacion aOm e arredor. Xa están nacendo os novos. Musgos e
algún fento.

Vexetación

Monte baixo: Musgo, ligues sobre a rocha.

DestrucMns e Alteracións
A accion dos axentes erosivos naturais ten afectado os surcos. Tamen afectado por incendios

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Motivos: 3 coviñas de 8, 5 e 5,5 cm de diametro por 1, 1,5 e 1,5 de profundidade respectivamente.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto

As coviñas en sí non, pero todo o entorno está moi alterado, hai moitas rochas desconchadas. Presenta bioturbación e
coloración vermella e negruzca así como piroclastia.0 lume e as posteriores choivas provocaron que a borralla se
deposite sobre a rocha, pudendo tapar as gravuras.



Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entornoinmediato, baixo control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071070

Adscrición Cultural	 indeterminado

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Cruz de Campelos

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 %sí°

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498108

UTM Y	 4723466

Altitude 	 120 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54, na beira esquerda da estrada, cállese o cruce
que indica Corzo - Rosio. Dende o lugar de Corzo tómase unha corredoira, con dirección norte, que sube en forte
pendente cara ó monte. Ó chegar pedo dun valado, vemos á esquerda do camiño un grupo de pequenas laxes a ras dechan. Unha delas soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Localizase na ruptura de pendente meridional dunha pequena plataforma ubicada na vertente sudoccidental do Outeiro
Campelos. Detenta un dominio visual sobre as terras de cultivo da aldea de Corzo.

Utilización do entorno

Explotación forestal de repoboación de eucalipto e gandeiría extensiva.

Vexetación

Eucalipto de repoboación e monte baixo: herbáceas e musgo.

Destrucións e Alteracións
O suco do gravado aparece sumamente erosionado por mor dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte ó unha pequena pedra granítica de forma cuadrangular disposta a ras de chan
cunha ceda inclinación cara ó SW. Ubicase na ruptura de pendente meridional dunha pequena plataforma localizada
na vertente sudoccidental do Outeiro Campelos. Detenta un dominio visual sobre o que actualmente son as torras de
cultivo de Corzo. O motivo ó unha cruz latina de 16 x 10 cm. O seu estado de conservación é bo; o suco, que amosa
sección en V de 25 cm. de anchura, é doadamente visíbel. O soporte ubicase 6 m ó W da beira esquerda da
corredoira de Campelos.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Lume e antrópica



Distancia
Inmediata

Situación
Inmediata

Identificación e descrición do impacto
Posibelmente destruída.Ardeu toda a zona, que está chea de borralla, a cal pode estar cubrindo á cruz ou tamén pode
ser que estea destruida, xa que nunha rocha cuia ubicación e descrición coinciden ca ficha, atopamos un repicado.

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras ur.ventes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071071

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacentento 	 Coviña da Corredoira de Campelos

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Rosío

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498107

UTM Y	 4723434

Altitude 	 105 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómese a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54, na beira esquerda da estrada, cállese o cruce
que indica Corzo - Rosío. Dende o lugar de Corzo tómese unha corredoira, con dirección norte, que sube en forte
pendente cara ó monte. Camíñase por el uns 100 m aproximadamente ata atopar unha pequena laxe plana, que forma
parte do pavimento, que soporta o gravado.

Emprazatnento Topográfico

Localizase no tramo medio da ladeira SW de Outeiro Campelos. Detenta un dominio visual sobre as terras de cultivo
da aldea de Corzo.

Utilización do entorno

Explotación forestal de piñeiro de repoboación e eucalipto e gandeiría extensiva.

Vexetación

Eucalipto de repoboación e monte baixo nas proximidades.

Destrucións e Alteracións
O surco do gravado aparece sumamente erosionado por mor dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha pequena pedra granítica de forma cuadrangular disposta formando
parte do firme da corredoira de Campelos. Ubicase no tramo medio da ladeira meridional do Outeiro Campelos.
Detenta un dominio visual sobre o que actualmente son as terras de cultivo de Corzo. O motivo é unha coviña de 65
cm. de diámetro e 25 cm. de profundidade. O seu estado de conservación é bo; aínda que o soporte forma parte, como
xa dixemos, dunha corredoira tradicional, o motivo non resultou afectado polo tránsito i era doadamente visíbel.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Lume



Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Toda a zona atópase queimada, pero non se atopou o xacemento. A corredoira está colmatada por borralla, pedras,
follas e polas de eucaliptos, polo que foi imposíbel atopar o xacemento, posiblemente tapado por toda a vexetación.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071072

Adscripción Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia

Nome do xacemento

Provincia

Concello

Parroquia

Lugar

Lugar con representación gráfica. Ar libre

Petroglifo de Outeiro Campelos

A Coruña

Porto do Son

Sta. María de Caamaño

Rosío

N°1:50000 151

N°1:20000 12

UTM X 498163

UTM Y 4723537

Altitude 130 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Na capital do Concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54, á beira esquerda da estrada, cállese o cruce
que indica Corzo-Rosío. Dende o lugar de Corzo, cállese unha corredoira en desuso, con dirección N, que sube en
forte pendente cara ó monte. Seguir este camiño, que discorre paralelo a un valado, ata a entrada dunha finca situada
á esquerda. Entrase na finca, onde a 20 m. do camiño, se atopa un gran afloramento rochoso que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Está situado no cumio do alto de Campelos, no sector NE, detentando un dominio visual sobre a valgada do rego de
Corzo, que neste tramo discorre polo N do outeiro Campelos.

Utilización do entorno
Explotación forestal de pitleiro de repoboación e eucalipto e gandeiría extensiva.

Vexetación

Eucalipto e pirieiros de repoboación e monte baixo.

Destruciáns e Alteracións

Os gravados aparecen afectados pola acción natural dos axentes erosivos naturais. Recentemene o xacemento foi
obxecto dunha agresión que cubriu o surco dos motivos con pintura plástica.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é un afloramento granítico que destaca no entorno. Ubicase no extremo NE
do cumio do alto de Campelos. Detenta un dominio visual sobre a valgada do rego de Corzo, que neste punto
discorre ó N do xacemento. Descripción dos motivos: poden distinguirse dous grupos. Grupo I: Gravado sobre un
panel vertical de grandes dimensións, aparecen representados tres cérvidos ordenados de maior a menor seguindo a
dirección da marcha. O primeiro acada unha altura de 104 cm e amosa atributos sexuais, cornamenta ramificada e un
pequeño rabo. O segundo acada os 84x57 cm, presenta atributos sexuais e cornamenta ramificada. O terceiro, de
38x40 cm presenta cornamenta non ramificada. Grupo II: Gravados sobre un panel horizontal ubicado ó pé do grupo I,
aparecen representados a lo menos, tres cérvidos, o maior dos cales acada unha altura de 54 cm. e unha lonxitude de
48 cm; amosa cornamenta ramificada. Sobre o seu lombo disponse unha coviña de 6 cm. de diámetro por 15 cm de
profundidade. O segundo cérvido (incompleto: somentes se aprecia a cabeza) disponse 17 cm. por debaixo do
anterior e acada unhas dimensións de 23x10 cm. Neste caso aparecen representados a cruz e os cuartos traseiros do
animal. O seu estado de conservación é regular: Ainda que os surcos millor conservados aprécianse con total
claridade, os últimos dous motivos descritos aparecen moi erosionados. Recentemente foi obxecto dunha agresión
consistente eno repintado dos surcos antigos con pintura plástica, que foi solventada gracias a unha intervención de



restauración financiada pola D.X.P.C. da Xunta de Galicia.

A_ventes do impacto
Lume e antrópicos

Distancia
Om

Situación
Todo ao arredor

Identificación e descrición do impacto
Ardeu todo o monte. As gravuras máis que polo lume están afectadas por un repintado (laranxa). Sabemos por
información oral que é un lugar de frecuentes visitas dun profesor de Porto do Son cos alumnos.Tamén hai tala de
eucaliptos nunha finca cercana ao SW do batolito.0 petroglifo presenta bioturbación, decoloración e coloración asi
coma piroclastia. O batolito está afectado polo lume, coloración vermella e negra. Taménse queimaron parte dos
ligues. O lume non afectou directamente ás gravuras.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza do repintado.



Clave de Identificación 	 GA15071073

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Lagoa Seca I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Capela

N°1:5000() 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498264

UTM Y	 4723873

Altitude 	 140 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar Tardo, no PK 55,60, na beira esquerda da
estrada, cállese o cruce que indica Capela da Virxe do Rocío. Unha vez alí, tómase o camiño de carro que sae detrás
da Capela, con dirección L. Logo de pasa-lo gravado de Pedrafurada séguese subindo polo camiño que discorre
paralelo a un valado ata chegar ó alto onde o muro cambia de dirección. Séguese o valado que agora ten dirección L,
cara ós cumios rochosos que pechan o pequeno val. As laxes planas que forman a base destes cumios sustentan os
gravados de Monte do Curro I. Dende aquí séguese cara o L por un carreiro que nos leva ó val posterior e logo ó
camirio de carro que ven de Queiruga. Tómase este camiño para seguir cara ó S uns 20 m. onde se atopa un desvío
que sube á ladeira en dirección SL. Camiñar por este desvío uns 200 m. ata atopar á esquerda unha gran laxe
inclinada que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico
Tramo inferior da ladeira occidental do Monte de Lagoa Seca. Os gravados presentan unha orientación preferente cara
a cabeceira dun pequeno rego afluente do rego de Corzo.

Utilización do entorno

Explotación forestal de piñeiro de repoboación e eucalipto e gandeiría extensiva

Vexetación

Monte baixo

Destruccións e Alteracións
O suco do gravado aparece sumamente erosionado por mor dos axentes erosivos naturais

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha conspicua laxe granítica situada a ras de chan que presenta unhas
dimensións de 4,70 x 5,50 m. Os gravados concéntranse no extremo superior meridional do soporte, que se ubica no
tramo inferior da ladeira occidental do Monte de Légoa Seca. A orientación preferente dos gravados é S-SL, cara a
cabeceira dun pequeno rego afluente do rego de Corzo. Consta de catro representacións incompletas de zoomorfos de
pequeno tamaño e suco extremadamente erosionado de 2 cm. de anchura e profundidade menor de 0,5 cm. Motivo 1:
zoomorfo do que se representan os cuartos traseiros: 32 cm. de lonxitude por 21 cm. de altura. Motivo 2. localizase
poucos cm. ó sur do motivo 1: zoomorfo do que se representan os cuartos traseiros e as patas dianteiras: 60 cm. de
lonxitude por 12 cm. de altura. Motivo 3: localizase poucos cm. ó W do motivo 2: zoomorfo do que se representan
unicamente os cuartos traseiros: 33 cm. de lonxitude por 12 cm. de altura. Motivo 4: localizase ó NW do motivo 3 : dúas
liñas paralelas verticais parecen deseñar as patas de outro zoomorfo: 27 cm. de altura. Inmediatamente por riba deste
último motivo apréciase unha liña horizontal de 1,20 m. de lonxitude. A súa visualización é extremadamente difícil se
non se conta cunha axeitada luz rasante. Aprécianse, asemade, outros trazos informes.



Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais.Lume

Distancia
O m.

Situación

Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071074

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo de Lagoa Seca II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Capela

1:50000	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498299

UTM Y	 4723867

Altitude 	 145 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar Tarrío no PK 55,60 na beira esquerda da
estrada, cóllese o cruce que indica Capela da Virxe do Rocío. Unha vez alí, tómase o camiño de carro que sae detrás
da Capela, con dirección nordeste. Logo de pasa-lo gravado de Pedrafurada, séguese subindo polo camirio que
discorre paralelo a un valado ata chegar ó alto onde o muro cambia de dirección. Séguese o valado, que agora ten
dirección leste, cara ós cumios rochosos que pechan o pequeno val. As laxes planas que forman a base destes cumios
sustentan o petroglifo de Monte do Curro I. Dende aquí séguese cara ó L por un carreiro que leva ao val posterior e
logo ó camiño de carro que ven de Queiruga. Tómase este camiño e séguese cara ó sur uns 20 m. ata atopar un
desvío á esquerda que sube á ladeira en dirección SL. Camiñar por este desvío uns 200 m. ata atopar á esquerda unha
gran laxe inclinada que soporta os gravados de Lagoa Seca 1. Séguese subindo pola ladeira uns 30 m., para logo,
desviándonos lixeiramente á dereita, atopar unha laxe inclinada a ras de chan que soporta os gravados.

Emprazatnento Topográfico
Tramo inferior da ladeira occidental do Monte de Lagoa Seca. Os gravados presentan unha orientación preferente cara
a cabeceira dun pequeno rego afluente de rego de Corzo.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación e gandeiría extensiva.

Vexetación

Monte baixo.

Destruccións e Alteracións
O surco dos gravados aparece sumamente erosionado por mor dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha conspicua laxe granítica situada a ras de chan que presenta unhas
dimensións de 9,20 x 2,50 m. e unha acusada inclinación cara ó SW. Os gravados concéntranse no extremo inferior do
soporte, que se ubica no tramo inferior da iadeira occidental do Monte de Lagoa Seca. Este xacemento atópase uns 30
m. ó SL do petroglifo de Lagoa Seca I. A orientación preferente dos gravados é N-NW cara ó mar (a longa distancia) e
cara o curso dun pequeno rego afluente do rego de Corzo. Consta de tres representacións incompletas de zoomorfos
de pequeno tamaño e suco con sección en U extremadamente erosionado, de 3,5 cm. de anchura media e unha
profundidade menor de 0,5 cm. Motivo 1: zoomorfo do que se representa o corpo pero non a cabeza nen pescozo: 35
cm. de lonxitude por 15 cm. de altura. Motivo 2 localizase ó SW do motivo 1: zoomorfo do que se representan os
cuartos traseiros e as patas dianteiras: 38 cm. de lonxitude por 22 cm. de altura. Motivo 3 localizase ó SW do motivo 2:
zoomorfo do que se representan unicamente os cuartos traseiros: 25 cm. de lonxitude por 17 cm. de altura. A súa



visualización é extremadamente difícil se non se conta cunha luz rasante axeitada.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais.Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación

Adscrición Cultural

Tipoloxia

Norne do xacemento

Provincia

Concello

Parroquia

Lugar

N° 1:50000

N° 1:20000

UTM X

UTM Y

Altitude

GA15071075

Indeterminado

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Petroglifo de Lagoa Seca VI

A Coruña

Porto do Son

Sta. María de Caamaño

Capela

151

12

498219

4723880

100 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar Tarrío no PK 55,60 na beira esquerda da estrada,
cóllese o cruce que indica Capela da Virxe do Rocío. Unha vez alí, tómase o camiño de carro que sae detrás da capela, con
dirección nordeste. Logo de pasa-lo gravado de Pedrafurada, séguese subindo polo camiño que discorre paralelo a un
valado ata chegar ó alto onde o muro cambia de dirección. Séguese o valado, que agora ten dirección leste, cara ós cumios
rochosos que pechan o pequeno val. As laxes planas que forman a base destes cumios sustentan o petroglifo de Monte do
Curro I.Dende aquí séguese cara ó L por un carreiro que leva ao val posterior e logo ó camiño de carro que ven de
Queiruga. Tómase este camiño e séguese cara ó sur uns 20 m. ata atopar un desvío á esquerda que sube á ladeira en
dirección SL. Sóbese pola ladeira e uns 190 m. máis adiante atópase á dereita e á beira do camiño unha laxe plana que
soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Tramo superior e cara ó L do outeiro situado ó SW do Monte Gourís. Detenta un dominio visual da valgada dun rego
estacional.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucaliptos de repoboación todo ao redor dende os O m.

VexetacMn

Monte baixo: toxos, fentos, herbáceas e eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Os gravados aparecen afectados pola acción dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición

Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte son dúas laxes graníticas situadas a ras de chan que presentan unhas dimensións
de 3,20 x1,40 m. e 2,90 x 1,6 m. Os gravados concéntranse na parte central do soporte, que se ubica no tramo superior da
ladeira oriental dun pequeno outeiro localizado ó SW do monte Gourís. Consta de seis coviñas dispersas que acadan as
seguintes dimensións: Coviña 1: 9 cm. de diámetro por 3 cm. de profundidade media. Coviña 2: 5 cm. de diámetro por 0,5
cm. de profundidade. Coviña: 3: 6 cm. de diámetro por 0,5 cm. de profundidade. Coviña 4:10 cm. de diámetro por 3 cm. de
profundidade media. Coviña 5: 8 cm. de diámetro por 1 cm. de profundidade media Coviña 6: 7 cm. de diámetro por 0,5 cm.
de profundidade media. A súa visualización é doada. O conxunto atópase en bo estado de conservación.



Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.

Distancia
A O m.

Situación
En todo o arredor.

Identificación e descrición do impacto

Presenta bioturbación e coloración negra e vermella pola acción do lume. A piroclastia que se aprecia é antiga. A gravura
está moi erosionada e non se ve nada. Está parcialmente colmatada pola borralla arrastrada tralas choivas.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación

Adscripción Cultural

Tipoloxia
Nome do xacemento
Provincia

Concello
Parroquia

Lugar

GA15071076

ldade do Bronce

Lugar con representación gráfica. Ar libre

Petroglifo do Campo Grande

A Coruña

Porto do Son

Sta. María de Caamaño

Rosío

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498363

UTM Y	 4723539

Altitude 	 160 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54, na beira esquerda da estrada, cóllese o cruce
que indica Corzo-Rosío. Dende o lugar de Corzo tómase unha corredoira, con dirección norte, que sube en forte
pendente cara ó monte. Seguir por esta corredoira, que discorre paralela a un valado, ata atopar a entrada dunha finca
na beira esquerda. Éntrase na finca para seguir por un camiño de pés que a cruza, ata atopar a esquerda unhas
grandes laxes case verticais ó carón dun valado. Unha destas laxes soporta o gravado.

Emprazamento Topográfico

Está situado na vertente SW do outeiro situado ó SW do Monte Gouris. Detenta un dominio visual preferente sobre a
valgada dun rego estacional. Ladeira.

Utilización do entorno

Repoboación de eucalipto a 5m.Algún piheiro aillado.

Vexetación

Monte baixo: fentos verdes, toxos queimados e herbáceas.

Destrucións e Alteracións
Os gravados aparecen sumamente erosionados por mor dos axentes erosivos naturais; as gravuras aparecen pintadas
e afectadas polo lume.

Tipo de Propiedade

Privada

Deserición

Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha laxe granítica que se ubica na vertente SW dun pequeño outeiro
situado ó SW do Monte de Gourís. A rocha que actúa de soporte forma un panel cáseque vertical de 420x3 m,
concentrándose os gravados no sector central do mesmo. A orientación preferente dos motivos é cara ó SW, cunha
visibilidade moi restrinxida orientada cara ó curso dun pequeño rego estacional e unha valgada que actúa como liña
natural de tránsito entre as terras da chaira litoral e o escalón intermedio da Serra do Barbanza. Descripción: Tres
representacións de zoomorfos de diferentes dimensións. Amosan surco con sección en U de 25 cm de anchura media
e unha profundidade de <0'5 cm. Motivo 1: cervo macho que amosa unha gran cornamenta ramificada: 135 cm. de
altura por 140 cm. de lonx. Motivo 2: localizase a esquerda do motivo 1: cérvido de 30 cm de onxitude por 43 cm de
altura. Motivo 3: localizase por debaixo dos motivos 1 e 2: cérvido de 19 cm de lonxitude por 25 cm. de altura. A súa
visualización é relativamente doada ainda que mellora ó contar cunha luz rasante axeitada.



A.ventes do impacto
Naturais, lume e antrópicos.

Distancia
Om

Situación
Arredor e sobre o xacemento.

Identificación e descrición do impacto
A vexetación sobre a rocha provocou un maior quecemento da mesma, yéndose así alterada de xeito considerable,
presentando bioturbacións polos ligues e musgo na superficie da rocha e nas diaclasas, abrasión e coloración vermella
e negra. O factor antrópico (pintado dos motivos) supón tamén unha grave alteración.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071077

Adscrición Cultural	 Indeterminada

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Cruces de Campo Grande

Provincia	 A Coruña

('once/lo 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Rocío

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498362

UTM Y	 4723437

Altitude 	 150 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54, na beira esquerda da estrada, cállese o cruce que
indica Corzo - Rocío. Dende o lugar de Corzo tómase unha corredoira, con dirección norte, que sube en forte pendente cara
ó monte. Seguir por esta corredoira, que discorre paralela a un valado, ata atopar a entrada dunha finca na beira esquerda.Éntrase na finca para seguir por un camiño de pes que a cruza, ata atopar a esquerda unhas grandes laxes case verticais ó
carón dun valado. Unha destas laxes soporta o gravado de Campo Grande I. Séguese subindo ata chegar a unha pequena
braña na que collemos un camiño á dereita que nos leva cara un outeiro que mira ó mar. Poucos metros antes da ruptura de
pendente oeste, pisamos unha enorme laxe, que sustenta os gravados, lixeiramente cóncava, que forma unha poza en
tempo de choiva.

Emprazamento Topográfico

Pequena plataforma situada no tramo medio da ladeira de Monte de Feáns. Portela.

Utilización do entorno

Explotación forestal de pifieiro e eucalipto de repoboación a uns 30 m. e gandeiría extensiva. No entorno inmediato, na
portela mesma, monte baixo.

Vexetación

Monte baixo: herbáceas e toxos a O m.

Destrucións e Alteracións
Moi erosionado pola acción das augas pluviais que forman unha poza sobre o soporte, que perdura durante gran parte do
ano. A charca que se forma está colmatada de barro e borralla, yéndose moi mal a cruz e algunha coviña.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición

Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha laxe granítica situada a ras de chan que presenta unhas dimensións de 790
x 5 m. Os gravados aparecen dispersos pola superficie do soporte, que se ubica nunha pequena plataforma sita no tramo
medio da ladeira occidental do monte dos Feáns. Descrición: 5 cruciformes e catro coviñas dispersas que acadan as
seguintes dimensións: Coviña 1: 6 cm. de diámetro x 2 cm. de profundidade media. Coviria 2 55 cm. de diámetro x 2 cm. de
profundidade; Coviña 3: 35 cm. de diámetro x 05 cm. de profundidade; Coviña 4: 45 cm. de diámetro por 05 cm. de
profundidade media; cruciforme 1: 24 x 14 cm.; cruciforme 2 19 x 12 cm.; cruciforme 3: 17 x 12 cm.; cruciforme 4: 20 x 16
cm.; cruciforme 5: 17 x 10 cm. O suco dos gravados presenta sección en V erosionada de 3 cm. de ancho máximo. A súa
visualización é doada. O conxunto atópase en relativo bo estado de conservación. Unicamente debemos reseñar que a laxe
soporte dos gravados é lixeiramente cóncava e, en tempo de chuvias, apoza.



Axentes do impacto
Naturais e lume

Distancia
O m.

Situación
Arredor e sobre o xacemento.

Identificación e descrición do impacto
O lume arrasou ca escasa vexetación da portela: herba e toxos fundamentalmente. Isto provoca un major quecemento das
rochas coa seguinte alteración das mesmas. Ademais pérdese a escasa cobertura vexetal deste solo tan pobre, provocando
o arrastre de lodos e borralla, que como ocorreu neste caso, colmatan o xacemento ocultando° por completo.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071078

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo de Monte dos Feáns 1

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamario

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498188

UTM Y	 4723376

Altitude 	 120 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54, na beira esquerda da estrada, cóllese o cruce
que indica Igrexa con dirección Esparrelle. Dende esta última aldea tómase o camiño, cara o norte, ata unha pequena
valgada, situada a uns 150 m. de altitude. Dende a valgada, camíñase cara ó oeste ata chegar a unha ladeira que mira
as aldeas de Rocío e Corzo. Sen perder altura, buscar unha enorme laxe escura que, orientada ó oeste, soporta o
petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio — inferior da ladeira occidental do Monte dos Feáns.

Utilización do entorno
Gandeiría extensiva.

Vexetación
Monte baixo

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado gravemente ó suco dos gravados de tal xeito que, na actualidade,
son de difícil visualización sen unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha conspicua laxe granítica de grandes dimensións que se ubica no tramo
medio - inferior da ladeira occidental do monte dos Feáns. A rocha que actúa de soporte adapta a súa forma alombada
á acusada pendente da zona. A orientación preferente dos motivos é cara ó SW, cunha ampla visibilidade sobre a
chaira litoral. Descrición: seis representacións zoomorfas de diferentes dimensións. Amosan suco con sección en U de
25 cm. de anchura media e unha profundidade menor de 05 cm. Grupo 1: os motivos aparecen agrupados no sector
noroccidental da rocha: motivo 1: cérvido de 37 cm. de lonxitude por 30 de altura; motivo 2 localizase ó L do motivo 1,
cérvido de 28 cm. de lonxitude por 46 de altura. Amosa cornamenta esbozada; Motivo 3: localizase por debaixo do
motivo 2, cérvido de 36 cm. de lonxitude por 46 cm. de altura. Amosa cornamenta esbozada; Grupo II: os motivos
localízanse espallados polo resto do soporte: Motivo 4: cérvido de 54 cm. de lonxitude por 35 de altura; motivo 5:
cérvido de 30 cm. de lonxitude por 23 cm. de altura; motivo 6: cérvido de 32 cm. de lonxitude por 23 cm. de altura.

Medidas de protección
B.I.C.



Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi esconchadas e afumadas polo lume.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071079

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipolo.vía	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Monte dos Feáns II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 151

N°1:20000 12

UTM X 498231

UTM Y 4723262

Altitude 117 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54, na beira esquerda da estrada, cóllese o cruce
que indica Igrexa con dirección Esparrelle. Dende esta última aldea tómase o camiño, cara o norte, ata unha pequena
valgada, situada a uns 150 m. de altitude. Dende a valgada, camiñase cara ó oeste ata chegar a unha ladeira que mira
as aldeas de Rocío e Corzo. Sen perder altura, buscar unha enorme laxe escura que, orientada ó oeste, soporta o
petroglifo de Monte dos Feáns I. Dende este punto camiñamos uns 200 m. cara ó sur, e sen perder altura, atópase
unha rocha lixeiramente abombada, orientada cara ó S-W, que sustenta os motivos.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio-inferior da ladeira occidental do Monte dos Feáns.

Utilización do entorilo
Gandeiría extensiva

Vexetación
Monte baixo

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado gravemente ó surco dos gravados de tal xeito que, na actualidade,
son de difícil visualización sen unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha laxe granítica de 480 x 5 m. que se ubica no tramo medio-inferior da
ladeira occidental do Monte dos Feáns. A rocha que actúa de soporte adapta a súa forma abombada á acusada
pendente da zona. Os gravados sitúanse no extremo inferior da rocha, punto onde esta acada unha disposición de
panel case vertical. A orientación preferente dos motivos é cara ó SW, cunha ampla visibilidade sobre a chaira litoral.
Descrición: dúas representacións zoomorfas. Amosan suco con sección en U de 15 cm. de anchura media e unha
profundidade menor de 05 cm. Motivo 1: cérvido de 65 cm. de lonxitude por 38 de altura; Motivo 2 localizase á dereita
do motivo 1, cérvido de 23 cm. de lonxitude por 17 de altura. Os gravados atópanse sumamente erosionados e a súa
visualización é difícil se non se realiza con luz rasante.



Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi esconchadas e afumadas polo lume.

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071080

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Monte dos Feáns

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia 	 ' Santa María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 151

N°1:20000 12

UTM X 498219

UTM Y 4723287

Altitude 117 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54, na beira esquerda da estrada, cóllese o cruce
que indica lgrexa con dirección Esparrelle. Dende esta última aldea tómase o camiño, cara o norte, ata unha pequena
valgada, situada a uns 150 m. de altitude. Dende a valgada, cam d'ase cara ó oeste ata chegar a unha ladeira que mira
as aldeas de Rocío e Corzo. Sen perder altura, buscar unha enorme laxe escura que, orientada ó oeste, soporta o
petroglifo de Monte dos Feáns I. Dende este punto camiñamos uns 200 m. cara ó sur, e sen perder altura, atópase
unha rocha lixeiramente abombada, orientada cara ó S-W, que sustenta Feáns II. Dende aquí, camiñar uns 30 m. en
dirección N, e gañando altitude lixeiramente, atopar unha enorme laxe escura e inclinada, que sustenta o petroglifo no
seu ángulo NW.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio-inferior da ladeira occidental do Monte dos Feáns.

Utilización do entorno
Gandeiría extensiva.

Vexetación
Monte baixo

Destrucións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado gravemente ó surco dos gravados de tal xeito que, na actualidade,
son de difícil visualización sen unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha laxe granítica de 95 x 4 m. que se ubica no tramo medio-inferior da
ladeira occidental do Monte dos Feáns. A rocha que actúa de soporte adapta a süa forma abombada á acusada
pendente da zona. O gravado sitúase no extremo inferior da rocha. A orientación preferente do motivo é cara ó S,
cunha ampla visibilidade sobre a chaira litoral. Descrición: unha única representación zoomorfa. Amosa suco con
sección en U de 2 cm. de anchura media e unha profundidade menor de 05 cm. Motivo 1: cérvido de 40 cm. de
lonxitude e 27 de altura. O gravado atópase sumamente erosionado e a súa visualización é difícil se non se realiza con
luz rasante.

Medidas de protección

BIC



Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi esconchadas e afumadas polo ume.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urrentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071081

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Monte dos Feáns IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 ' Sta. María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498238

UTM Y	 4723257

Altitude 	 118 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No PK-54, á beira esquerda da estrada, cállese o cruce
que indica Igrexa con dirección a Esparrelle. Dende esta última aldea tómase o camiño, con dirección N, que conduce
aos depósitos de auga. Pasados estes subir polo camiño cara o N, ata chegar a unha pequena valgada situada a uns
150 m de altitude. Dende aquí camiriar cara o W ata a ladeira que divisa os lugares de Rocío e Corzo. Sen perder
altura, buscar unha enorme laxe escura que, orientada ó W, soporta o petroglifo de Monte dos Feáns I. Dende este
punto camiñar uns 200 m cara o S e, sen perder altura, atópase a rocha orientada cara o SW que sustenta o petroglifo
de Feáns II. Dende aquí camiñar uns 15 m cara o E ate atopar un pequeno grupo de rochas destacadas do seu
entorno. Detrás delas, en dirección S-SW, atópanse dúas pequenas rochas, que na súa cara N soportan os petroglifos.
Os gravados sitúanse, respectivamente na cara N e S de dúas pequenas pedras enfrontadas, distantes entre si 90 cm.

Ernprazatnento Topográfico
Tramo meio-inferior da ladeira occidental do Monte dos Feáns.

Utilización do entorno
Gandeiría extensiva.

Vexetación
Monte baixo.

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado gravemente o suco dos gravados de tal xeito que na actualidade
son de difícil visualización sen unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Dúas representacións zoomorfas incompletas, amosan suco con sección en U de 2 cm. de anchura media e unha
profundidade inferior a 0,5 cm. Motivo 1: cérvido de 37 cm. de lonxitude por 27 cm. de altura. Motivo 2 cérvido de 23
cm. de lonxitude por 15 cm. de altura.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume



Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi esconchadas e afumadas polo lume.

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071082

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Monte dos Feáns VI

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 ' Sta. María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 151

N° 1:20000 13

UTM X 498470

UTM Y 4723265

Altitude 163 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No PK-54, á beira esquerda da estrada, cállese o cruce
que indica igrexa con dirección a Esparrelle. Dende esta ultima aldea tomase o camiño, con dirección N, que conduce
aos depósitos de auga. Pasados estes subir polo camiño cara o N, ata chegar a unha pequena valgada situada a uns150 m de altitude. Dende aquí cara o E vese un valado, e tras atravesalo mirase a esquerda para ver, a poucos metros,
unha pequena rocha plana a ras de chan que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Pequena valgada interior localizada a media altura do Monte dos Feáns.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piheiro de repoboación, e gandeiría extensiva.

Vexetación

Eucaliptos de repoboación e monte baixo.

Destruccións e Alteracións
O gravado aparece afectado pola acción dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Unha coviña de 6 cm. de diámetro por 1,5 de profundidade. O gravado atópase en bo estado de conservación sendo
doadamente visíbel.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e Iume

Distancia
Om.



Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi esconchadas e afumadas polo ume.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071083

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nonte do xacemento 	 Petroglifo de Monte dos Feáns V

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia

Lugar
' Sta. María de Caamaño

Esparrelle

N°1:50000 151

N°1:20000 13

UTM X 498279

UTM Y 4723342

Altitude 56 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No PK-54, á beira esquerda da estrada, cállese o cruce
que indica igrexa con dirección a Esparrelle. Dende esta última aldea tómase o camiño, con dirección N, que conduce
aos depósitos de auga. Pasados estes subir polo camiño cara o N, ata chegar a unha pequena valgada situada a uns150 m de altitude. Dende aquí, seguindo a valgada, camiñar en dirección N cara a porteliña que se atopa a esquerda e,
no medio da toxeira, buscaremos unha pedra de reducidas dimensións na que se atopa o motivo.

Emprazamento Topográfico

Pequena valgada que se abre cara o S, situada no tramo superior do Monte dos Feáns.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación e gandeiría extensiva.

Vexetación

Toxeira e eucaliptos de repoboación no entorno.

Destruccións e Alteraciáns
O gravado aparece afectado pola acción dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Gravado rupestre ao ar libre cuxo soporte é unha pedra granítica de 1,60 por 1 m., localizada a ras de chan e que
presenta unha leve inclinación cara o S-SE. Sitúase nunha pequena valgada que se abre cara o S, ubicada no tramo
superior de Monte dos Feáns. A orientación preferente do motivo e cara o S, visualizando a cabeceira do Val de
Esparrelle. Trátase dunha representación zoomorfa incompleta. Amosa suco con sección en U de 2,5 cm. de anchura
media e unha profundidade inferior a 0,5 cm. Motivo 1: cérvido de 30 cm. de lonxitude por 22 cm. de altura. Amosa
atributos sexuais de considerábeis proporcións.

Medidas de protección
B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi esconchadas e afumadas polo lume.

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071084

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxía

Norne do xacemento

Provincia

Concello

Parroquia

Lugar

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Petroglifo de Gourís ou Monte Esperoi

A Coruña

Porto do Son

Sta. María de Caamaño

Rocío

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 499025

UTM Y	 4723695

Altitude 	 325 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 cara a Ribeira ata chegar ao lugar de Queiruga onde se colle un cruce á
esquerda que indica a igrexa, alí atópase unha pista á dereita que leva ao campo de fútbol. Séguese subindo por ela
cara o monte ata chegar a unha portela delimitada ó W polo castro de Gourís e o L polo monte Esperoi. Dende a
portela, un valado de arame sube ata a cima do monte Esperoi. Atravésase o valado e débese subir paralelo a el ata a
base do monte, onde unhas rochas planas, orientadas cara o L, soportan o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Está situado no tramo alto da ladeira L, a menos de 15 m. do cumio do monte Esperoi. Detenta un dominio visual
preferente sobre o W-SW.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piheiro de repoboación, e gandeiría extensiva.

Vexetación

Herbáceas e monte baixo.

Destruccións e Alteracións

Os gravados aparecen afectados pola acción dos axentes erosivos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado rupestre cuxo soporte e un conspicuo afloramento pétreo de grandes dimensións localizado no tramo superior
da ladeira oriental do monte Esperoi. Os gravados sitúanse na parte media dun panel case vertical localizado no lateral
meridional do afloramento. A orientación preferente dos motivos é cara o W-SW. Aparecen representados unha serie
de alfabetiformes e cruciformes de diversa tipoloxía, máis de 30 motivos espallados por un panel de 7 m. de lonxitude.
Amosan suco con sección en U de 4-5 cm. de anchura media e unha profundidade de 1 cm. Atópanse relativamente
ben conservados, aínda que a súa visualización non é doada.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071085

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo_via 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Coviñas de Rego Seco

Provincia	 A Coruña

Coticen° 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Rocío

N°1:50000 	 151

N° 1:20000 	 13

UTM X 	 498550

UTM Y	 4723690

Altitude 	 185 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección a Ribeira. No PK-54, na beira esquerda da estrada, cóllese o cruce que
indica Corzo - Rocío. Dende o lugar de Corzo tómase unha corredoira con dirección N, que sube en forte pendente cara o
monte. Seguido este camiño que discorre paralelo a un valado ata atopar a entrada dunha finca na beira esquerda do
camiño. Entrase na finca para seguir por un camiño de a pe que a cruza ata atopar á esquerda unhas grandes laxes case
verticais, a carón dun valado. Unha destas laxes soporta o petroglifo de Campo Grande I. Séguese camiñando, en dirección
SL, ata chegar a unha pequena braña na que se debe coiler o camiño a esquerda. Logo de camiñar uns 500 m. atópase o
leito dun rego estacional cruzado polo camiño. Neste punto unhas laxes planas a ras do chan soportan o petroglifo.

Emprazamento Topográfico
Tramo medio da ladeira occidental do Monte Esperoi, nunha valgada pola que discorre o Rego Seco.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucalipto a uns 100 m. ao W., piñeiros illados de repoboación entre 10 e 60 m. arredor e gandeiría
extensiva.

Vexetación

Monte baixo no entorno inmediato (O m.) e arredor de herbáceas, toxos.

Destrucións e Alteracións

A ubicación do soporte no cauce dun rego estacional provoca un alto grao de erosión por escorrentía.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado rupestre cuxo soporte é unha pedra granítica de 5 m. por 1,90 m. situada a ras de chan, no curso dun rego
estacional. Presenta unha lixeira pendente cara o SW, concentrándose os motivos no extremo SL do soporte. Trátase de 9
coviñas cuxas dimensións alternan entre os 16 cm. de diámetro por 4 cm. de profundidade e os 3 cm. de diámetro por unha
profundidade inferior os 0,5 cm. Os gravados atópanse en bo estado sendo facilmente visíbeis.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Lume



Distancia
O m.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación e coloración en vermello. A vexetación sobre a rocha contribúe ao seu quecemento no caso dos
lumes. Ao pasarlle por riba o rego (estacional) debe verse sometida tamén a fortes alteracións térmicas.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071086

Adscripción Cultural 	 Indeterminado/ Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representacion grafica o ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo da Casa do Franco I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. Maria de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N° 1:50000	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498381

UTM Y	 4722997

Altitude 	 105 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tmase a C-550 en direccion Ribeira. No PK-54, a beira esquerda da estrada, cállese o cruce que indica
igrexa con direccion a Esparrelle. Dende esta ultima aldea tomase o camiño, con direccion N, que conduce os depositos de
auga. Pasados estes, atopase unha pista forestal que baixa en direccion SE. Séguese por ela ata chegar a unha curva a
esquerda bastante pronunciada. Aquí deixase o camiño e tomase direccion S baixando polo monte cara a aldea. Nesta ladeira
atopase unha laxe a ras de chan que presenta unha forte inclinacion cara o W e que actua como soporte dos gravados.

Emprazamento Topográfico

Tramo inferior da ladeira occidental do monte dos Feans.

Utilización do entorno

Explotacion forestal de eucaliptos uns 60 m ao N e piñeiro de repoboacion a máis de 100 m ao S.e gandeiria.

Vexetación

Monte baixo no entorno máis inmediato dende os O m e todo ao redor.

Destrucións e Alteracións

Os gravados aparecen afectados pola accion dos axentes erosivos naturais. Nas proximidades aprecianse restos de
actividades estractivas tradicionais. Presenta coloración en negro e decoloración, así coma piroclastia.0 lume pasou sobre o
afloramento (está a rás de chán) deteriorando bastante os motivos. Coas chuvias recentes hai gran cantidade de borralla
sobre a pedra o que impide ver as gravuras con claridade.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravados rupestres cuio soporte son duas pedras graniticas de 4,20 por 3,60 m e 5,20 por 4,90 m, localizadas a ras de chan e
que presentan unha acusada inclinacion cara o W. Situase non tramo inferior da ladeira occidental do monte dos Feans. A
orientacion preferente dos motivos e cara o SW, visualizando o val de Caamaño e a lifia costeira. Grupo 1: aparecen
representadas alomenos 62 coviñas dispersas pola superficie da rocha, 2 cruciformes localizados no extremo superior do
soporte e 1 circulo simple de 12 cm de diametro con coviña central. Varias liñas erraticas entrecruzanse e prolonganse
lonxitudinalmente dende o extremo superior o inferior do soporte. Na parte inferior, onde a rocha acada a sua maior pendente,
transformandose case nun panel vertical, diminutas coviñas dispoñense paralelas as liñas erraticas, formando elas mesmas un
aliñamento. Grupo 2: a pedra que actua como soporte deste segundo grupo localizase 4,36 m o S do grupo 1. Aparecen
representados alomenos 7 combinacions circulares ubicadas no extremo inferior da rocha. Motivo 1: combinacion circular
formada por 2 circulos concentricos incompletos de 18 cm de diametro. Motivo 2: combinacion circular formada por 2 circulos
concentricos de 21 cm de diametro, coviña central de 3 cm de diametro e profundidade inferior a 0,5 cm. O circulo exterior esta
rodeado por un conxunto de 13 coviñas de dimensions minimas dispostas formando un circulo. Motivo 3: combinacion circular



formada por 2 circulos concentricos de 20 cm de diametro, coviña central de 3 cm de diametro e profundidade inferior a 0,5
cm. O circulo exterior esta rodeado por un conxunto de 13 coviñas de dimensions minimas dispostas formando un circulo.
Motivo 4: combinacion circular formada por 2 circulos concentricos de 19 cm de diametro, coviña central de 3 cm de diametro
e profundidade inferior a 0,5 cm. O circulo exterior esta rodeado por un conxunto de 13 coviñas de dimensions minimas
dispostas formando un circulo. Motivo 5: combinacion circular formada por 2 círculos concentricos de 21 cm de diametro,
coviña central de 3 cm de diametro e profundidade inferior a 0,5 cm. O circulo exterior está rodeado por un conxunto de 21
coviñas de dimensions minimas dispostas formando un circulo. Motivo 6: combinacion circular formada por 2 circulos
concentricos de 20 cm de diametro, coviña central de 3 cm de diametro e profundidade inferior a 0,5 cm. O circulo exterior esta
rodeado por un conxunto de 14 coviñas de dimensions minimas dispostas formando un circulo. Motivo 7: semicirculo de 20 cm
de diametro formado por 9 coviñas de 2 cm de diametro cada unha. O gravado atopase sumamente erosionado e a sua
visualizacion non e fácil.

Axentes do impacto
Axentes naturais e antrópicos.

Distancia
Om.

Situación
Arredor e sobre o xacemento.

Identificación e descrición do impacto
Ligues e musgo queimados. A forte temperatura que acadan os toxos
deteriora moito a rocha. Por outra banda, a perda de cobertura vexetal nun terreo tan pedregoso fixo que a borralla caese
sobre a rocha, tapando os motivos.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.





Chive de Identificación 	 GA15071087

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nonie do xacemento 	 Petroglifo da Casa do Franco II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498442

UTM Y	 4722893

Altitude 	 108 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No PK-54, á beira esquerda da estrada, cállese o cruce que
indica igrexa con dirección a Esparrelle. Dende esta ultima aldea tómase o camiño, con dirección SL que leva á fonte do
Pazo do Franco. Dende aquí cruzamos un pequeno souto situado cara o N ata desembocar nun camiño ancho que seguindo
en dirección L leva á Casa das Abellas do Pazo. Séguese camiñando deixando o regó á nosa dereita e uns penedos á
esquerda. Un destes penedos, de grandes dimensións e forma claramente abombada, soporta o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Tramo inferior da ladeira occidental do Monte dos Feáns.

Utilización do entorilo

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación. Gandeiría extensiva.

Vexetación

Monte baixo.

Destruccións e Alteracións

O afloramento granítico que actúa como soporte do gravado foi alterado por actividades extractivas tradicionais. Asemade os
sucos aparecen alterados pola erosión natural.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado cuio soporte é un afloramento granítico de 3,50 por 1,50 m, situado a ras do chan; presenta unha lixeira pendente
cara o SW, concentrándose os motivos no extremo NL do soporte. Motivos: cruz latina de 25 por 12 cm. que presenta surco
con sección en V (pouco erosionada) de 4 cm. de ancho e 2 de profundidade.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e actividades extractivas. Lume



Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071088

Adscripción Cultural 	 Indeterminada

Tipoloxia 	 Lugar con representacion grafica o ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo da Casa das Abellas

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. Maria de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498542

UTM Y	 4722850

Altitude 	 100 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tomase a C-550 en direccion Ribeira. No PK-54, a beira esquerda da estrada, cóllese o cruce que indica
igrexa con direccion a Esparrelle. Dende esta ultima aldea tómase o camiño, con direccion SE que leva a fonte do Pazo do
Franco. Dende aquí cruzamos un pequen° souto situado cara o N ata desembocar nun camiño ancho que seguindo en
direccion E leva a Casa das Abellas do Pazo. Séguese polo camiño que vai paralelo o muro NW da casa ata atopar unha gran
laxe a ras do chan que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Tramo inferior da ladeira occidental do Monte dos Feans.

Utilización do entorno

Explotacion forestal de eucalipto e piñeiro de repoboacion novos e queimados na mesma finca do afloramento.Gandeiria
extensiva.

Veretación

Monte baixo de fentos, toxos, herbáceas todo ao redor.Sobre o

Destrucións e Alteracións
Tendo en conta que o soporte dos motivos forma parte do firme dunha corredoira tradicional o surco dos gravados aparece
afectado tanto pola accion dos axentes erosivos naturais como pola circulacion a traveso dela. Asemade a rocha presenta na
superficie unha serie de pintadas realizadas con pintura vermella que non afecta directamente os gravados. Arocha ten
marcas seguramente das maquinas da repoboación.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Gravado cuio soporte e unha laxe granitica de 10 por 9 m disposta a ras do chan, cunha ceda inclinacion cara o NW. Os
motivos dispoñense dispersos pola superficie do soporte orientados cara o W. No sector central do soporte: 2 cruciformes de
tipoloxia latina e outro con base circular de 16 cm de diannetro e brazos de 20 por 18 cm; un semicirculo de 17 cm de arco con
coviña central de 5 cm de diametro e 1 cm de profundidade; 2 coviñas rectangulares de esquinas redondeadas de 10 por 6,5
cm e 8,5 por 5,5 cm respectivamente, que acadan unha profundidade media de 1 cm; 14 coviñas de dimensions medias,
dispersas; alfabetiformes. No extremo meridional do soporte: 3 covirias e 1 cruciforme de tipoloxia latina.



Medidas de protección

B.I.C.

A_ventes do impacto
Axentes naturais e antrópicos.

Identificación e descrición do impacto
Rocha con marcas e repoboación de pibeiros que semella moi recente, de arredor, queimada totalmente. Sobre o afloramento
hai vexetación e o corremento de terras tralas choivas, que o taparon
totalmente.Presenta bioturbación, coloración e decoloración asi coma piroclastia. .A rocha está moi estropeada polos efectos
do lume, aprecianse escamacións en toda a súa superficie. Así mesmo esta de diferentes cores: negro, vermello e aclarado.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urventes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071089

Adscrición Cultural	 dade do Bronce

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo do Rego do Curral de Abaixo I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño (Sta. María)

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498629

UTM Y	 4722836

Altitude 	 115 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No lugar de Caamaño, p.k. 54, na beira esquerda da estrada,
cóllese o cruce que indica lgrexa de Caamaño dirección Esparrelle. Nesta aldea tómase o camiño, con dirección SL, que
leva á fonte do Pazo de Franco. Dende aquí crúzase un pequeno souto, en dirección N, ata desembocar nun camiño ancho
que, seguindo en dirección L, leva á Casa das Abellas do Franco. Continúase polo camiño que discorre paralelo ao muro da
casa ate chegar a un cruce de catro camiños onde se toma o que val cara ao NL. Continuar nesta dirección ate atopar na
beira esquerda do camiño un afloramento de laxes planas. Unha delas soporta o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Tramo inferior da ladeira S do Monte de Feáns, na beira N do cauce do rego do Curral de Abaixo. Detenta un dominio visual
sobre o cauce do devandito rego.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación a 10 m. cara o S. Gandeiría extensiva.

Vexetación

Monte baixo na ladeira cara o N.

Destrucións e Alteracións
As gravuras aparecen afectadas pola acción dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Gravura rupestre ao ar libre cuxo soporte é unha laxe granítica de grandes dimensións disposta a ras de chan, cunha certa
inclinación cara ao SL. O grupo principal de motivos disponse na parte central do soporte, orientado cara ao SL. Pequenas
laxes cercanas soportan motivos menores. Localizase no tramo inferior da ladeira meridional do Monte dos Feáns, porto da
beira N do cauce do rego do Curral de Abaixo. No sector central do soporte obsérvanse tres cruciformes con base triangular
que acadan as seguintes dimensións: 1)40 x 28 cm., 2) 50 x 35 cm., 3) 37 x 28 cm. 0 suco, con sección en U abada, acada
os 7 cm. de anchura e 3 cm. de profundidade máxima. Dispersos pola cercanía dos motivos principais obsérvanse oito
cruciformes de diferente tipoloxía. O estado de conservación é bo, e as gravuras visualízanse sen dificultades.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Naturais e lume

Distancia
O m.

Situación
Todo arredor.

Identificación e descrición do impacto
Presenta ligues, musgo, toxos e herbáceas arredor que arderon, polo que presenta bioturbación e coloración vermella, pero
non directamente sobre as gravuras.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071090

AcIscrición Cultural	 Indeterminada

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 Rego do Curral de Abaixo II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498616

UTM Y	 4722851

Altitude 	 120 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No PK-54, á beira esquerda da estrada, cállese o cruce
que indica igrexa con dirección a Esparrelle. Dende esta última aldea tómase o camiño, con dirección SL que leva a
fonte do Pazo do Franco. Dende aquí cruzamos un pequeno souto situado cara o N ata desembocar nun camiño ancho
que seguindo en dirección L leva á Casa das Abellas do Pazo. Séguese polo camiño que vai paralelo ó muro da casa
ata chegar a un cruce de catro camiños onde se toma o que vai cara o NL. Continuar nesta dirección ate atopar na
beira esquerda da pista un gran afloramento de laxes planas, unha delas sustenta os motivos de Curral de Abaixo I.
Continuar ascendendo uns 20 m pola ladeira en dirección NW ate atopar unha pequena laxe plana e pouco destacada
que soporta o petroglifo.

Emprazamento Topográfico
Tramo inferior da ladeira S do Monte dos Feáns, e a beira N do rego de Curral de Abaixo, detentando un dominio visual
sobre o cauce do devandito rego.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación a 10 m cara o S. Gandeiría extensiva.

Vexetación

Na ladeira cara o N, monte baixo.

Destruccións e Alteracións
Os gravados aparecen afectados pola acción dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado cuxo soporte e unha laxe pequena granítica disposta a ras de chan cunha certa inclinación cara o SL. Os
motivos dispóñense na parte central do soporte, orientados cara o SL. Gravados formados por sucos de trazado curvo
que se entrecruzan e forman, alomenos, unha figura cuadrangular de 82 x 60 cm. O suco, con sección en U, acada os
4 cm. de anchura e 1 cm. de profundidade media.

Medidas de protección
B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais.Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071091

Adscripción Cultural 	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica o ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo do Rego do Curral de Abaixo II le IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño (Sta. María)

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498660

UTM Y	 4722879

Altitude 	 115 m.s.n.nn.

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No lugar de Caamaño, p.k. 54, na beira esquerda da estrada,
cállese o cruce que indica lgrexa de Caamañoo dirección Esparrelle. Nesta aldea tómase o camiño, con dirección SL, que
leva á fonte do Pazo de Franco. Dende aquí crúzase un pequeno souto, en dirección N, até desembocar nun camiño ancho
que, seguindo en dirección L, leva á Casa das Abellas do Franco. Continúase polo camiño que discorre paralelo ao muro da
casa até chegar a un cruce de catro camiños onde se toma o que val cara ao N-L. Continuar nesta dirección até atopar na
beira esquerda do camiño un afloramento de laxes planas. Unha delas soporta o petroglifo de Curral de Abaixo I. Dende
eiquí, séguese polo camiño uns 70 m. até atopar na súa beira unha enorme laxe inclinada, de forma
abombada, que soporta o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Tramo inferior da ladeira S do Monte de Feáns, na beira N do cauce do rego do Curral de Abaixo. Detenta un dominio visual
sobre o cauce do devandito rego.

Utilización do entorno

Cara o S explotación forestal de eucalipto e pifieiro de repoboación. Gandeiría extensiva. No N monte baixo (xesta, toxos,
herbáceas)

Vexetación
Monte baixo e algúns eucaliptos illados.

DestrucMns e Alteraciáns
As gravuras aparecen afectadas pola acción dos axentes erosivos naturais.E tamén semella afectado polas actividades
extractivas.

Tipo de Propiedade
Privada.

Desericián
Gravura rupestre ao ar libre cuxo soporte é un gran afloramento granítico abombado disposto seguindo a pendente do terreo.
O grupo principal de motivos está representado nun panel case vertical orientado ao L, cara o curso do rego do Curral de
Abaixo I. Catro zoomorfos, dous deles moi erosionados e difícilmente apreciábeis. Os máis visíbeis, cérvidos, acadan unhas
dimensións de 60 x 34 cm., e amosan cornamenta desenvolvida con ramificacións. Dous metros ao NL dos motivos
anteriores, un círculo simple de 16 cm. de diámetro. Estas gravuras presentan un surco con sección en U, mol desgastada,
de 2/3 cm. de ancho e unha profundidade < 0,5 cm. O estado de conservación é regular. A visualización das gravuras millora
con luz rasante. Na mesma rocha, 15 m. ao N dos zoomorfos, no ponto de maior altura do afloramento, dispóñense dous
motivos circulares simples de pequenas dimensións (Guitián e Guitián, 2001).



Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Lume e vexetación (ligues,

Distancia
O m

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto

Presenta bioturbación e decoloración. A rocha ademáis de coloración, está moi erosionada e semella que por causas
antrópicas. O lume afectou ao xacemento. Escamacións na parte superior do afloramento.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071092

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipolavía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome 	 xacentento 	 Petroglifo do Rego do Curral de Abaixo V

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño (Sta. María)

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 151

N°1:20000 13

UTM X 498691

UTM Y 4722876

Altitude 110 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No lugar de Caamaño, p.k. 54, na beira esquerda da estrada,
cállese o cruce que indica lgrexa de Caamaño dirección Esparrelle. Nesta aldea tómase o camiño, con dirección SL, que
leva á fonte do Pazo de Franco. Dende aquí crúzase un pequeno souto, en dirección N, ate desembocar nun camiño ancho
que, seguindo en dirección L, leva á Casa das Abellas do Franco. Continúase polo camiño que discorre paralelo ao muro da
casa ata chegar a un cruce de catro camiños onde se toma o que vai cara ao NL. Continuar nesta dirección ate atopar na
beira esquerda do camiño un afloramento de laxes planas. Unha delas soporta o petroglifo de Curral de Abaixo I. dende
aquí, séguese polo camiño uns 70 m. ate atopar na súa beira unha enorme laxe inclinada, de forma abombada, que soporta
o petroglifo do Rego do Curral III e IV. Cruzando o leito do rego en dirección L, a uns 40 m., atópase unha gran laxe plana
que soporta o petroglifo.

Emprazamento Topográfico
Tramo inferior da ladeira S do Monte de Feáns, na beira N do cauce do rego do Curral de Abaixo. Detenta un dominio visual
sobre o cauce do devandito rego.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto de repoboación a O m. ao S e L. e pirieiro de repoboación. Gandeiría extensiva.

Ve.vetaeMn

Monte baixo: toxos, xestas, fentos, herbáceas, todo ao redor.

Destruciáns e Alteraciáns

As gravuras aparecen afectadas pola acción dos axentes erosivos naturais. Presenta bioturbacións, coloración (vermella,
amarela e negra), piroclastia nas rochas cercanas e está entullado pola borralla.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descricián
Gravura rupestre ao ar libre cuxo soporte son dúas pedras graníticas de 4,80 x 3,40 e 5,20 x 3,40 m., dispostas, planas, a
ras de chan. Atópase uns 40 m. ao SL do petroglifo III. O Grupo I, localizado no afloramento setentrional: combinación
circular formada por dous círculos concéntricos de 33 e 29 cm. de diámetro; 30 cm. en dirección N: cruciforme de tipoloxía
latina de 22 x 17 cm. 130 cm. ao N, ferradura moi erosionada de 9 cm de arco e ao seu carón outro cruciforme de 22 x 12
cm. Estado de conservación regular. O Grupo II, no afloramento meridional: no extremo setentrional do soporte, un cérvido
completo con cornamenta, posibelmente ramificada, de 38 x 24 cm. Suco con sección en U, moi erosionada, de 1,5 cm. de
anchura e profundidade <0,5 cm. no extremo SW do soporte, unha ferradura de 8 cm. de arco.



Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
O m.

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto

O lume e as posteriores choivas que tapan parte do afloramento afectan considerabelmente ao xacemento. As gravuras son
imperceptíbeis.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados



Clave de Identificación 	 GA15071093

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxla 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo de Rego do Curral de Abaixo VI

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. Maria de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498778

UTM Y	 4722908

Altitude 	 165 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No lugar de Caamaño, no PK 54, na beira esquerda da
estrada cóllese o cruce que indica lgrexa de Caamaño dirección Esparrelle. Dende esta aldea tómase o camiño con
dirección surleste que leva á tonte do Pazo do Franco. Dende aquí crúzase un pequeno souto en dirección norte ata
desembocar nun camiño ancho que seguindo en dirección leste, leva á Casa das Abellas do pazo. Continúase polo
camirio que discorre paralelo ó muro da Casa ata chegar a un cruce de catro camiños onde se toma o que vai cara ó
Norte. Camiñar por el até atopar un rego e logo de cruzalo séguese un valado situado á esquerda que se dirixe ó fondo
da pequena valgada. Aquí é necesario saltar o valado para inmediatamente atopar unha pedra ende esta gravada a
data de 1970. Uns 20m cara o norte atópase unha superficie rochosa de considerábeis dimensións que soporta o
petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Está situado no tramo inferior da ladeira sur do Monte dos Feáns e na beira N do cauce do rego de Curral de Abaixo.
Detenta un dominio visual sobre o cauce do devandito rego.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación e gandeiría extensiva.

Vexetación
Eucaliptos de repoboación e monte baixo.

Destruccións e Alteracións
Os gravados aparecen afectados pola acción dos axentes erosivos naturais.

Tipo de Propiedade
Privada

Deserición
Gravados rupestres ó ar libre cuxo soporte son duas rochas graníticas disposta a ras de chan, cunha leve inclinación
cara ó W. Os motivos agrúpanse en dous conxuntos situados moi próximos entre si. Localizase no tramo inferior da
ladeira meridional do Monte dos Feáns, pedo da beira norte do cauce do rego de Curral de Abaixo. Descrición: Grupo I:
Sobre unha laxe a ras de chan que acada unhas dimensións de 4,60 x 2,20 m.: dous alfabetiformes "C" que amosan un
arco de 13 e 15 cm. Presentan suco con sección en V de 2cm. de anchura. Semellan ter unha orixe recente, apenas
presentan pátina. Grupo II: Sobre unha laxe de forma cuadrangular, situada a ras de chan que acada unhas
dimensións de 2,40 x 3,30 m.: cruciforme de base triangular que acada unhas dimensións de 52 x 34 cm. 30 cm. cara o
sur dende o motivo anterior, alfabetiforme "A". 50 cm. cara ó NW do primeiro motivo, un segundo cruciforme de 20 x 29
cm. Presentan suco con sección en V. Semellan ter unha orixe recente, apenas presentan pátina. O estado de



conservación é bo e os gravados visualizábanse sen dificultades.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071094

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo do Rego do Curral de Abaixo VII

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta María de Caamaño

Lugar	 Esparelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498815

UTM Y	 4722886

Altitude 	 160 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección a Ribeira. No lugar de Caamaño, no P.K. 54, na beira
esquerda da estrada, cállese o cruce que indica lgrexa de Caamaño dirección Esparrelle. Dende esta aldea tómase ocamiño, con dirección SL, que leva á fonte do Pazo do Franco. Dende aquí crúzase, en dirección N, un pequeño souto
ata desembocar nun camiño ancho que, seguindo en dirección E, leva á Casa das Abellas do Pazo. Continúase polo
camiño que discorre paralelo ó muro ata chegar a un cruce de catro camiños onde se toma o que vai cara ó norte.
Camiñase por el ata atopar un rego, e despois de cruzalo, séguese por un valado situado á esquerda que se dirixe ó
fondo dunha pequeña valgada. Aquí é necesario salta-lo valado para, inmediatamente despois, atopar unha pedra
onde está gravada a data de 1970. Uns vinte metros cara ó N atópase unha superficie rochosa, de considerábeis
dimensións, que soporta o petroglifo de Curral de Abaixo VI. Dende aquí séguese uns 75 m. cara ó L ata chegar a unha
rocha destacada na paisaxe, cuxa base e mirando o rego, soporta o petroglifo.

Emprazamento Topográfico
Tramo inferior da ladeira sur do Monte Esperoi. Detenta un dominio visual sobre a valgada de Rego de Curral de
Abaixo.

Utilización do entorno

Explotación forestal de piñeiro e eucalipto de repoboación.

Vevetación
Eucaliptos de repoboación e monte baixo.

Destruccións e Alteracións
O pequeno afloramento granítico que actúa coma soporte dos gravados foi alterado por actividades de canteiría
tradicional. Asemade, os surcos aparecen afectados pola acción erosiva natural.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravados rupestres ó ár libre cuxo soporte é unha laxe granítica de 140 x 095 m., disposta a ras de chan. Os motivosdispóñense na parte central do soporte, orientados cara ó SW. Localizase no tramo inferior da ladeira meridional do
Monte Esperoi, detentando un dominio visual sobre a valgada pola que discorre o cauce alto do rego do Curral de
Abaixo. Descrición: no sector central do soporte, 5 cruciformes, tres con base circular e dous de tipoloxia latina simple.
Acadan as seguintes dimensións: 1) 24 x 14 cm; 2) 22 x 17 cm; 3) 22 x 15 cm; 4) 20 x 14 cm; 5) 28 x 22 cm. O suco,
con sección en V, acada os 2 cm de anchura. O estado de conservación é regular. O soporte dos gravados está
alterado pola actividade extractiva dos canteiros.



Medidas de protección
B.I.C.

Mentes do impacto
Axentes naturais. Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071095

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Monte Espiñeiro I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaii o (Sta. María)

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498902

UTM Y	 4722871

Altitude 	 160 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No lugar de Caamaño, p.k. 54, na beira esquerda da
estrada, cóllese o cruce que indica lgrexa de Caamaño dirección Esparrelle. Nesta aldea tómase o camiño, con
dirección SL, que leva á fonte do Pazo de Franco. Dende aquí crúzase un pequeno souto, en dirección N, ata
desembocar nun camiño ancho que, seguindo en dirección L, leva á Casa das Abellas do Franco. Continúase polo
camiño que discorre paralelo ao muro da casa ate chegar a un cruce de catro camiños onde se toma o que vai cara ao
N-L. Camiñase por el ate atopar outro camiño que sobe cara ao N, pola ladeira do Monte Espirieiro. Nesta ladeira, uns
500 m. máis arriba, e formando parte do pavimento do camiño, atópase unha laxe plana moi erosionada que soporta o
petroglifo.

Emprazarnento Topográfico

Tramo inferior da ladeira S do Monte Espiñeiro, perto do rego do Curral de Abaixo.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piheiro de repoboación. Gandeiría extensiva.

Vexetación
Monte baixo e algúns eucaliptos de repoboación.

Destrucións e Alteracións
O xacemento ten case desaparecido na actualidade ao transformar a Comunidade de Montes da parroquia de
Caamaño a corredoira tradicional onde se localizaba o soporte das gravuras nunha pista forestal.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Gravura rupestre ao ar libre cuxo soporte é unha laxe granítica de 3 x 3,60 m., disposta a ras de chan sobre unha
corredoira tradicional. Os motivos dispóñense no sector centro - oriental do dito soporte, aproveitando un leve
abombamento, orientados cara ao WNW. As gravuras consisten en alomenos 18 coviñas que presentan unhas
dimensións medias de 6 cm. de diámetro x 1 cm. de profundidade. No extremo superior L da rocha disponse un posíbel
zoomorfo incompleto, moi erosionado, do que se aprecian os cuartos traseiros pero non a cabeza nin as extremidades
dianteiras. Acada unhas dimensións de 12 cm. de altura x 20 cm. de lonxitude. No momento da primeira visita ao
xacemento, o seu estado de conservación non era bo. O soporte das gravuras aparecía sumamente erosionado e os
motivos apreciábanse con algunha dificultade. Ultimamente a Comunidade de Montes da parroquia de Caamaño
ampliou a corredoira tradicional onde se localizaba o soporte, destruíndoo na súa inmensa maioría.



Medidas de protección

B.I.C.

Árenles do impacto
Pista forestal

Distancia

Situación

Identificación e descrición do impacto
Posiblemente destruido pola pista forestal ou cuberto pola gran cantidade de borralla no camino.

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da borralla, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071096

Adscripción Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica o aire

Nome do .vacemento 	 Petroglifo do Monte Espifieiro

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 'Santa María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 151

N°1:20000 13

UTM X 499007

UTM Y 4722882

Altitude 204 m.snm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Na beira esquerda da estrada, P.K. 52,5, cóllese o
cruce que indica Cabrais. Pouco antes de chegar á aldea tómase a pista que leva pola esquerda, en dirección Norte,
á Lagoa de Cabrais. Séguese por ela ata que, tras pasar a lagoa e comezar a baixar cara o Oeste, vese á direita unha
pequena valgada pola que discorre un rego estacional e unha corredoira. Camíñase por ela en dirección SO ata
atopar unhas grandes laxes a ras de chan que soportan os gravados

Emprazamento Topográfico

Tramo medio da ladeira NO do Monte Espiñeiro, na beira Sur dun rego estacional.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación a uns 60m ao L, sendo outra finca diferente. Gandeiría
extensiva.

Vexetación

Monte baixo: toxos, xestas, herbáceas, fentos e algún pequeño

Destrucións e Alteracións
A acción dos axentes naturais ten afectado gravemente ó surco das gravuras, de tal xeito que, na actualidade, son de
difícil visualización sen unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravado situado sobre un afloramento granítico de 9X 4 m., disposto a ras de chan, ocalizado no tramo medio da
ladeira NO do Monte Espiheiro, na beira sur dun pequeno regato estacional. Os motivos dispóñense agrupados en
varios conxuntos. No sector occidental do soporte aparecen tres círculos simples cuns diámetros que oscilan entre os
14 e 9 cm. Un círculo simple de 14 cm. de diámetro, con coviña central, presenta ó seu carón dous cruciformes de
tipoloxía grega de 19 e 11 cm. De lonxitude, respectivamente. A 2m. Cara ó SL, aparecen dúas representacións
zoomorfas moi erosionadas e de difícil visualización; a de maior tamaño, un cérvido, amosa cornamenta e acede
unhas dimensións de 22 cm. De lonxitude polos 19 cm. da menor. Nunha rocha localizada uns 4 m. o Norte da
anterior, apreciase un motivo cruciforme con base poligonal, de 23X16 cm. O surco dos motivos difere, así os
zoomorfos e círculos amosan unha sección en U de 2 cm. de anchura e escasísima profundidade; en cambio, os
cruciformes amosan un surco con sección en V de 2,5 cm. de anchura.



Axentes do impacto
Lume e axentes naturais:

Distancia
Om

Situación
Sobre as propias gravuras

Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación e coloración negra e vermella e piroclastia en toda a rocha. Xa case non se recoñecen os
motivos (gravuras) pola piroclastia que afectou directamente sobre elas; fixo estalar por moitas puntos distintos á
rocha e agora son case irreconocibles.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071097

Adscripción Cultural 	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica.Ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo do Monte Espiñeiro III (Podomorfo)

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Esparelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 499025

UTM Y	 4722892

Altitude 	 208 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Na beira esquerda da estrada, no P.K. 525, cállese o cruce que
indica Cabrais. Pouco antes de chegar á aldea tómase a pista que leva pola esquerda,en direccion norte, á lagoa de Cabrais.
Síguese por ela ata que, tras pasar a lagoa e comezar a baixar cara ó oeste, vese a dereita unha pequena valgada pala que
discorre un rego estacional e unha corredoira. Camíñase por ela en dirección suroeste ata atopar unhas grandes laxes
planas a ras de chan que soportan Monte Espiñeiro II. Situada a 20 m. (5 leste de Espirieiro II aparece unha laxe a ras de
chan que soporta o petroglifo.

Emprazamento Topográfico
Tramo medio da ladeira NW do Monte Espiñeiro, na beira sur dun rego estacional.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e pifieiro de repoboación. Gandeiría extensiva.Todo ao redor: herbáceas, fentos, xestas e
toxos.

Vexetación

Monte baixo.Ano 2006, a uns 40m ao L piñeiros de repoboación.

Destrucións e Alteracións

Os gravados aparecen afectados pola acción dos axentes erosivos naturais.Presenta bioturbación e coloración en negro. A
gravura en sí non está alterada. O afloramento no que se atopa sí, parte da rocha escachou.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é un pequeño afloramento granítico de 190 x 140 m. disposto a ras de chan,
localizado no tramo medio da ladeira NW do Monte Esperoi, na beira S dun pequeño regato estacional. O motivo disponse no
extremop septentrional do soporte. Pegada dun zapato que acada unhas dimensións de 18x10 cm. Amosa surco en V de 1
cm. de anchura e atópase en bo estado de conservación, sendo doadamente visible.

Medidas de protección

BIC

Axentes do impacto
Axentes naturais:



Distancia
Om

Situación
Todo ao redor

Identificación e descrición do impacto
O efecto do lume sobre a vexetación (ligue, musgo, toxos nas diaclasas) e directamente sobre a rocha provocaron o
ennegrecimento da mesma e unha major sensibilidade aos golpes (nalgunhas partes estalou). Por outra banda a perda de
cobertura vexetal nun chán tan pobre fai que coas choivas e o vento as gravuras poidan ser tapadas pola

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueológico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071098

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacernento	 Beira da Costa 1

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498995

UTM Y	 4722698

Altitude 	 200 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Na beira esquerda da estrada, no P.K. 525, cállese o
cruce que indica Cabrais, e pouco antes de chegar á aldea tómase a pista esquerda, con dirección N, que leva á lagoa de
Cabrais. Séguese por ela ata que, tras pasar a lagoa e comezando a baixar cara ó W, atópase á esquerda un valado de
arames. Continúase camiñando paralelo a el durante uns 100 m., punto onde se debe cruzar o valado para logo subir pola
ladeira do monte, en dirección NL, uns 90 m. ata localizar unha laxe plana, moi destacada no seu entorno, que soporta o
petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Está situado no tramo medio da ladeira W do Monte Espiñeiro.

Utilización do entorno

Explotación forestal de pirleiro de repoboación. Toxos, fentos, xestas.

Vexetación

Monte baixo de piñeiros de recente plantación.

Destrucións e Alteracións
O seu estado de conservación é bo, alterado unicamente polos axentes erosivos naturais aínda que non se debe descarta-la
posibilidade de que se vexa afectado a medio prazo por unha recente plantación de piñeiros nas inmediacións.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición

Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é un afloramento granítico de 450 x 360 m., disposto a ras de chan, lixeiramente
abombado, e que presenta unha forte pendente cara ó W. Localizase no tramo medio da ladeira W do Monte Espiñeiro. Os
motivos dispóñense dispersos pola totalidade da superficie do soporte. Descrición: Atopámonos cunha grande cantidade de
motivos dispostos sen orde aparente entre os que destacan düas espirais dextroxiras, tres combinacións circulares con
coviña central, dous círculos simples con coviña central, dous zoomorfos, covihas ¡liadas, trazos rectilíneos, motivos
xeornétricos, etc. A grande complexidade da composición dificulta grandemente a descrición, polo que pensamos que neste
caso é imprescindíbel a realización dun calco. O xacemento se atopa nun relativo bo estado de conservación. Aínda que
unha recente plantación de piñeiros de repoboación realizada pola comunidade de montes da parroquia de Caamaño, que
non afectou (5 soporte, pode resultar negativa no futuro, cando se proceda á tala das árbores.



Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.

Distancia
A O m.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
Non Ile afectou directamente ás gravuras. Presenta bioturbación e coloración vermella. Obsérvanse bordes de plaquetas de
formación hídrica (uns 12 cm. de diámetro). Na rocha superior obsérvanse manchas vermellas pero as gravuras están en bo
estado.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071099

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.via 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacernento 	 Petroglifo de Beira da Costa II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498977

UTM Y	 4722654

Altitude 	 195 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Na beira esquerda da estrada, no P.K. 52,5 cóllese o cruce que
indica Cabrais, e pouco antes de chegar á aldea tómase a pista á esquerda, en dirección norte, que leva á lagoa de Cabrais.
Séguese por ela ata que, tras pasar a lagoa e comezando a baixar cara ó oeste, atópase á esquerda un valado de arames.
Camíñase paralelo a el durante uns 100 metros, punto onde se debe cruzar o valado para logo subir pola ladeira do monte,
en dirección nordeste, uns 90 metros ata localizar unha laxe plana, moi destacada no seu entorno, que soporta o petroglifo
de Beira da Costa I. Dende aquí, uns 150 metros en dirección SW, atópase unha pequena pedra solta que soporta o
petroglifo.

Emprazamento Topográfico
Está situado no tramo medio da ladeira W do Monte Espifieiro.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación todo arredor; monte baixo de toxos, fentos e xestas.

Vexetación

Monte baixo e pirieiros de repoboación recentemente plantados.

Destruckins e Alteracións
O seu estado de conservación ó malo, a pedra que actúa como soporte aparece desprazada da súa ubicación orixinal e non
se pode descarta-la posibilidade de que se vexa afectado a medio prazo pola recente plantación de piñeiros nas
inmediacións. O solo está moi alterado polo lume, e corrementos de terra. As propias pedras están desprazadas do lugar
orixinal.

Tipo de Propiedade

Descrición

Gravados rupestres ó ar libre cuxos soportes son dúas pedras de 1,90 x 1,10 m. e 1,10 x 0,90 m., respectivamente,
dispostas a ras de chan e claramente movidas da súa posición orixinal polas labouras de repoboación forestal. Localizase
no tramo medio da ladeira occidental do Monte Espiñeiro. Na pedra n° 1: Catro covirías, a maior das cales acada un
diámetro de 6,5 cm. e unha profundidade de 1 cm. 3 metros ó leste da rocha n° 1 disponse a n° 2: Coviña de 5 cm. de
diámetro por 1 cm. de profundidade da que parte un suco rectilíneo de 58 cm. de lonxitude que remata bifurcándose, noutra
liña de 30 cm. de lonxitude. O suco amosa sección en U de 3 cm. de anchura.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Naturais, lume.

Distancia
A O m.

Situación
Todo arredor.

Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación na diaclasa, sen embargo, as gravuras (coviñas) non están moi alteradas.

Cualificación do Impacto

Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071101

Adscrición Cultural	 Indeterminada

Tipolo_vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Cruces de Mantoño /A Pedra das Cruces

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 S. Saturniño de Goiáns

Lugar	 Mantoño

N°1:50000 119

N°1:20000 33

UTM X 504541

UTM Y 4732170

Altitude 230 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 dirección Noia. Pouco antes de chegar a Portosín, na beira dereita da estrada,
collese o cruce que indica A Silva - Mantoño. No lugar de Mantoño tómase un camiño que sube ao monte entre as casas e
se converte en pista de terra pola que hai que percorrer uns 400 m. ata que se bifurca cando colleremos á dereita andando
uns 100 m. e nese punto collemos á esquerda polo "Camiño das Cruces" e a uns 100 m. atopamos a Pedra das Cruces, a
man esquerda.

Emprazamento Topográfico

Situado na ruptura dunha pequena plataforma ubicada no tramo inferior da ladeira NW do monte lroite. Detenta dominio
visual da aldea de Mantoño e a franxa costeira que define o limite occidental da praia de Aguieira.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piñeiro de repoboación. Gandeiría extensiva e explotación agrícola.

Vexetación

Xestas e toxos moi mestos. Piñeiros de repoboación nas inmediacións.

Destrucións e Alteracións
Os gravados aparecen afectados pola acción dos axentes erosivos naturais.No entorno, nunha das ladeiras fíxose unha tala
de piñeiros queimados.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado cuio soporte é unha pedra granítica de 1,30 por 1,60 m. No sector central do soporte, dispostas sen orde aparente:
16 cruciformes, quince de tipoloxía latina e unha grega con brazos potenciados. Acadan as seguintes dinnensións: 1) 17 x 17
cm.; 2) 16 x 14 cm.; 3) 10 x 8,5 cm.; 4) 6,5 x 9 cm.; 5) 10 x 12 cm.; 6) 11,5 x 10 cm.; 7) 11 x 9 cm.; 8) 9,5 x 6 cm.; 9) 11 x 12
cm.; 10) 10 x 7,5 cm.; 11) 11 x 6,5 cm.; 12) 15 x 12,5 cm.; 13) 10,5 x 7 cm.; 14) 10,5 x 17 cm.; 15) 10 x 11 cm.; 16) 22 x 12,5
cm. O suco, con sección en V, acada os 2 cm. de anchura. No 2006, a pedra forma parte dun valo, e as cruces están
dirixidas ao camiño, perfectamente visibles dende o mesmo (de aí o nome do camiño).



Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais (ligues, musgo).

Distancia
Todo o arredor, e sobre o xacemento.

Situación
Todo ao redor.

Identificación e descrición do impacto
Bioturbacións (ligues, musgo). Queimado. Coloración negra e vermella. O lume afectou considerabelmente ao xacemento,
que se atopaba no centro mesmo. Arderon tódolos pifieiros e as matogueiras do arredor. Tala de pirieiros queimados nunha
das ladeiras.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071103

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo do Monte dos Feáns VII

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia

Lugar
'Santa María de Caamaño

Esparrelle

N°1:50000 151

N°1:20000 13

UTM X 498291

UTM Y 4723235

Altitude 156 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Tras pasar Tarrío, no P.K. 54, na beira esquerda da
estrada, cóllese o cruce que indica lgrexa con dirección Esparrelle. Dende esta última aldea tómase o camiño, con
dirección Norte, que leva ós depósitos de auga. Pasados estes atópase un camiño en dirección Norte, que sube ata
unha pequena valgada situada a uns 150 m. de altitude. Dende aquí, a poucos metros cara o SW, unha rocha plana
que presenta unha forte pendente cara ó SW soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Tramo medio da ladeira meridional do Monte dos Feáns, dominando dende o SL unha pequena valgada pola que
discorre un camiño tradicional.

Utilización do entorno

Gandeiría extensiva.

Vexetación
Eucaliptos de repoboación e monte baixo.

Destruccións e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais ten afectado gravemente ó suco dos gravados de tal xeito que, na actualidade,
son de difícil visualización sen unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Situados sobre un afloramento granítico abombado que acada unhas dimensións de 3 x 3,75 m. E presenta unha
acusada pendente cara ó S-SL. Os gravados dispóñense na parte central da rocha. Existe un zoomorfo de 30 cm. de
lonxitude por 20 cm. de altura. Amosa un suco en U, moi erosionado, de 2 cm. de anchura e 0,5 cm. de profundidade.
A 17 cm. ao Oeste localizase un segundo zoomorfo, neste caso incompleto, do que unicamente se representan os
cuartos traseiros e o lombo. Acada unhas dimensións de 22,5 x18 cm. e amosa un suco con sección en U de 2 cm. de
anchura e cerca de 0,5 cm. de profundidade. O seu estado de conservación é regular. Os motivos atópanse bastante
erosionados, para a súa doada visualización deberá contarse con luz rasante.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071105

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Beira da Costa III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son.

Parroquia	 'Santa María de Caamaño.

Lugar	 Esparrelle.

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498990

UTM Y	 4722754

Altitude 	 218 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. Na beira esquerda da estrada, no P.K. 52,5 cállese o
cruce que indica Cabrais, e pouco antes de chegar á aldea tómase a pista á esquerda, con dirección norte, que leva á
Lagoa Seca de Cabrais. Séguese por ela ata que , tras pasar a lagoa e comezando a baixar cara ó oeste, atópase á
esquerda un valado de arames. Continúase camiñando paralelo a el durante uns 100 metros, punto onde se debe
cruzar o valado para camiñar 10 metros en dirección leste, ata atopar unha laxe solta que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

No tramo medio da ladeira W do Monte Espiñeiro.

Utilización do entorno
Gandeiría extensiva. A O m e arredor piñeiros de repoboación e tamén toxos, fentos e xestas.

Vexetación
Monte baixo, pirieiros recentemente plantados.

Destruciáns e Alteracións
O seu estado de conservación é malo; a pedra que actúa como soporte aparece desprazada da súa ubicación orixinal
e non se pode descarta-la posibilidade de que se vexa afectado a medio prazo pola recente plantación de piñeiros nas
inmediacións.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Gravado rupestre ó ar libre cuxo soporte é unha pedra de 1,40 x 0,80 metros disposta a ras de chan e claramente
movida da súa posición orixinal polas labouras de repoboación forestal. Localizase no tramo medio da ladeira
occidental do Monte Espiñeiro. No extremo sur do panel: Dúas coviñas, aliñadas de leste a oeste. A) 7 cm. de
diámetro e unha profundidade de 1 cm. B) 5 cm. de diámetro e unha profundidade de 0,5 cm. Entre elas aprécianse
sucos moi erosionados que posiblemente deseñan un zoomorfo de 23 cm. de lonxitude por 13 cm. de altura. O estado
de conservación das gravuras é malo. Asemade, como xa quedou dito, o soporte foi arrincado do terreo e movido da
súa posición orixinal, pola acción da maquinaria utilizada na repoboación forestal. Así debemos considerar que corre
grave risco de desaparición.

Medidas de protección
B.I.C.



Axentes do impacto
Lume

Distancia
Om

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
As alteracións non variaron en relación cas citadas anteriormente, no apartado de alteracións. O lume semella que
non Ile afectou moito. Presenta bioturbación, coloración en negro e piroclastia.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno

inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071110

Adscripción Cultural 	 Indeterminado

Tipoloxia

Nome do xacemento

Provincia

Concello
Parroquia
Lugar

Lugar con representacion grafica o ar libre

Cruces de Cabrais

A Coruña

Porto do Son

S. Pedro de Ribasiera

Cabrais

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 500151

UTM Y	 4722694

Altitude 	 175 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tomase a C-550 en direccion a Ribeira. O chegar o PK-52.2 collese na beira esquerda da estrada un
cruce que indica Cabrais e un pouco antes de entrar na aldea, 700 m logo de pasar unha pontella en curva moi pronunciada,
ollase dende a estrada unha inmensa laxe a ras de chan ubicada na ladeira N que soporta os gravados.

Emprazamento Topográfico

Localizase no tramo inferior da ladeira meridional do Monte Grallalde, nunha plataforma ubicada na marxe esquerda do rego
Casavedra, subsidiario do rio Sieira.

Utilización do entorno

Explotacion forestal de eucalipto de repoboacion e pifieiros a uns 100m ao L., cultivos cerealisticos e gandeiria extensiva.

Vexetación

Eucaliptos de repoboacion, monte baixo: xestas,toxos e fentos.

Destrucións e Alteracións
Os gravados aparecen afectados pola accion dos axentes erosivos naturais e o lume.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrpción
Gravado rupestre cuio soporte é un gran afloramento granitico de 16 por 14 m situado . a ras de chan e cunha acusada
pendente cara o SE. No punto central do soporte cruciforme de 19 por 7,5 cm. A 4,5 m o NE, no extremo superior NE do
soporte, cruciforme de 16 por 7,5 cm. Os gravados amosan surco con seccion en V de 1,5 cm de anchura e 0,5 de
profundidade.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais.Lume



Distancia
Om

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación, xa que ten ligues, e musgo e, nas diaclasas, toxos. A auga tamén actuou, igual co lume.Presenta

°coloración. O afloramento está de varias cores polo efecto do lume (vermello, negro) e cheo de ligues e musgo. A vexetación
°(toxos) provocou o quecemento excesivo da rocha. Afortunadamente as gravuras non están moi alteradas.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071111

Adscrición Cultural	 Indeterminada

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Cruces de Raña de Queiro

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Nebra

Lugar	 Queiro / Agras de Queiro

N°1:50000 	 119

N" 1:20000 	 33

UTM X 	 504038

UTM Y	 4731368

Altitude 	 114 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Noia. No PK-66 cóllese, na beira dereita da estrada, o cruce que indica
Nebra. Unha vez ah, logo de pasa-la escola unitaria, un desvío a esquerda leva cara a Resúa. Pasada a aldea, cóllese a
primeira pista da parcelaria a esquerda, en dirección N. Séguese por ela e, a menos de 1 km, tómase á esquerda da única
casa (ruina) do entorno por un camiño de a pe que leva ata unha braña. Esta debese cruzar en dirección W ata pasar un
pequeno valado, momento en que se ve, á esquerda, un afloramento granítico illado, redondeado e de reducidas
dimensións, en cuxa cara SW se atopan os gravados.

Emprazanzento Topográfico
Plataforma orientada ao NW, localizada no tramo inferior da ladeira NW do Monte I roite.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto a uns 100 m. ao N e piheiros de repoboación. Gandeiría extensiva.

Vexetación

Herbáceas, fentos, xestas, carballos ao redor e entre O e 10 metros.

Destrucións e Alteracións
Os gravados aparecen afectados pola acción dos axentes erosivos naturais.Presenta ligues e raíces e coloración en negro.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado cuxo soporte e un pequeno afloramento granítico de forma redondeada ubicado nunha plataforma orientada o NW
que se localiza no tramo inferior da ladeira NW do Monte Iroite. Sobre un panel case vertical de 4,70 por 2 m. orientado ó
SW aparecen gravados 14 cruciformes de tipoloxía latina e unhas dimensións medias de 18 por 15 cm. Alfabetiformes e un
círculo simple de 12 cm. de diámetro. Os gravados amosan suco con sección en U de 2 cm. de anchura e 1 cm. de
profundidade. Observase un gran afloramento rachado á metade para actividade de cantería.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais.

Distancia
Orn.

Situación
Sobre o xacemento.

Identificación e descrición do impacto
Están na zona final dos incendios, non se viu moi afectado.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071112

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxía 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Norne do xacentento 	 Petroglifo de Cadeiras

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Nebra

Lugar	 Cans

N°1:50000 119

N°1:20000 33

UTM X 503494

UTM Y 4732249

Altitude 45 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección a Noia. Unha vez pasado o lugar de Cans e pouco despois do P.K.
67 cállese unha pista forestal á beira esquerda da estrada. Seguindo por ela, e logo de pasar un depósito de auga,
vese á esquerda un pequeno outeiro salpicado de rochas. Os gravados localízanse dispersos polas diversas pedras do
outeiro.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucalipto e pirieiro de repoboación. Cultivos cerealísticos de horta.

Vex elación

Eucaliptos e pineiros de repoboación.

Destrucións e Alteracións
O suco dos gravados aparece afectado pola acción erosiva natural de tal xeito que algúns motivos, fundamentalmente
os zoomorfos, son de difícil visualización. A unha distancia próxima ós 200 m. localizase unha canteira.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Gravados rupestres ao ar libre ubicados sobre un outeiro pedregoso que se sitúa no extremo SW dunha plataforma de
orientación noroeste na chaira costeira. Os motivos aparecen agrupados en varios conxuntos: Grupo I: sitúase no
extremo SL do outeiro, sobre un afloramento granítico de forma abombada de 5,50 x 4,30 m. que presenta unha
acusada pendente cara o SL. Aparece un zoomorfo incompleto do que se identifican os cuartos traseiros, lombo e
patas dianteiras. Acada unhas dimensións de 28 x 18 cm. e amosa surco con sección en U de 2 cm. de anchura e
profundidade menor de 0,5 cm. Aparece moi erosionado e a súa visualización resulta dificil sen luz rasante. Grupo II:
sitúase 14,40 m ó W do grupo I, no extremo superior do outeiro, unha laxe na que aparecen un mínimo de nove
covihas concentradas no extremo NW da parte superior do afloramento; dispóñense formando dúas "aliñacións" de tres
e catro covihas dunhas dimensións medias que acadan os 5 cm de diámetro por 1,5 cm de profundidade,
dispoñandose unha de maiores dimensións (13 x 1,5 cm) no centro da composición e outra máis de 6 x 1,5 cm, illada
do resto, cara ó SL. Preto deste grupo, pero en afloramentos diferentes, aparecen dúas coviñas máis de 4,5 x 1 cm.
Grupo III: Sitúase a 3,50 m ó NL do grupo II, sobre un afloramento abombado coa súa superficie terminal plana,
sitúanse dúas coviñas de 7 x 0,50 cm e 9 x 0,5 cm. O Grupo IV sitúase a 21,40 m ó NL do grupo III, na parte máis alta
do outeiro e presenta tres coviñas aliñadas en dirección L-W de 9,5 x 2,5 cm; 7,5 x 2 cm e 15,5 x 6 cm. Finalmente,
unha coviña illada de 11,5 x 4,5 cm localizada sobre un afloraniento de forma irregular, situado 5 m en dirección sur e a
unha cota máis baixa que a laxe do grupo anterior.



Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Lume e unha canteira a 200 m.

Distancia
Menor de 200 m.

Situación
No entorno.

Identificación e descrición do impacto
A zona está queimada e a uns 200 m. tamén atopamos unha canteira.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071113

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxía 	 Túmulo indeterminado

Nome do xacemento 	 Mámoa do Moucho.

Provincia	 A Coruña

('once/lo 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Xuño

Lugar	 Castelo

N" 1:50000	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498765

UTM Y	 4720601

Altitude 	 150 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. A altura de Xurio cóllese o desvío na beira esquerda da estrada
que indica lgrexa. Pasado o templo tómase, no cruce do peto de ánimas, a primeira pista á dereita que conduce cara ó alto
do monte. Unha vez no alto e ó pouco de comezar o terreo chan, tras unha curva moi pronunciada, vese á esquerda e a
poucos metros da estrada, unha pequena plataforma ende se ubica o xacemento.

Emprazarnento Topográfico

Pequena plataforma orientada ó norte, ubicada no tramo medio da ladeira NW do Alto do Castelo, nunha encrucillada .

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto e piheiro de repoboación ao S, moi novos e que non arderon a 50 m; pifieiros ao W a 30 m.;
eucaliptos illados ao NW a 30 m. e pirieiros ao L e NL a 50 m.

1/exetación

Pirleiros de repoboación e monte baixo: carqueixas, toxos e herbáceas.

Destrucións e Alteracións
Atópase en bo estado de conservación, aínda que semella ter a masa tumular algo esmorecida no cuadrante W. Amosa un
pequeno burato de violación central semicolmatado.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Xacemento tumular ubicado nunha pequena plataforma orientada ó norte localizada no tramo medio da ladeira NW do Alto
do Castelo. Eixo N-S: 16,10 metros; eixo L-W: 12,32 metros; Altura máxima (L): 0,40-0,50 metros; mínima (W): 0,30 metros.
Posible coiraza pétrea de recubrimento formada por pequenas pedras metamórficas. Non se aprecian restos de cámara en
superficie.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume



Distancia
O m.

Situación
Todo o arredor.

Identificación e descrición do impacto
A mámoa está nunha encrucillada, se ben as estradas non serviron para deter o lume, que afectou a todo o arredor. Agás a
zona S (do outro lado da estrada) O chan é moi pobre, con moito cascallo. Agora segue yéndose un chan moi pobre e o
lume máis a auga provoca que se acelere o proceso erosivo natural.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras ur.ventes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071119

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Campo Grande II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 'Santa María de Caamaño

Lugar	 Rocío

N°1:5000() 151

N°1:20000 12

UTM X 498346

UTM Y 4723555

Altitude 140 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54 cóllese o cruce que indica Corzo - Rocío.
Dende o lugar de Corzo tómase unha corredoira, que discorre paralela a un valado, ata atopar a entrada dunha finca
na beira da esquerda. Éntrase na finca para seguir por un camiño de a pé que a cruza, ata atopar á esquerda unhas
laxes case verticais a carón dun valado. Unha destas laxes soporta as gravuras de Campo Grande I. A partires de aquí
debemos rodear o afloramento en dirección Sur ata atopar unha pequena laxe situada na súa base que soporta as
gravuras de Campo Grande II.

Emprazamento Topográfico

Vertente meridional dun outeiro situado ó SW do Monte Gourís. Detenta un dominio visual preferente sobre a valgada
dun rego estacional.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucaliptos de repoboación. Gandeiría extensiva.

Vexetación

Monte baixo.

Destrucións e Alteracións
Os sucos do gravado aparecen moi afectados pola acción erosiva natural, de tal xeito que é de moi difícil visualización
sen unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravado inscrito sobre un afloramento granítico cuadrangular de 4,10 x 2,50 m. que amosa unha certa pendente cara ó
Oeste. Localizase na vertente meridional dun outeiro granítico situado ó SW do Monte Gourís. Concretamente o
gravado sitúase no extremo Norte do soporte. Entre os motivos representados descóbrense un zoomorfo incompleto do
que se aprecian os cuartos trasei ros e o torso, dunhas dimensións de 34 cm. de lonxitude e 15 cm. de altura, realizado
mediante un suco de sección en U de 3 cm. de anchura e cerca de 0,50 cm. de profundidade. O seu estado de
conservación é moi malo, pois o suco atópase sumamente erosionado.

Identificación e descrición do impacto
Pode que a laxe coa gravura se atope colmatada pola borralla.



Axentes do impacto
Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Toda a zona atópase queimada, pero non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto

Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071120

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipolo.vía	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nonte do xacentento 	 Petroglifo de Campo Grande III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Rocío

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498458

UTM Y	 4723512

Altitude 	 165 msnm

DescricMn de Accesos
Dende a capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54 cóllese o cruce que indica Corzo - Rocío.
Dende o lugar de Corzo tómase unha corredoira en dirección Norte, que sube en forte pendente cara ó monte. Séguese por
esa corredoira que discorre paralela a un valado ata atopar a entrada dunha finca na beira esquerda. Éntrase na finca para
seguir por un camiño de pes que a cruza, ata ver á esquerda unhas grandes laxes case verticais a carón dun valado. Unha
destas laxes soporta os gravados de Campo Grande I. A partires de aquí debemos seguir subindo pola ladeira en dirección
Leste ata chegar a un outeiro formado por afloramentos graníticos que domina, dende o Oeste unha portela. O xacemento
localizase pedo da cima do outeiro, na súa vertente SW, soportado por unha laxe abombada que presenta unha acusada
inclinación cara ó Oeste.

Emprazamento Topográfico

Tramo superior dun outeiro granítico localizado na ladeira occidental do Monte de Gourís.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucaliptos de repoboación. Gandería extensiva.

Vexetación

Monte baixo.

Destrucións e Alteracións

Os Surcos do gravado aparecen moi afectados pola acción erosiva natural de tal xeito que é de moi difícil visualización sen
unha luz axeitada.

Tipo de Propiedade

Privada.

Deserición

Gravado situado sobre unha laxe abombada localizada case a ras de chan cunha acusada inclinación cara ao Oeste, que
aparece encaixada entre dous penedos de maior altura. Acada unhas dimensións de 4,40 x 2,60 m. Sitúase no extremo
Norte da laxe. Aparece representado un zoomorfo completo no que se aprecian os atributos sexuais e o rabo. Acada unhas
dimensións de 0,40 m. de Ionxitude e 0,30 de altura. Presenta un suco con sección en U de 4 cm. de anchura e 0,5 cm. de
profundidade. O seu estado de conservación é moi malo, o suco atópase sumamente erosionado sendo necesaria unha luz
adecuada para a súa visualización.



Axentes do impacto
Naturais e lume

Distancia
Orn.

Situación
Sobre o xacemento

Identificación e descrición do impacto
Localizouse a rocha pero é imposible ver a gravura: a rocha está cuberta por vexetación que ao arder a alterou e pode
chegar a destruir as gravuras, que neste intre non se ven. Polo tanto hai bioturbacións (ligues, musgo, herbáceas,toxos) e
coloración negra e vermella, así corno decoloración e piroclastia.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071121

Adscripción Cultural 	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representacón gráfica o aire

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Campo Grande IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Santa María de Caamaño

Lugar	 Rocío

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498475

UTM Y	 4723505

Altitude 	 174 m.snm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello tómase a C-550 en dirección Ribeira. No P.K. 54 cóllese o cruce que indica Corzo-Rocío.
Dende o lugar de Corzo tómase unha corredoira en dirección Norte, que sube en forte pendente cara ó monte.
Séguese por esa corredoira que discurre paralela a un valado ata atopar a entrada dunha finca na beira esquerda.
Éntrase na finca para seguir por un camiño de pés que a cruza, ata ver a esquerda unhas grandes laxes case
verticais a carón dun valado. Unha destas laxes soporta os gravados de Campo Grande I. A partires de aquí debemos
seguir subindo pola ladeira en dirección Leste ata chegar a un outeiro formado por afloramentos graníticos que
domina, dende o Oester unha portela. Os diferentes grupos que conforman o conxunto de gravuras localízanse en
diferentes rochas ubicadas na cima do outeiro.

Etnprazatnento Topográfico
Cima dun outeiro granítico na ladeira occidental do Montes de Gourís.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos de repoboación a 20 m .Gandeiría extensiva.

Ve_vetación

Monte baixo, sobre as rochas e arredor: xestas, toxos, herbáceas,

Destruckins e Alteracións
O surco dos gravados resultou afectado pola acción erosiva natural de tal xeito que algúns motivos,
fundamentalemente os zoomorfos, son de difícil visualización.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Sitúanse 20 m. Ó SL do petroglifo Campo Grande III. Os motivos aparecen agrupados en varios conxuntos. No grupo
I, sobre un soporte dunha pequena laxe granítica a ras de chan localizada no vértice que conforman dous valados
pétreos tradicionais, aparece un círculo simple de 20 cm. de diámetro que amosa un surco con sección en U de 3 cm.
De anchura e 0,5 cm. de profundidade; tanxente a éste, disponse un segundo círculo de 15 cm. de diámetro e, 4 cm.
o Sur do primeiro, unha coviña de 6 cm. De diámetro e 0,5 cm. de profundidade. Un surco de trazado curvo e 20 cm.
de lonxitude parte do primeiro dos motivos en dirección Sur para rematar nun terceiro círculo de 10 cm. de diámetro.
O SL do conxunto anteriror aparece un círculo simple de 20 cm. de diámetro con coviña central. No grupo II, sobre un
soporte situado a 1,15 m. Ó Norte do grupo I e dunhas dimensións de 1,26X1,80 m. aparece unha combinación
circular formada por dous círculos concéntricos de 30 e 20 cm. de diámetro e coviria interior que amosa radio en
prolongación partindo da coviña central. Presenta surco con sección en U de 3 cm. de anchura e unha profundidade
de 0,5 cm. O grupo III a 1,80 m. o Leste do grupo II, presenta unha coviña de 10,5 cm. de diámetro e unha
profundidade de 3 cm. O grupo IV está situado a 6,26 m. ó Sur do grupo III, presenta un zoomorfo incompleto (sen



cabeza), dunhas dimensións de 30X12 cm. cun surco en U de 2 cm. de anchura e unha profundidade de 0,5 cm. O
grupo V, a 4,40 m. o Norte do grupo IV, presenta dous zoomorfos completos, dunhas dimensións de 55X38 e 33X23
cm. respectivamente, cun surco en U de 3 cm. de anchura e 0,5 cm. de profundidade. O grupo Vi sitúase a 4,70 m. ó
Norte do valado delimitador do grupo I. Presenta un círculo simple de 26 cm. de diámetro, disposto no extremo
superior do soporte aproveitando a súa forma abombada, xunto a un radio exterior en prolongación cara o Oeste de
55 cm. Os surcos con sección en U de 3,5 cm. de anchura e 0,5 cm. De profundidade. O estado xeral de
conservación é malo. Os surcos, fundamentalmente os dous zoomorfos, atópanse sumamente erosionados.

Axentes do impacto
Naturais e lume

Situación
Sobre o xacemento

Identificación e descrición do impacto
As gravuras, repartidas en varias rochas, están cubertas por vexetación que ao arder as altera e pode chegar a
destruilas.Polo tanto hai bioturbacións (ligues, musgo, herbáceas,toxos) e coloración negra e vermella, así como
decoloración e piroclastia.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071125

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de A Pedra do Gixoval

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Nebra

Lugar	 Queiro

N° 1:50000	 119

N° 1:20000	 33

UTM X 	 503944

UTM Y	 4731640

Altitude 	 100 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son, tórnase a estrada a Ribeira, e ao chegar ao desvío a Beneso, tórnase, ate esta aldea. Dende alí subir
ata o alto como para ir ás Pedregueiras, e ao deixar a pista asfaltada e chegar á forestal, coller á dereita, como para o
GA15071160. Antes de chegar á portela nun gran afloramento á man dereita, está o abrigo, coa entrada cara a pista.

Emprazarnento Topográfico
Tramo inferior da ladeira NW da Serra do Barbanza.

Utilización do entorno

Explotación forestal de piñeiros de repoboación.

Vexetación
Monte baixo.

Destrucións e Alteracións
O gravado principal atopase estragado no sector meridional por extracción contemporánea, de tal xeito que non se pode
seguir a totalidade do seu deseño. No interior hai restos antrópicos

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

O abrigo, con entrada orientada o N, amosa as seguintes dimensións: (lonxitude máxima L-W) e de 4,10 m. x (anchura
máxima N-S) 1,80 m x (altura máxima) 1,40 m. Motivos representados: sobre unha pedra granítica de 1,80 por 1,45 m. que
presenta unha leve inclinación cara o S e actúa como base da entrada, apreciase un círculo simple de 15 cm. de diámetro e
coviña central de 3 cm. de diámetro. O surco dos gravados amosa sección en U de 3,5 cm. de anchura e unha profundidade
inferior a 0,5 cm. Este motivo atópase en mal estado de conservación e foi alterado por extraccións contemporáneas, A 89
cm. ao W do motivo anterior, noutro afloramento situado na base do abrigo, apreciase unha cruz latina de 5,5 cm. (brazos)
por 9,5 cm. (varal). O surco amosa sección en V de 1 cm. de anchura e unha profundidade inferior a 0,5 cm.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e vandalismo.Lume



527116,,Per

Distancia
O metros.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
O lume queimou o monte baixo (xestas e toxos) e tamén hai algún piheiro a un par de metros ao W, do entorno mais
inmediato do xacemento, supoñendo isto unha forte alteración térmica para á rocha, que presenta coloración (negro).
Presenta bioturbación altísima e así coma piroclastia, afectando ao exterior do abrigo

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071126

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Canle Branco I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Pedro de Baroña

Lugar	 lnsua

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 43

UTM X 	 501181

UTM Y	 4726511

Alt itude 	 419 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son tómase a estrada C-550 cara Ribeira, ao chegar a altura de Fonforrón tómase a pista á esquerda que
sobe a monte Dordo. Ao chegar a un cruce tómase a pista asfaltada á dereita. Seguir 300 m. e a man dereita caminar campo a
través e aí está a rocha de esquisto que soporta o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Estribacións setentrionais de Serra do Barbanza, nun amplo rechán que discorre de N a SW entre Monte Enxa e Monte
Graiade.

Utilización do entorilo

Explotación forestal e gandeira.

Vexetación
Repoboación de pirleiros, monte baixo e pasto natural.

Destruccións e Alteracións
Trátase dunha rocha de esquisto posibelmente movida da súa posición orixinal. Os gravados atópanse en bo estado de
conservación e son doados de ver.

Tipo de Propiedade

Comunal.

Descrición
Rocha de esquisto nun rechán adicado a pasto. No lado NL ten tres cazoletas. A rocha mide 1,50 m. no lado máis ancho por
1,20 m. no máis curto. As cazoletas miden dúas 5 cm. de diámetro e a outra 2 cm., e todas ter -len unha profundidade de 0,5
cm.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto

Naturais. Lume



Distancia
Orn.

Situación

Toda a zona onde estaba o petroglifo está totalmente queimada.

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi esconchadas e afumadas polo lume.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados
e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071127

Adscripción Cultural 	 Idade de Bronce

Tipoloxía 	 Lugar con representacion grafica o ar libre

Nome do xacernento	 Petroglifo de Canle Branco II

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Pedro de Baroña

Lugar	 Insua

N°1:50000 	 119

N°1:2000() 	 43

UTM X 	 501231

UTM Y	 4726354

Altitude 	 400 msnm

Descrición de Accesos

Dende Porto do Son tórnase a estrada C-550 cara a Ribeira, o chegar a altura de Fonforron tómase a pista a esquerda que
sube a monte Dordo. O chegar a un cruce tómase a pista asfaltada a dereita. Seguir 500 m e a man dereita camiñar campo a
traves ata un gran afloramento granitico onde se atopan os gravados a ras de chan nunha rocha plana.

Emprazamento Topográfico

Estribacions septentrionais de Serra do Barbanza, nun amplo rechan que discurre de N a SW entre Monte Enxa e Monte
Graiade.

Utilización do entorno

Explotacion forestal: repoboación forestal de piñeiros aOm e gandeira.

Vexetación

Repoboacion de piñeiros queimados , monte baixo (toxos, herbáceas,musgo,liques... e pasto natural.

Destrucións e Alteradas

Os gravados atópanse algo erosionados xa que a situacion da rocha a ras de chan fai que os axentes naturais desgasten a
sua superficie, asi os gravados son pouco profundos.

Tipo de Propiedade

Comunal.

Descripción

Trátase dun gran afloramento granitico que na parte N ten unha rocha a ras de chan moi plana con 2 cazoletas o S da
mesma. A rocha mide 3 m na parte mais larga por 2,50 m na mais corta. As cazoletas miden 8 cm de diametro por 0,50 cm
de profundidade.

Axentes do impacto
Naturais.Lume

Distancia

O m

Situación
Arredor.



Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación, xa que está cuberta de ligues e musgo, que arderon contribuindo ao quecemento da rocha. Hai moitas
pedras e borralla caidas sobre o afloramento e os arredores (colmatación).0 lume afectou á rocha presentando unha
coloración negra e decoloración.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071128

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolavía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nonte do xacemento 	 Petroglifo de Monte Espiheiro IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 499041

UTM Y	 4722919

Altitude 	 205 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, Porto do Son, tómase a estrada C-550 dirección a Ribeira. No PK 52,50 tómase o cruce
que indica Cabrais. Pouco antes de chegar á aldea tómase unha pista forestal de terra á esquerda en dirección N que
leva á Lagoa de Cabrais. Séguese por ela e tras pasar a Lagoa e comezar a baixar cara o W vese á dereita unha
pequena valgada pola que discorre un rego estacional e un camiño tradicional. Séguese por este camiño e 50 m. ó L
do petroglifo Monte Espiñeiro II atópase este nun afloramento rochoso granítico.

Emprazamento Topográfico
O gravado apareceu nas estribacións da Serra do Barbanza, concretamente na ruptura de pendente W, no tramo
superior da ladeira NW do Monte Espiñeiro.

Utilización do entorno

Monte baixo dedicado a pasto natural para gando

Vexetación
Monte baixo de toxos fentos e gramíneas

Destruccións e Alteracións
O estado de conservación dos gravados é bo, so erosionados polos axentes naturais. Son facilmente visíbeis.

Tipo de Propiedade
Comunal.

Descrición
Trátase dun afloramento granítico que destaca no terreo composto de varias rochas. A rocha máis alta é a que soporta
os gravados e ten forma redondeada, abombada. Na parte máis alta ten seis pías naturais de entre 30 cm. e 60 cm. de
diámetro na parte N. Os gravados localízanse na zona S da rocha e trátase de catro cazoletas aliñadas de NW a SL de
major a menor tamaño. O afloramento localizase nunha zona de pasto e monte baixo de toxos pegado a un camiño
tradicional con marcas de rodeiras. Ao L do mesmo atópase unha pista forestal a uns 25 m. de distancia. A rocha
gravada ten 3 m. na parte máis ancha por 2 m. na máis estreita. As cazoletas aliñadas miden 6,50 cm., 3,50 cm., 2,70
cm. e 2,70 cm. de diámetro respectivamente e a profundidade é de 1,80 cm., 2 cm., 0,50 cm. e 0,70 cm.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Axentes naturais.Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15071129

Adscrición Cultural	 Contemporánea

Tipolo_via 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Beira da Costa IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Caamaño

Lugar	 Monte Espiñeiro

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 499008

UTM Y	 4722765

Altitude 	 175 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, collemos o cruce a dereita dirección Cabrais. Seguimos
esta estrada ate que describe unha dobre curva á dereita da cal se pode observar un depósito de auga, a partir de aí
se continúa uns 500 m. ate que se abre, á nosa esquerda, unha pista de terra. Continuamos por esta pista durante uns
700 m. ate que nos atopamos unha bifurcación, collemos cara a dereita (a pista que sube a ladeira do monte) e
camiñamos uns 200 m. ladeira arriba; nesa altura, a uns 50 m. a esquerda do camiño está o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Sitúase na ladeira dunha dorsal, cunha acusada pendente de entre 21-35%.

Utilización do entorilo

Monte baixo y explotación forestal.

Vex elación

Herbáceas, toxo, xesta, piñeiros.

Destrucións e Alteracións
Erosión, actividades extractivas, roturacións.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
esquerda da pista de terra se sitúa o antigo camiño, ó lado deste atopamos unha das poucas rochas graníticas do

entorno na cal podemos observar ó menos 2 cruciformes inscritos en círculos ademais de outros 2 latinos; se observan
ademais varios surcos que non describen ningún motivo concreto. A alteración sinalada é recente, pois en febreiro do
ano 2004 a rocha atopábase in situ en UTM x= 499063; y=4722765.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Antrópicos

Distancia
Om



Situación
Sobre o mesmo afloramento

Identificación e descrición do impacto
A rocha que soporta as gravuras atópase fóra do seu lugar orixinal e presenta marcas posiblemente antrópicas que fan
que os motivos que tiña apenas sexan visibles

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico e
consolidación do soporte das gravuras e destas mesmas.



Clave de Identificación 	 GA15071131

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Afloramento 2 de Leira da Bouza

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 San Fins de Ribasieira

Lugar	 Calvelle

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 43

UTM X 	 501395

UTM Y	 4726167

Altitude 	 426 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son tómase a estrada C-550 a Ribeira. Ao chegar á altura de Fonforrón tómase a pista á esquerda que
sube a Monte Dordo. O chegar a un cruce tómase a pista asfaltada á dereita, continúase ata chegar a un cruce de tres
estradas asfaltadas e tómase a orientada ao N; despois de recorrer 300 m. aproximadamente, cam íñase cara o W uns 100
m, e nun afloramento con viseira atópanse os gravados.

Emprazamento Topográfico

Na Serra do Barbanza, nas estribacións occidentais e, mais en concreto, na zona S dun pequeno rechán o S do Outeiro das
Castañas, e o N do Alto de Godón, con 376 m de altura.

Utilización do entorno

Repoboación de piñeiros a 20 m. ao N e pasto para gandeiría extensiva. A repoboación está a máis de 60 m, en todo o
redor.

Vex elación

Monte baixo de toxos queimados.

Destrucións e Alteracións

A rocha onde se ubican os gravados atopase bastante erosionada por axentes naturais. Os gravados están algo alterados
por ligues e as inclemencias meteorolóxicas.

Tipo de Propiedade

Comunal.

Descrición
Tratase dun afloramento de gneis erosionado formado por varias rochas. Os gravados sitúanse na rocha máis grande,
situada ao N, que presenta a forma dunha gran laxe horizontal en cuxa cara superior ten 4 cazoletas e a cara inferior forma
unha viseira orientada ao N. A rocha con gravados mide 4 m de largo. A cazoleta maior mide 8 cm. de diámetro e a menor
4,50 cm. de diámetro.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.



Distancia
O m.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
O peor ó a bioturbación de ligues e musgo. Pese a que o lume chegou a rentes do afloramento, non Ile afectou directamente
ás gravuras. Algúns dos ligues chegaron a arder. Presenta piroclastia.

Cualificación do Impacto

Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071146

Adscripción Cultural	 Indeterminada

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica. Ar libre

Norne do xacemento 	 Beira da Costa V

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Monte Espiñeiro

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498920

UTM Y	 4722635

Altitude 	 175 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, collemos o cruce a dereita dirección Cabrais. Seguimos esta
carretera ate que describe unha doble curva a dereita da cal se pode observar un depósito de auga, a partir de ahí se
continúa uns 500 m. ate que se abre,a nosa esquerda, unha pista de terra. Continuamos por esta pista durante uns 700 m.
ate que nos atopamos unha bifurcación, collemos cara a dereita ( a pista que sube a ladeira do monte ) e camiñamos uns
100 m. ladeira arriba.

Emprazamento Topográfico

Pendente:11-20% Condicións do emprazamento:Ladeira. Figura fisiográfica: Dorsal. Relación co tránsito: O seu carón.

Utilización do entorno

Utilización do entorno: Monte Baixo. Usos do solo: Explotación Forestal.Pifieiros a 20m

Vexetación

Herbáceas, toxo, piñeiros.

Destrucións e Alterachins
Erosión, actividades extractivas, camiño. Om e arredor: ligues, musgo sobre a propia rocha.

Tipo de Propiedade

Privada

Descripción
Nun afloramento de esquisto con evidente desgaste provocado colas rodeiras dun antigo camiño, atopamos 16 cazoletas
algunha das cales está repicada en época moderna.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.

Distancia
Om

Situación
Todo ao redor



Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación e coloración. A rocha está moi escachada se

ben parece máis por efectos das máquinas pesadas á hora de repoboar (antiga) e agora polo lume. Aínda así, as alteracións
térmicas afectáronlle

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,

baixo control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071147

Adscrición Cultural	 Indeterminada

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacernento 	 Beira da Costa VI

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Monte Espiñeiro

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498940

UTM Y	 4722610

Altitude 	 175 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, collemos o cruce a dereita dirección Cabrais. Seguimos esta
estrada ate que describe unha dobre curva á dereita da cal se pode observar un depósito de auga, a partir de aí se continúa
uns 500 m. ate que se abre, á nosa esquerda, unha pista de terra. Continuamos por esta pista durante uns 700 m. ate que
nos atopamos unha bifurcación, collemos cara a dereita (a pista que sube a ladeira do monte ) e caminamos uns 100 m.
ladeira arriba; nesa altura, a uns 20 m. á dereita do camino, superando o arame de espino, está o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Condicións do emprazamento: ruptura convexa dentro dunha dorsal. A pendente é de entre o 21-35%.

Utilización do entorilo

Monte baixo e explotación forestal: pineiros a uns 20 ou 30 m. ao redor.

Vexetación

Herbáceas, toxos, xestas, piñeiros. Sobre o xacemento hai toxos, musgo,liques.

Destrucións e Alteracións
Erosión, actividades extractivas, lique/musgo.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Nun batolito de xisto considerabelmente prominente na paisaxe 6 atoparse nunha ruptura da pendente, observarmos unha
conxunto de motivos composto por alomenos 6 cazoletas das cales unha está inscrita nun círculo; unha das coviñas se sitúa
por debaixo dunha extracción de pedra polo que probablemente sexa histórica.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Repoboación e axentes naturais. Lume.

Distancia
A O m.



Situación
Todo ao redor.

Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación e coloración vermella. A rocha está bastante escachada pero semella que de antigo. As poucas
posibles fracturas recentes non afectan ás gravuras. Ademais, repoboacións (roturacións, etc.).

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control argueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071148

Adscrición Cultural	 Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nonne do xacernento 	 Rego de Corzo V

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498155

UTM Y	 4723780

Altitude 	 107 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, á esquerda nos atopamos cun cruce dirección Ó Rocío;
pasando o lugar por onde se colle para Corredoira Vella que nos leva a Outeiro Campelos, seguimos polo medio do
pobo ate chegar a unha inflexión á esquerda que fai o camiño á altura dunha casa con un portal de cantería (xusto
despois de que o camiño atravese unha teitume de viñas que o cubre) vemos á nosa dereita unha corredoira; seguimos
por esta corredoira ate que empecemos a baixar e esta desapareza no antigo cauce dun regato (Rego de Corzo), neste
punto saltamos un muro e continuamos ladeira arriba paralelos ó regato; continuamos subindo entre a maleza ate
chegar a unha garganta con grandes afloramentos a ambos lados; á nosa dereita nos atoparemos cun petroglifo con
combinacións circulares, pasámolo e continuamos cara o N polo medio dos eucaliptos ate que á nosa dereita se abre
un gran batolito granítico; no topo deste poderemos encontrar o petroglifo.

Emprazamento Topográfico
Condices do emprazamento: Cumio dentro dunha dorsal.

Utilización do entorno

Monte baixo e explotación forestal.

Vexetación

Lique/musgo, eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Lique/m usgo

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Conxunto composto por tres cazoletas (de 35 mm. de diámetro) aliñadas en sentido NW-SL na parte superior dun
afloramento granítico que domina unha valgada que descende cara o rego de Corzo.

Axentes do impacto

Lume

Distancia
O m.



Situación

Toda a zona atópase queirnada

Identificación e descrición do impacto
O entorno está moi alterado con rochas crebadas e mesturadas con borralla, e posibelmente as coviñas estean
colmatadas por todo ¡Sto.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071149

Adscrición Cultural	 Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Rego de Corzo VI

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 	 151

N° 1:20000	 12

UTM X 	 498140

UTM Y	 4723800

Altitude 	 105 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, á esquerda nos atopamos cun cruce dirección (5 Rocío;
pasando o lugar por onde se colle para Corredoira Vella que nos leva a Outeiro Campelos, seguimos polo medio do pobo
ate chegar a unha inflexión á esquerda que fai o camiño á altura dunha casa con un portal de cantería (xusto despois de que
o camiño atravese unha teitume de viñas que o cubre) vemos a nosa dereita unha corredoira; seguimos por esta corredoira
ate que empecemos a baixar e esta desapareza no antigo cauce dun regato (Rego de Corzo), neste punto saltamos un muro
e continuamos ladeira arriba paralelos ó regato; continuamos subindo entre a maleza ate chegar a unha garganta con
grandes afloramentos a ambos lados; á nosa dereita nos atoparemos cun petroglifo con combinacións circulares, pasámolo
e continuamos cara o N polo medio dos eucaliptos ate que á nosa dereita se abre un gran batolito granítico; continuamos
polo topo deste afloramento en dirección W ate o arranque da ladeira, ahí atoparemos un pequeno abrigo debaixo dun
batolito que se atopa apoiado no substrato, dentro deste abrigo se atopan os motivos.

Emprazamento Topográfico

Cumio dentro dunha dorsal. A pendente é de entre o 11-20%.

Utilización do entorno

Utilización do entorno: Monte baixo. Explotación forestal. Repoboación de eucaliptos.

Vexetación

Lique/musgo, toxos, fentos.

Destrucións e Alteracións
Lique/m usgo, erosión.

Tipo de Propiedade
Privada
Descrición
Nun abrigo de reducido tamaño se atopa un afloramento en pendente, na superficie plana (dividida por unha gran diaclasa)
se atopan catro cérvidos (dous a cada lado da devandita diaclasa). Un deles é o máis claro e presenta un sexo moi
marcado; entre ambos grupos atopamos unha cazoleta.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume



Distancia
O m.

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
O lume só alterou o exterior do abrigo. No interior non ardeu, co cal as gravuras están intactas. No exterior ademais do lume
hai moreas de borralla.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071150

Adscripción Cultural 	 Calcolítico

Tipoloxía 	 Lugar con representación gráfica o ar libre

Nome do xacemento 	 Outeiro Campelos II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498163

UTM Y	 4723537

Altitude 	 120 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, a esquerda nos atopamos cun cruce dirección Ó Rocío; no

medio do pobo atopamos a Corredoira Vella que se abre dende un portal dunha casa ( cuio patio ternos que atravesar),
seguimos por esta corredoira ladeira arriba ate que cheguemos a altura do 072 ( o cal se atopa a esquerda do camiño). No
topo do afloramento que serve corno soporte para os grandes zoomorfos do 072, atopamos o motivo.

Emprazamento Topográfico
Pendente: 21-35% Condicións do emprazamento: Ladeira. Figura fisiográfica: Rechán. Relación co tránsito: O seu carón.

Utilización do entorno

Utilización do entorno: Monte Baixo. Usos do solo: Explotación Forestal.

Vexetación

Herbáceas, toxo, xesta, piñeiros, eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Erosión, actividades extractivas, roturacións.

Tipo de Propiedade
Pública.

Descrición
Observanse restos dun zoomorfo do cal se conservan as patas dianteiras, o lombo e barriga e a parte dianteira dos cuartos
trasei ros.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Lume e antrópicos

Distancia
Om



Situación
Todo ao redor

Identificación e descrición do impacto
Ardeu todo o monte. As gravuras mäis que polo lume están afectadas por un repintado (laranxa). Sabemos por información
oral que é un lugar de frecuentes visitas dun profesor de Porto do Son cos alumnos.Tamén hai tala de eucaliptos nunha finca
cercana ao SW do batolito. O petroglifo presenta bioturbación, decoloración e coloración asi coma piroclastia. O batolito está
afectado polo lume. Tamén se queimaron parte dos ligues. O lume non afectou directamente ás gravuras.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.Limpeza do repintado.



Clave de Identificación 	 GA15071151

Adscripción Cultural 	 Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica. Ar libre

Nome do _vacemento 	 Outeiro Campelos III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498165

UTM Y	 4723550

Altitude 	 120 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, a esquerda nos atopamos cun cruce dirección (5 Rocío;
no medio do pobo atopamos a Corredoira Vella que se abre dende un portal dunha casa ( cuio patio ternos que
atravesar), seguimos por esta corredoira ladeira arriba ate que cheguemos a altura do 072 ( o cal se atopa a esquerda
do camiño), continuamos polo camiño uns 25 m. e, a dereita desta, nunha rocha parcialmente afectada polas
actividades extractivas, atopamos o motivo.

Emprazamento Topográfico

Pendente: 3-10% 	 Condicións do emprazamento: Ladeira. 	 Figura fisiográfica: Cunca. 	 Relación co tránsito:
Dominándoa en altura (20 m).

Utilización do entorno

Utilización do entorno: Monte Baixo. Usos do solo: Explotación Forestal. Repoboación de eucaliptos dende os O m e
arredor.

Vexetación

Herbáceas, toxo, xesta, musgo, fentos, piñeiros, eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Erosión, actividades extractivas, roturacións. Derrumbes.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
pé dun afloramento situado a dereita do camiño atopamos unha laxe plana no borde da cal se poden observar uns

surcos que puideran ter formado parte dun zoomorfo.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Om



Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
As chuvias trabo lume provocaron derrumbes de terra e borralla, colmatando camiños e afloramentos. Ardeu todo o
monte, erosionando así máis as gravuras. A borralla caída sobre a laxe plana impide observar ben os motivos.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes'
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras.



Clave de Identificación 	 GA15071152

Adscripción Cultural	 Calcolítico

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica. Ar libre

Nozzle do xacemento 	 Outeiro Campelos IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Corzo

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM 	 498150

UTM Y	 4723640

Altitude 	 120 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ata chegar a Caamaño, a esquerda nos atopamos cun cruce dirección (5 Rocío;
no medio do pobo atopamos a Corredoira Vella que se abre dende un portal dunha casa ( cuio patio ternos que
atravesar), seguirnos por esta corredoira ladeira arriba ata que cheguemos a altura do 072 ( o cal se atopa a esquerda
do camiño), continuamos polo camiño uns 50 m. ( ata que a pendente empeza a facerse máis forte) abandoamos o
camirio á nosa esquerda e continuamos monte a través ata chegar a un gran afloramento que marca o límite N antes
de que se abra a garganta pola que discurre o rego de Corzo; alí, o pé dun gran afloramento granítico de forma
ultrahemisférica e dunha altura de entorno ós 3 m atoparemos un afloramento plano a ras do chan e que sigue a
deliñación da ladeira W.

Enzprazamento Topográfico

Pendente: 11-20% Condicións do emprazamento: Ladeira. Figura fisiográfica: Vertente. Relación co tránsito:
Dominándoa en altura (20 m.).

Utilización do entorno

Utilización do entorno: Monte Baixo. Usos do solo: Explotación Forestal. Repoboación de eucaliptos.

Vexetación

Herbáceas, toxo, fentos, eucaliptos, ligue e musgo sobre o propio xacemento.

Destrucións e Alteracións
Erosión, lique/musgo.Lume.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Na rocha plana o ras de chan atopamos ó menos 9 zoomorfos dispostos por unha superficie total duns 4 metros
cadrados; a uns 5 metros ladeira arriba, xusto o pe do gran batolito atopamos unha serie de cazoletas de distintas
dimensións que poden alcanzar o número de 15. Os cervos vense ben con luz rasante.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Naturais e Lume



Distancia:
O m.

Situación
Sobre e arredor das gravuras.

Identificación e descrición do impacto
Ardeu todo o monte, os musgos e ligues están queimados e agora empezan a reverdecer. Presenta bioturbación (está
cuberto por ligues, musgo, toxos e fentos nas diaclasas que aumentan o calor na rocha ao arder) abrasión natural,
coloración vermella e negra polo lume e piroclastia. Ademáis caironlle pedras enrriba e Ile provocaron fracturas.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071153

Adscrición Cultural	 Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo IV de Espiñaredo

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Queiruga

Lugar	 Espiñaredo

N" 1:50000 119

N"1:2000() 42

UTM X 497870

UTM Y 4724300

Altitude 55 msnm

Descricián de Accesos
Dende Porto do Son cóllese a C-550 ata chegar a Caamaño, concretamente á farmacia de Caamaño. Xusto ao lado desta
collemos unha pista que pasa por un taller de vehículos. Continuamos a pe ata o final desta pista (á altura dunha casa cun
muro de cemento) e collemos á esquerda monte a través subindo a ladeira ata que nos atopemos cunha pista de terra. Nesta
pista collemos cara a esquerda pasando os dous depósitos de auga que nos atoparemos á nosa esquerda, no segundo dales
(a uns 5 m) cruzamos un muro composto por grandes pedras. Xusto ao pé deste muro atoparemos o motivo nun afloramento
granítico a ras de chan.

Emprazamento Topográfico
Ladeira.

UtilizacMn do entorilo

Monte baixo.

Vexetacián

Lique/musgo, herbáceas, carqueixa e toxo.

Destrucións e Alteracións

Lique/musgo, erosión, actividades extractivas.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Nunha rocha a ras do chan, aberta a pendente e situado a uns 5 m á esquerda e inmediatamente despois do muro, podemos
observar un zoomorfo de dimensións medias, moi plástico coas patas en escorzo e unha grande cornamenta ramificada.

Axentes do impacto
Lume.



Identificación e descrición do impacto
Está dentro da zona dos incendios pero non se atopa afectado

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071154

Adscrición Cultural	 Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo V de Espiñaredo

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Queiruga

Lugar	 Espiñaredo

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 42

UTM X 	 497690

UTM Y	 4724050

Altitude 	 83 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son cállese a C-550 ata chegar a Caamaño, concretamente á farmacia de Caamatio. Xusto ao lado desta
collemos unha pista que pasa por un taller de vehículos. Continuamos a pe ata o final desta pista (á altura dunha casa cun
muro de cemento) e collemos á esquerda monte a través subindo a ladeira ata que nos atopemos cunha pista de terra. Nesta
pista collemos cara a esquerda pasando os dous depósitos de auga que nos atoparemos á nosa esquerda, no segundo deles
podemos observar unha pista á nosa dereita que ascende na ladeira do monte. Continuamos por ela uns 100 m. ata chegar a
unha pequena portela. Alí podemos observar un grande afloramento granítico. No topo da sección máis occidental desto
podemos ver os motivos, os cales se atopan en dúas pequenas terrazas graníticas a diferente altura.

Emprazamento Topográfico

Portela.

Utilización do entorno

Monte baixo. Explotación forestal. Zonas con repoboación de eucalipto.

Vexetación

Monte baixo: Lique/musgo, herbáceas, carqueixa e toxo.

Destrucións e Alteracións
Rochas moi esconchadas e afumadas en toda a zona, polo lume.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
A uns 40 m ao W do grande petroglifo, baixando por entre as pedras, chegamos á ruptura de pendente. Neste punto atopamos
os motivos en tres rochas con superficie plana. 1.- Rocha máis alta: unha coviña solitaria (5 cm. de diámetro). 2.- Escalón
intermedio: coviña inscrita nun círculo simple (15 cm. de diámetro). 3.- Rocha abombada cunha coviña natural: na súa parte N
atopamos unha cazoleta inscrita nun dobre círculo (25 cm. de diámetro).

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Om.



Sit :ración
Toda a zona queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se localizou. Hai rochas moi esconchadas e afumadas polo ume.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados
e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación 	 GA15071155

Adscripción Cultural	 Indeterminado.

Tipoloxia 	 Lugar con representación o ar libre.

Nome do xacemento 	 Monte Espiñeiro IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Monte Espifieiro

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 498911

UTM Y	 4722764

Altitude 	 175 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, collemos o cruce a dereita dirección Cabrais. Seguimos esta
carretera ate que describe unha doble curva a dereita da cal se pode observar un depósito de auga, a partir de ahí se
continúa uns 500 m. ate que se abre, a nosa esquerda, unha pista de terra. Continuamos por esta pista durante uns 700 m.
ate que nos atopamos unha bifurcación, collemos cara a dereita (a pista que sube a ladeira do monte) e camiñamos uns 200
m. ladeira arriba; nesa altura, a uns 50 m. a esquerda do camiño está o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Pendente: 21-35% Condicións do emprazamento: Ladeira. Figura fisiográfica: Dorsal. Relación co tránsito: O seu carón.

Utilización do entorno

Utilización do entorno: Monte Baixo. Usos do solo: Explotación Forestal.

Vegetación

Herbáceas, toxo, xesta, piñeiros.

Destrucións e Alteracións
Erosión, actividades extractivas, roturacións.

Tipo de Propiedade Privada

Descripción
A esquerda da pista de terra se sitúa o antigo camiño, ó lado deste atopamos unha das poucas rochas graníticas do entorno,
na cal podemos observar ó menos 2 cruciformes inscritos en círculos ademáis de outros 2 latinos; se observan ademáis
varios surcos que non describen ningún motivo concreto.

Axentes do impacto

Axentes naturais e maquinaria.

Distancia:
O m.



Situación
Sobre e arredor das gravuras.

Identificación e descrición do impacto
Presenta bioturbación e abrasión. A pedra está moi afectada polo uso na repoboación de maquinaria pesada. Algunha parte
da rocha mostra plaquetas de formación hídrica de 30 de lonxitude e 20 de anchura.

Cualificación do entorno
Crítico.

Medidas correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071157

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacentento 	 As Pedregueiras I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Beneso

N°1:50000 	 119

N' 1:20000 	 33

UTM X	 503957

UTM Y	 4731967

Altitude 	 102 msnm

Descrición de Accesos
Na estrada C-550 en dirección Ribeira, antes de chegar a Porto do Son, se colle un cruce á esquerda en Beneso, onde hai
un cruceiro. Se sigue esa pista que atravesa a aldea, ata saír dela, pasando os depósitos. A estrada acaba nunha pista de
terra de recente ampliación. Se colle a mesma á esquerda uns poucos metros, ata ver á nosa dereita a entrada dunha finca,
que sube cara o monte, nunha especie de camiño de carreteiro, e seguindo esta senda ó SL uns 50 metros, chegamos a
unha rocha abombada, onde está o petroglifo.

Emprazamento Topográfico

Ladeira dentro dunha dorsal.
Utilización do entorno
Inculto: arborado (queimado recentemente). Repoboación de piñeiros.

Vexetación
Toxo e musgo. Fentos e arborado.

Destrucións e Alteracións
Lique/musgo, erosión e lume.

Descrición
Nun afloramento granítico da ladeira do monte, se pode observar unha cazoleta de factura certamente antiga, ó lado de
alfabetiformes que describen: BO e JAJR. O estragamento da pedra polo lume recente impide observar con máis detalle
algúns sucos espallados pola rocha, que podería ter máis motivos. O estado de conservación, xa dito, é malo polo lume
recente.

Medidas de protección

Sinalización e control de acceso ó xacemento.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
O metros.
Situación
Todo arredor a 100m ao Leste.



Identificación e descrición do impacto
Non semella estar afectado polo lume deste ano, senón por lumes de anos anteriores.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos de incendios anteriores na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071158

Adscrición Cultural	 Calcolítico

Tipoloxía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 As Pedregueiras II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Beneso

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 504005

UTM Y	 4731950

Altitude 	 120 msnm

Descricián de Accesos
Na estrada C-550 en dirección Ribeira, antes de chegar a Porto do Son, se colle un cruce á esquerda en Beneso, onde hai
un cruceiro. Séguese esa pista que atravesa a aldea, ata saír dela, pasando os depósitos. A estrada acaba nunha pista de
terra de recente ampliación e se colle a mesma á esquerda uns poucos metros, ata ver á nosa dereita a entrada dunha finca,
que sube cara o monte, nunha especie de camiño de carreteiro, e seguindo esta senda ó SL, ata un rechán a media altura
do monte, por onde outra senda baixa cara o Sur por unha porteliña, e na mesma, á nosa dereita se atopa a rocha, na
ladeira dun dos picos.

Emprazamento Topográfico
Condicións do emprazamento: Ruptura Convexa dentro dunha ladeira dunha dorsal.

Utilización do entorilo
Inculto: mato. No entorno inmediato hai fieitos, toxos e herbáceas. Algún piñeiro solto, ladeira abaixo

VexetacMn

Ligues, toxo.

Destrucións e Alteracijos
Erosión, Actividades extractivas e incendios. Presenta bioturbación, principalmente musgo nas diaclasas; decoloración e
piroclastia removida polo que presenta unha ubicación indeterminada xa que está esnaquizada.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Nunha serie de rochas de pequeno tamaño á esquerda do camiño, atopamos nunha das mesmas varios trazos
indeterminados, e noutra sita máis enriba dous cruciformes de factura antiga. As dimensións da cruz máis grande son: 24
cm. e 13 na pequena. No 2006 nas coordenadas x: 504024 e y: 4731881 e altitude 132 msnm atopamos un alfabetiforme
(posíbel "C" e "I" ou dúas "C" enfrontadas), moi próximo, ladeira arriba.

Medidas de protección

Sinalización e control de accesos ó xacemento

Axentes do impacto
Lume.



Distancia
A O m.

Situación
Todo o entorno.

Identificación e descrición do impacto

O xacemento non se viu afectado polo lume do 2006, senón polos do verao pasado. Por mor do turne deste ano e as
chuvias, vese algún arrastre de borralla.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071159

Adscrición Cultural	 Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 As Pedregueiras III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Beneso

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 504031

UTM Y	 4731686

Altitude 	 130 msnm

Descrición de Accesos
Na estrada C-550 en dirección Ribeira, antes de chegar a Porto do Son, se colle un cruce á esquerda en Beneso, onde hai
un cruceiro. Se sigue esa pista que atravesa a aldea, ata saír dela, pasando os depósitos. A estrada acaba nunha pista de
terra de recente ampliación e se colle a mesma á esquerda uns poucos metros, ata ver á nosa dereita a entrada dunha finca,
que sube cara o monte, nunha especie de camiño de carreteiro, e seguindo esta senda ó SL, ata un rechán a media altura
do monte, por onde outra senda baixa cara o Sur por unha porteliña, e unha vez que a pasamos, atopamos un gran
afloramento granítico moi prominente, que alberga na súa zona Leste o petroglifo.
Emprazamento Topográfico
Ruptura cóncava da pendente dentro dunha dorsal.

Utilización do entorno

Explotación forestal.

Vexetación

Musgo, toxo.

DestrucMns e Alteracións
Lique/musgo, actividades extractivas, incendios e erosión.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
No extremo Leste dun pequeno afloramento granítico en altura, sobre unha rocha a ras de chan, atopamos dúas coviñas
bastante profundas, se ben moi desgastadas polo lume. As dimensións das mesmas son 7-8 cm. de diámetro e 3-4 de
profundidade. A 150 m existen outras coviñas tarnén catalogadas.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
O metros.



Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
O lume chegou á rocha, acelerando así os procesos erosivos e "desgastando" os motivos.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urventes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte



Clave de Identificación 	 GA15071160

Adscripción Cultural 	 Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica. Ar libre

Nome do xacemento 	 As Pedregueiras IV

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Beneso

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 504068

UTM Y	 4731531

Altitude 	 105 m.s.n.m.

Deserición de Accesos
Na estrada C-550 en dirección Ribeira, antes de chegar a Porto do Son, se colla un cruce á esquerda en Beneso, onde hai
un cruceiro. Se sigue esa pista que atravesa a aldea, ata sair dela, pasando os depósitos. A estrada acaba nunha pista de
terra de recente ampliación, collémola á dereita e a escasos metros hai unha bifurcación: unha pista que se dirixe cara abaixo
máis á dereita, e outra que sube; collemos esta última e andamos algo máis de 500 metros, onde vemos un cortalumes
recente en dirección W-NW, que comeza baixando, ata formar un rechán con varios muros. Neste punto están as rochas que
conteñen as coviñas, a ambos lados, unha detrás do muro á esquerda e a outra nunha rocha rasante á dereita.

Entprazamento Topográfico

Pendente: 0-3% Condicións do emprazamento: Bacía Figura fisiográfica: Portela Sitúase nun rechán.

Utilización do entorno

Utilización do entorno: Inculto-mato. Usos do solo: Explotación Forestal

Vexetación

Inculto-mato

Destruciáns e AlteracMns
Líquen/musgo, actividades extractivas, erosión, e queimado

Tipo de Propiedade

Privada

Deserición
Partindo da pista que pasa xusto ó lado do PDG 04, sae á dereita un cortalumes que nos aproxima a un fondo de portela,
ende a ras de chan atopamos un afloramento con tres cazoletas moi deterioradas, todas alas semellantes: 3 cm de diámetro
e 1 de profundidade; moi próximas, a 149° ó Leste atopamos neutra rocha granítica outras 2 cazoletas ó mesmo.Trala visita
polos lumes só atopamos unha das coviñas. As demais posiblemente estean xa destruidas debido aos altos índices de
piroclastia e erosion da grande maioria das rochas debido ao lume. T'amén é posible que ao derrumbarse parte do muro, se
taparan ás covifias .

Medidas de protección

Señalización e control de accesos ó xacemento



Axentes do impacto
Axentes naturais e lume

Distancia
O metros

Situación
Arredor e sobre o afloramento

Identificación e descrición do impacto
Presentan bioturbación, coloración negra debido á queima dos ligues e piroclastia no sur de dimensions 12cm de lonxitude
por 10cm de anchura.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071161

Adscrición Cultural	 Neolítico/Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 As Pedregueiras V

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Beneso

N°1:50000 	 119

N° 1:20000 	 33

UTM X 	 504263

UTM Y	 4731523

Altitude 	 160 msnm

Descrición de Accesos
Na estrada C-550 en dirección Ribeira, antes de chegar a Porto do Son, se colle un cruce á esquerda en Beneso, onde hai
un cruceiro. Se sigue esa pista que atravesa a aldea, ata saír dela, pasando os depósitos. A estrada acaba nunha pista de
terra de recente ampliación, collémola á dereita e a escasos metros hai unha bifurcación: unha pista que se dirixe cara
abaixo máis á dereita, e outra que sube; callemos esta última e andamos ata que esta pista se cruza con outra. Na finca
anexa ó cruce, pola esquerda, se atopan os motivos, xusto logo da caída da ladeira do monte.

Emprazatnento Topográfico
Ladeira suave - ruptura de pendente.

Utilización do entorno
Inculto: mato e arborado

VexetacMn

Piheiro, xesta, fieita e eucalipto.

Destrucións e Alteracións
Actividades extractivas. Ligues.

Tipo de Propiedade
Privada particular

Descrición
Pedra aproximadamente de planta triangular, alterada por extraccións de canteiria en dous ou tres dos seus lados; na súa
parte superior preséntase aplanada con moitos sucos de orixe natural, entre os cales se distinguen ata 7 coviñas. Uns 25
metros ó SL, nunha rocha a ras de chan, se poden observar ata dúas coviñas máis. As dimensións medias das cazoletas
serían 630 cm. de lonxitude máxima, 2 cm. de anchura e 3 cm. de profundidade. O estado de conservación é malo, dadas
as alteracións das extractivas que Ile teñen afectado de xeito importante, incluso ós mesmos motivos.

Medidas de protección
Sinalización e control de acceso ó xacemento.

Axentes do impacto
Lume.
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Distancia
O metros.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
Os lumes recentes non afectaron en demasía: o arredor ardeu pero a rocha está limpa; posibelmente sería a zona final dos
turnes.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071175

Adscricián Cultural	 Neolítico/Calcolítico

Tipoloxia 	 Lugar funerario/túmulo

Nome do xacemento 	 Mámoa das Cacharelas

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Xuño

Lugar	 Ventoso

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 500462

UTM Y	 4720970

Altitude 	 213 msnm

Descrición de Accesos
Dende a estrada C-550 en dirección a Ribeira, logo de pasar Porto do Son e Baroña, no lugar de Xuño, no medio da aldea,
collemos un cruce á esquerda (existen varios) en dirección a Ventoso. Sen desviarnos nada desta estrada, e tras pasar o
cruce de Castelo, chegamos a unha zona de montes de abundante pedregosidade, coa Serra ó fondo, onde existe á man
dereita unha ampla plantación forestal sinalada con carteis. Ó lado oposto, á esquerda, se pode ver un camiño forestal que
sube cara unha casa abandonada, en ruinas, e o seguimos monte arriba pouco máis de cen metros, onde está a mámoa, ó
lado esquerdo do mesmo, ou incluso atravesada por el.

Emprazamento Topográfico
Rechán.

Utilización do entorno
Explotación forestal.

Ve.vetación

Eucaliptos e toxo.

Destrucións e Alteracións
Roturacións e incendios. Atópase alterada polas labores de repoboación de eucaliptos doutros anos.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Na parte alta dun pequeno rechán, atopámonos un túmulo de pequenas dimensións con restos evidentes de coiraza pétrea;
presenta un claro cono de violación aínda que moi colmatado e pode que se conserve algunha das lousas. Actualmente
presenta alteracións na súa parte Norte por un camiño, o cal transcorre Leste - Oeste, se ben en escasa medida. Maior
importancia reviste a presenza de sucos realizados para a plantación de eucaliptos, en dirección Norte - Sur, que afectan
severamente á masa tumular. As dimensións da mámoa son no seu eixo N-S 13'70 m., e no L-W 13'10 metros, cunha altura
aproximada máxima de 1'40 m. no sector N. O cono de violación presenta unha profundidade de 40 cm., con unhas
dimensións de 2'62 m. N-S e 2'72 no L-W. Este túmulo corre serio e inminente risco de destrucción, dada a finalidade e
emprego do chan sobre o que se asenta, con sucesivos traballos de repoboación forestal.

Axentes do impacto
Alterado por un camiño e a repoboación. O lume chegou á finca contigua, non ao propio túmulo.



Distancia
A uns 20 m.

Situación
No arredor (chegou ate unha finca valada cun muro de cachotería do outro lado do camiño).

Identificación e descrición do impacto
Este túmulo corre serio e inminente risco de destrución.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.

Balizamento e sinalización do elemento.



Clave de Identificación 	 GA15071176

Adscrición Cultural	 Calcolitico/Idade do Bronce

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacemento 	 Petroglifo das Cacharelas

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Xuño

Lugar	 Ventoso

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 500475

UTM Y	 472094

Altitude 	 213 msnm

Descrición de Accesos
Dende a estrada C-550 en dirección a Ribeira, logo de pasar Porto do Son e Baroña, no lugar de Xurío, no medio da aldea,
collemos un cruce á esquerda (existen varios) en dirección a Ventoso. Sen desviarnos nada desta estrada, e tras pasar por
Castelo, chegamos a unha zona de montes de abundante pedregosidade, coa Serra ó fondo, onde existe á man dereita
unha ampla plantación forestal sinalada con carteis. Ó lado oposto, á esquerda, se pode ver un camiño forestal que sube
cara unha casa abandonada, en ruinas, e o seguimos monte arriba uns 80 metros, para logo desviarnos pola plantación uns
30 metros á esquerda, en dirección a uns batolitos prominentes, que polo lado SW presentan varias pedras rasantes, onde
se atopa o petroglifo.

Emprazamento Topográfico
Ruptura convexa dentro dunha dorsal.

Utilización do entorno
Explotación forestal, eucaliptos moi novos ao NW dos batolitos.
Vex elación

Toxo e eucalipto, herbáceas e tamén dous pirieiros cercanos.

Destrucións e Alteracións
Roturacións, actividades extractivas, incendios (arderon algúns toxos na finca do N-NW a uns 100 m. pero non foi un gran
lume).

Tipo de Propiedade

Privada (empresa madeireira).

Descrición

Rocha de forma aproximada cuadrangular de granito de gran fino, extraccións en dous dos seus lados. Presenta un gran
número de coviñas e tamén algunhas pías de posibel orixe natural pero tal vez modificadas antropicamente. Ademais posúe
un circulo recheo de coviñas (quizais dous) a cadanseu extremo.No extremo N da superficie gravada, tras unha concavidade
de planta rectangular pero que remata nun dos lados menores en forma convexa de xeito que lembra á forma dun machado
Tipo Barcelos. A rocha atópase nunha ruptura convexa da pendente, quizais (15 m) vinculada coa ruptura de visibilidade da
mámoa próxima (catalogada ex novo) na zona Sur da mesma. A escasos metros en dirección NW existen varias posibeis
coviñas, exentas, en diferentes pedras, pero a mala conservación das mesmas fan dubidar da súa inclusión neste catálogo.
As medidas da rocha serian 1'82 m. de N a S, e 244 de E a W, cunha altura máxima dende o Sur de 0'89 cm.0 estado de
conservación é bastante bo, pese a ter perdido parte da masa pétrea debido ás extraccións, unido ás alteracións vinculadas
á súa ubicación nunha zona de continuas repoboacións de eucaliptos.



Axentes do impacto
Lume.

Distancia
100 m.

Situación
Nunha finca ao N.

Identificación e descrición do impacto
O lume afecta a área de protección do xacemento

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Balizamento e sinalización do elemento. Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do
xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071N001

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxla 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 As Pedregueiras VI

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Beneso

N°1:50000 	 119

N' 1:20000	 33

UTM X 	 504074

UTM Y	 4731805

Altitude 	 137 msnm

Descrición de Accesos
Na estrada C-550 en dirección Ribeira, antes de chegar a Porto do Son, se colle un cruce á esquerda en Beneso, onde hai
un cruceiro. Se sigue esa pista que atravesa a aldea, ata saír dela, pasando os depósitos. A estrada acaba nunha pista de
terra de recente ampliación e se colle a mesma á esquerda uns poucos metros, ata ver á nosa dereita a entrada dunha
finca, que sube cara o monte, nunha especie de camiño de carreteiro, e seguindo esta senda ó SL, ata un rechán a media
altura do monte, por onde outra senda baixa cara o Sur por unha porteliña, e unha vez que a pasamos, á esquerda dos
Grupos II e III de As Pedregueiras, atopamos a mámoa.

Emprazamento Topográfico
Rechán. Porteliña no topo dun monte.

Utilización do entorilo
Arborado de piñeiros. Inculto.Ten unha ampla área arredor toda de monte que está delimitada por unha pista.

Vexetación

Toxos, fentos, xestas e pirieiros. Antes do ume, a mesta vexetación.

Destrucións e Alteracións
Antigo funil de violación. A masa tumular está moi deteriorada pola acción do lume. Os procesos erosivos naturais (vento,
auga) víronse acelerados ao verse a mámoa privada da súa cobertura vexetal.

Tipo de Propiedade

Descrición
Túmulo de medianas dimensións no que por mor do lume podemos apreciar restos da coiraza (granito e seixo) e un posible
chanto da cámara deitado no chan (W). Medidas: 16,70 (SSL-NNW) x 16,40 m (WNW-LSL). Altura: 0,75 m (W). A altura
máxima térnola na zona occidental, no S-SL; está moi deteriorada. Na zona occidental hai tamén o que parecen restos dun
límite de fincas (muro cachotería?), porque está aliñado. Tamén se aprecia no perímetro unha serie de pequenas laxes que
semellan delimitar o túmulo, se ben a un par de metros do perímetro. Medidas cono de violación: fondo de 40 cm. e diámetro
de 4,60 (L-W) e 3,70 m (N-S). Medidas do chanto: 1,25 x 0,60 x 0,9 m (soterrado).

Medidas de protección

Axentes do impacto
Lume

Distancia
O metros



Situación
Sobre ela e arredor.

Identificación e descrición do impacto
Lume sobre ela e todo arredor.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071N002

Adscripción Cultural	 Calcolítico

Tipolo.vía 	 Lugar con representación

None do xacemento 	 As Pedregueiras VII

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar Queiro

N° 1:50000	 119

N° 1:2000	 33

UTM X 	 504300

UTM Y	 4731500

Altitude 	 159 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son coller a estrada a Noia. Ao chegar ao lugar de Beneso hai que coller a estrada que vai subindo ao
monte en dirección sur, ata dar cunha pista forestal que se cruza. Coller cara a esquerda uns 800 m. e a altura dunha
bifurcación coller cara ao monte da dereita onde atopamos a uns 60m da pista o afloramento.

Emprazamento Topográfico

Pequeno rechanciño na ladeira NW do Monte Iroite. Ruptura convexa.

Utilización do entorno

Repoboación de piñeirose eucaliptos a uns 100 m.

Vexetación
En toda a zona fentos e a O m xestas e toxos queimados.

DestrucMns e Alteracións
Tendido electrico ao SE e unha pista forestal a uns 60m. Efectos do lume, algún liquen e as destruccions propias dos
axentes naturais.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Afloramento granítico a ras de chán no que observamos 2 cazoletas e outra posible (estaría moi afectada polo ume). O
diámetro das coviñas é de 4 cm e o fondo de 1 cm.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
O m.

Situación
Arredor e sobre o xacemento



Identificación e descrición do impacto
O lume deste veran afectou considerablemente ao xacemento, provocándolle cambios na coloración da rocha:
blanqueo, negro e vermello. O feito de teren monte baixo nos arredores provoca un forte quecemento da rocha.
Presenta bioturbación, coloración, decoloración e piroclastia (no SW-W de 40 cm de lonxitude visible e moi profunda).)

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071N003

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipolo.vía 	 Lugar con representación gráfica

Nome do xacemento 	 Outeiro do Gixoval

Provincia	 A Coruña

Comen° 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Resúa

1:50000	 119

N° 1:20000	 34

UTM 	 505347

UTM Y	 4729284

Altitude 	 491 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son hai que coller a estrada que vai cara Noia. Antes de chegar á ponte que leva ao centro de Noia, hai que
coller a estrada que vai a Ribeira, e á altura de Muimenta, o desvío á dereita cara a base militar E.V.A. 10. Subir ate o alto, e
pasar a base. A algo máis de un kilómetro, coller a bifurcación á dereita e baixar por esta pista uns 800 m. A esquerda da
pista, nun afloramento destacado sobre os demais, con amplo dominio visual de toda a parroquia de Nebra e a ría, están as
gravu ras.

Emprazamento Topográfico
Ladeira

Utilización do entorno
Eucaliptos a 60 m. Repoboación de piñeiros novos.

Vexetación
Herbáceas, xestas e toxos, fentos.

Destrucións e Alteracións
Por axentes naturais (ligues, musgo..)

Tipo de Propiedade
Comunal.

Descrición
Enormes batolitos; enriba do máis alto hai alomenos 4 covirias. Resulta complicado ver se hai máis porque hai moitos ligues.

Axentes do impacto
Lume e ligues.

Distancia
Ligues sobre as gravuras mesmas. Lume arredor a 5 m.

Situación
O lume, ao estaren tan altos , non Ile afectou en absoluto. Sí, ó entorno inmediato, a 5 m.



Identificación e descrición do impacto
En xeral, ardeu todo o redor. Os axentes naturais son os culpábeis da erosión das gravuras.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071N004

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Norne do xacetnento 	 Pedra Furada

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Nebra

N" 1:50000	 119

N°1:20000 	 34

UTM X 	 506196

UTM Y	 4729056

Altitude 	 597 msnm

Descrición de Accesos

Dende Porto do Son hai que coller a estrada que vai cara Noia. Antes de chegar á ponte que leva ao centro de Noia, hai que coller
a estrada que vai a Ribeira, e á altura de Muimenta, o desvío á dereita cara a base militar E.V.A. 10. Subir ate o alto, e pasar a
base.No límite dos concellos de Porto do Son e Boiro, nun afloramento granítico destacado, está o petroglifo.

Ernprazarnento Topográfico

Ladeira

Utilización do entorno

Monte baixo: xestas, toxos, fentos, carrouchas. Tamén algúns piñeiros ao NL, a 100 m. da base militar.

Vexetación

Monte baixo e piñeiros coma no entorno , que aquí non ardeu.

Destrucións e Alteracións
Bioturbacións: musgos, Piques, toxos nas diaclasas... Algunha piroclastia antiga bastante profunda.

Tipo de Propiedade

Comunal

Descrición
Sobre un gran afloramento granítico unha cruz latina de pequenas dimensións con suco en "V" 15 x 11cm., no linde entre
Porto do Son e Boiro. Na pedra do lado hai unha cruz contemporánea, á beira dos restos dun marco de cemento.

Axentes do impacto
Ligues, musgo

Distancia
Om.

Situación
A uns 1 00m do afloramento mesmo.



Identificación e descrición do impacto
O lume non chegou ata aquí, está ao W deste xacemento. Sen embargo, de chegar alteraría° moito, bola vexetación dos
arredores.

Cualificación do Impacto
Moderado

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071N005

Adscrición Cultural	 ldade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 A Capilla do Vello

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Resúa

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 504485

UTM Y	 4729999

Altitude 	 302 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son hai que tomar a estrada cara Noia, e pasado o lugar de Quintáns, un desvío á dereita que vai cara
Resúa. Seguir en dirección SL pola pista que sube ao monte uns 2 quilómetros. Logo dunha curva pronunciada, no que
parece o tramo final ate o alto do monte, nesa recta hai que deixar o coche. A pendente é bastante pronunciada. A man
dereita, entre máis afloramentos de granito, atópase un que conforma unha especie de pequeno abrigo, onde están as
g ravu ras .

Emprazamento Topográfico
Ladeira de forte pendente nunha das estribacións do Monte I roite.

Utilización do entorno
Piñeiros de repoboación xunto a un antigo camiño (a pista forestal pola que se pode chega agora é nova).

Vexetación

Fentos e piñei ros.

Destrucións e Alteracións
Restos de botellas e queimado.

Tipo de Propiedade
Comunal

DescricMn
Abrigo formado por grandes batolitos, na súa parte superior ten moitas pías. Na entrada hai unha pedra con gravuras, case
imperceptíbeis. Ten unha lenda asociada (aquí subían os vellos antigamente para morrer). Dimensións: 1 m. NW-SL e 0,60
m. NL-SW. A uns 20 m. máis arriba noutro gran conxunto de batolitos (200 m. S-SW) hai 3 coviñas.

Axentes do impacto
Lume, ligues, musgo e acción antrópica (restos de botellas...).

Distancia
O m.

Situación
Arredor



Identificación e descrición do impacto
Bioturbacións e coloración negra.

Cualificación do Impacto
Severo (máis de antigo por erosión que polo lume).

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071N006

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 Bustelo

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Resúa

N° 1:50000	 119

1r 1:20000	 33

UTM X 	 504082

UTM Y	 4729863

Altitude 	 166 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son, hai que coller a estrada que vai a Noia (C-550), e á altura de Quintáns, tomar o desvío á dereita cara a
igrexa de Nebra. Dende all, chegar a Resúa, e dende Resúa coller unha pista que val cara o SL, case sen curvas, subindo o
monte. A pouco máis de un quilómetro, á man dereita, nunha finca valada con un muro de cachotería, atópase o afloramento
onde se encontran as gravuras.

Emprazamento Topográfico
Rechán.

Utilización do entorno
Repoboación de pirieiros e eucaliptos. É unha finca particular, cercada (valado de cachotería), estaba coidada, por iso o
lume non afectou demasiado á pedra.

Vexetación

Piñeiros, eucaliptos. Nos arredores só vemos follas de eucaliptos e ramallos de piñeiros.

Destrucións e Alteraciäns
Axentes naturais: musgo, ligues queimados. O batolito presenta coloración en negro pero non sobre ás gravuras.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Alomenos consta de 12 coviñas. Medidas: 2,80 m. N-S e 0,95 m. E-W. Batolito de considerábeis dimensións no medio
dunha finca que fai un pequeno rechán, orientado cara a praia de Aguieira. Na parte de abaixo hai restos de pedras e
carbóns pero as gravuras non sufriron os efectos do lume.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Lume.

Distancia
A O m.

Situación
Sobre o xacemento, a carón das gravuras , non sobre as mesmas.



Identificación e descrición do impacto
Poucos ligues e musgo. O lume non Ile afectou moito. Salvouno o feito de estar a finca limpa de matogueira.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071N007

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipolo.via 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento 	 A Pedra das Cruces

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Resúa

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 504629

UTM Y	 4730696

Altitude 	 253 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son hai que coller a C-550 en dirección Noia. icn altura de Quintáns, tomar un desvío á man dereita e logo a
pista que leva ao lugar de Queiro. Logo de chegar a Queiro, coller á dereita e percorrer uns 300 m., ate atopar a pedra na
que se encontran as gravuras.

Emprazamento Topográfico
Ladeira de bastante pendente.

Utilización do entorno
Repoboación de pineiros a O m.

Vexetación
Piñeiros, algún carballo pequeno, fentos e herbáceas.

Destrucións e Alteracións
Presenta bioturbacións (musgo, ligues). O lume semella que non Ile afectou moito.

Tipo de Propiedade

Comunal.

Descrición

O Patolito está á esquerda do camiño. Aprécianse alomenos 2 cruces. Está bastante erosionado e ca luz do mediodía non é
moi visíbel. Sobre o río, está orientado ao N. Medidas: 2,45 m. N-S; 1,60 m. W-L.

Axentes do impacto
Axentes naturais Lume

Distancia
O m.

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
O peor é a erosión producida polos axentes naturais; o lume non Ile afectou demasiado, posibelmente por estar xunto a un
camino e non rodeado de xestas e toxos que soen afectar moito máis ás pedras ao arder.



Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15071N008

Adscrición Cultural	 Indeterminada

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ao ar libre

Name do xacemento 	 O Curro

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra

Lugar	 Agro de Coira

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 502262

UTM Y	 4730298

Altitude 	 100 msnm

Descrición de Accesos

Dende Porto do Son, coller a C-550 cara Noia. Ao pouco de saír da vila, nunha curva que hai onda a igrexa, coller unha pista
que se abre á man dereita, cara Cabanela, e continuar por esta, que val mol recta, aproximadamente dous quilómetros, ate
chegar a unhas casas (lugares de Agrelo, Perceboi...), e continuar en dirección a Carantoña. Pasado este lugar chégase a un
cruce, onde hai que coller á dereita e chegar a outro cruce, onde hai que ir de novo á dereita, e percorrer uns cen metros. Na
finca que queda á dereita da pista atópase o afloramento que soporta as gravuras.

Emprazamento Topográfico
Ladeira suave.

Utilización do entorno

Entorno de pifieiros, eucaliptos, toxos e fentos

Vexetación

Musgo

Destruciäns e Alteracións

A gravura non está mol deteriorada, tan só afectada por axentes naturais (ligues, musgo).

Tipo de Propiedade

Privada.

Deserición

Aparecen representados polo menos, unha combinación circular de 20cm. De radio, con seis cazolateas no interior unidas
entre si, dezaseis cazoletas, unha pía.

Axentes do impacto

Naturais: musgo principalmente, ligues.



Distancia

Orn.

Situación

Sobre a pedra soporte das gravuras.

Identificación e descrición do impacto

As gravuras non están afectadas polo lume. Só os axentes naturais (bioturbacións) poden erosionalas.

Cualificación do Impacto

Compatible



Clave de Identificación 	 GA15071N009

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación

Nome do xacemento 	 Devesa Real

Provincia	 A Coruña

Gonce/lo 	 Porto do Son

Parroquia	 Nebra / Noal (no límite)

Lugar	 Devesa de Saavedra / A Belgha

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 501956

UTM Y	 4729883

Altitude 	 100 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son, collar a C-550 cara Noia. Ao pouco de saír da vila, nunha curva que hai onda a igrexa, collar unha pista
que se abre á man dereita, cara Cabanela, e continuar por esta, que vai moi recta, aproximadamente dous quilómetros, ate
chegar a unha curva, onde hai que continuar pola pista, sen entrar nos lugares. Chégase a unha bifurcación, e hai que ir á
dereita, e na seguinte bifurcación, á esquerda, uns 700 m. A beira do camiño encóntrase un dos marcos que configuran o
limite da Devesa Real.

Emprazamento Topográfico
Ladeira moi suave.

Utilización do entorno

Repoboación de piñeiros.

Ve.vetacMn

Pirieiros, toxos, fentos. Algún eucalipto.

Destrucións e Alteracións

Dos catro marcos que conformaban os límites da Devesa, un desapareceu, e outro está tirado.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición

No lugar coñecido como a Devesa Real indican os veciños a presenza de catro marcos de granito cun "R" inscrito delimitando
unha finca que tería pertencido, ao parecer, a Felipe II. Hoxe en día consérvanse tres destes marcos, un dales caído, pero
parece que todos in situ. Están, ademais, indicando o límite das parroquias de Nebra e Noal. Segundo o libro de Caamaño
Suarez, J., Nebra, un lugar por descubrir, durante o reinado de Felipe II, destinou unhas parcelas a cría de piñeiros e
carballos, coa intención de construir a Armada Invencible. En Nebra hai dúas propiedades que teñen unha "R" gravada, e que
se utilizaban, para este fin; no Agro da Coira e na Devesa de Saavedra.

Axentes do impacto

Antrópico



Distancia

Orn.

Situación
Inmediata

Identificación e descrición do impacto
Non afectados polo I ume. Deterioro, abandono.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico e
consolidación do mesmo.



Clave de Identificación 	 GA15071N010

Adscripción Cultural 	 Indeterminado

Tipolo.vía 	 Lugar con representación

Nome do xacenzento 	 Petroglifo de Rego do Corzo V

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta María de Caamario

Lugar	 Corzo

N°1:50000 151

N°1:20000 12

UTM X 498214

UTM Y 4723811

Altitude 114 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tomase a estrada C-550 en direccion Ribeira. No PK 54 na beira esquerda da estrada, cállese o
cruce para Corzo-Rocio. O chegar o lugar de Rocio tomase un camiño de carro en desuso que primeiro toma direccion
N para logo desviarse cara o NW seguindo o curso dun pequeno rego. Camiñase por el ata ver na beira oposta do
cauce unhas grandes laxes planas onde se atopan os xacementos de Corzo I, III e IV. Dende aquí subimos uns 20 m
pola ladeira ata atopar un carniño que baixa cara o W cruzando un valado. Nun afloramento destacado á dereita do
camiño e cun marco de cemento.

Enzprazamento Topográfico
Tramo medio da ladeira que conforma a marxe dereita do Rego de Corzo.

Utilización do entorno

Repoboación de eucaliptos en todo o arredor e dende os 2 m.

Vex elación

Fentos, toxos, ligues e herbáceas.

Destrucións e Alteracións
Restos de pintura vermella (a mesma que nas letras do marco)

Tipo de Propiedade
.Descrición
Cruz latina de dimensións 22x15 cm. Nun afloramento destacado á dereita do camiño que ten sobre él (xusto pegado á
cruz) un marco de cemento ca inscrición MP1I,. Atopase mol preto do Petroglifo Rego do Corzo (GA15071066).

Axentes do impacto
Antrópicos e lume

Distancia
O m.
Situación
Sobre o batolito.

Identificación e descrición do impacto
Arderon os liques e o musgo que había sobre o batolito. A rocha presenta coloración vermella e negra.



Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control argueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15071N011

Adscripción Cultural 	 Indeterminada

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica o ar libre.

Nome do xacemento 	 Outeiro Campelos VII

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Corzo

N° 1:50000 151

N° 1:20000 12

UTM X 498130

UTM Y 4722821

Altitude 120 msnm

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son se colle a C-550 ate chegar a Caamaño, a esquerda nos atopamos cun cruce dirección ao Rosfo; no
medio do pobo atopamos a Corredoira Vella que se abre dende un portal dunha casa ( culo patio ternos que atravesar),
seguimos por esta corredoira ladeira arriba ate que cheguemos a altura do 072 ( o cal se atopa a esquerda do camiño),
continuamos polo camiño uns 50 m. ( ate que a pendente empeza a facerse máis forte) abandoamos o camiño á nosa
esquerda e continuamos monte a través ate chegar a un gran afloramento que marca o imite N. antes de que se abra a
garganta pola que discurre o rego de Corzo; alí, o pé dun gran afloramento granítico de forma ultrahemisférica e dunha altura
de entorno ós 3 m. atoparemos un afloramento plano a ras do chan e que sigue a deliñación da ladeira W. Ao SL da GA
15071152, a 30m.

Emprazamento Topográfico
Pendente: 11-20% Condicións do emprazamento: Ladeira.Figura fisiográfica: Vertente.

Utilización do entorno

Utilización do entorno: Monte Baixo. Usos do solo: Explotación Forestal. Repoboación de eucaliptos aOme arredor.

Vexetación

Herbáceas, toxo, fentos, eucaliptos, lique,musgo sobre o propio afloramento.

Destrucións e Alteracións
Erosión, lique/musgo.Lume

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Unha gravura nunha rocha pequena a rás de chán. Semella unha cruz grega con círculos nos terminais pero está moi
erosionada e non se distingue de todo ben. Ten entre 30 e 40 cm de lonxitude.

Axentes do impacto
Naturais e Lume

Situación
Sobre e arredor das gravuras



Identificación e descrición do impacto
Ardeu todo o monte, os musgos e ligues están queimados e agora empezan a reverdecer. Presenta bioturbación (está cuberto
por ligues e musgo e toxos e fentos nas diaclasas que aumentan o calor na rocha ao arder) abrasión natural, coloración
vermella e negra polo lume e piroclastia.Ademáis caironlle pedras enrriba e Ile provocaron fracturas.

Cualificación do Impacto

Crítico

Medidas Correctoras Urgentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



LISTADO DE BENS INMOBLES E ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
CONCELLO DE PORTO DO SON

Código de Identificación 	 Nome do Elemento

E03 	 Conxunto etnográfico de fonte e lavadoiro de Mantoho

E05 	 Complexo Hidraulico: Muiños e pozos da Raposeira

E07 	 Muiño de Resúa

E15	 Muiño da Casa do Franco

E20 	 Enxeño hidráulico: muiño.Muiño de Corandas

E21 	 Pazo de Franco



Código de Identificación 	 E03

Elemento 	 Lavadoiro e fonte

Tipoloxia 	 Construcción de aproveitamento doméstico da auga

Nome do Elemento 	 Conxunto de fonte e lavadoiro de Mantoño

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 'San Saturniño de Goiáns

Lugar	 Mantorio

N°1:50000 119

N°1:2000() 33

UTM X 504514

UTM Y 4732289

Altitude 90 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a C-550 en dirección Noia. Unha vez pasado Cans cóllese unha pista forestal á beira
esquerda da estrada. Seguindo por ela, e logo de pasar un depósito de auga, vese á esquerda un pequeno outeiro con
moitos afloramentos graníticos. Ao conxunto chégase a través dun camiño de lousas de granito.

Destruccións e Alteracións

Lume. Borralla.

Descrición
Segue a tipoloxía dos lavadoiros cubertos, contando cun grande pilón rectangular, de pedra, con lousas ben pulidas na
parte superior do depósito, en todo o perímetro, para facilitar o lavado da roupa. Este pilón está cuberto por unha
estrutura con muros de cemento e catro pilares que sosteñen un teito case plano. A corrente de auga que chega ao
lavadoiro aprovéitase amáis coma fonte, de tres pichos. Data da fonte: 1927. Data do lavadoiro: 1966.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
5 m

Situación

Sobre todo cara o Leste e o Sur (o lume veu do monte, e a borralla caída logo, tamén).

Identificación e descrición do impacto

O lume chegou a rentes do conxunto. No espazo entre o lavadoiro e o muro que pecha o conxunto hai unha gran
morea de terra e cinzas.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras Urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento etnográfico e o seu entorno



inmediato, baixo control arqueolóxico.



Código de Identificación 	 E5

Elemento 	 Muiños e pozos

Tipoloxia 	 Complexo Hidraulico

Nome do Elemento 	 Muiños da raposeira

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 S.Saturnifío de Goiáns

Lugar	 Mantofío

N"1:50000 	 119

N"1:20000 	 33

UTM X 	 504656

UTM Y	 4732315

Altitude

Descrición de Accesos
Dende Porto do Son hai que coller a estrada a Noia. Antes de Portosín, un cruce á dereita que indica Silva-Mantoño.Unha
vez en Mantoño, antes de chegar ao cruceiro, coller unha pista á esquerda que sube ao monte; ao pouco de deixar a zona de
casas á nosa dereita os muiños e os pozos.

Des truccións e Alteracións

Abandono. Derrumbes dos respectivos tellados. Lume.

Descrición
2 muiños, cada un ten un rodicio, o superior de madeira e o inferior de ferro. O superior tiña un só propietario; o outro varios.
Nos arredores hai herbáceas, xestas, toxos.. E tamén eucaliptos e piñeiros.

Axentes do impacto
Abandono e lume. Ardeu todo.

Distancia
10m.

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
O lume e os efectos secundarios do mesmo (perda da cobertura vexetal, os corrementos de terra e a borralla) contribúen a
acelerar o deterioro dos enxeños.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do elemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico. Consolidación das ruinas.





Código de Identificación 	 E07

Elemento 	 Muiño hidráulico

Tipoloxia 	 Muifío de canle

Norne do Elemento 	 Mufflo de Resúa/ do río Cans

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta. María de Nebra

Lugar	 Resúa

N"1:50000 	 119

N°1:20000 	 33

UTM X 	 504140

UTM Y	 4730675

Altitude 	 120 msnm

DescricMn de Accesos
Na capital do Concello tómase a estrada C-550 en dirección a Noia, e pasado Portosín o cruce que indica Nebra e
séguese esta estrada ao longo de 1,1 km. ata a escola de primaria; nese punto tómase o primeiro cruce á esquerda
que conduce cara os lugares de Resúa e Queiro. Antes desta ultima aldea, ante a pontella do río Cans atópanse os
muíños.

Destruccións e Alteracións
Deterioro polo desuso e o ume.

Descrición
Trátase dun pequeno muíño de canle, de planta rectangular, con muros de cachotería de granito, sen máis vanos que a
porta. A cuberta, derrubada, era a dúas augas. O tremiñado, cunha única moa, está cheo de escombro e cuberto de
vexetación. O inferno está totalmente colmatado, xa non se aprecia o enxeño mecánico (rodicio).

Medidas de protección
Limpeza da vexetación do entorno. Restitución dos muros e a teitume (perigo de derrube).

Axentes do impacto

Lume. Abandono.

Distancia

A O m.

Situación
En todo o redor, o lume chegou á beira mesma do río, nas dúas marxes.

Identificación e descrición do impacto

A lume chegou á beira mesma do río, nas dúas marxes.

Cualificación do Impacto

Crítico



Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Consolidación e restauración do ben.



Código de Identificación 	 E15

Elemento 	 Muiño

Tipoloxia 	 Enxeño hidráulico: muiño

Nome do Elemento 	 Muiño da Casa do Franco

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño (Sta. María)

Lugar	 Esparrelle

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 12

UTM X 	 498434

UTM Y	 4722853

Altitude

Descrición de Accesos
Está entre o pazo e a Casa das Abellas

Destruccións e Alteraciäns
Abandono. Está arrasado ademáis polo lume (nas dúas ladeiras do río) e entullado pola borralla.

Descrición
A levada está entullada; o interior cheo de escombro. Conserva a única moa, o Rodicio xa non está. Boa fábrica de
canteiría.

Axentes do impacto
Antrópico (abandono). Lume.Vexetación.

Distancia
Om.

Situación
Todo ao redor e sobre o edificio.

Identificación e descrición do impacto
Abandoado, queimado e cheo de eucaliptos e monte baixo.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Consolidación das ruinas do muíño.



'-



Código de Identificación 	 E20

Elemento 	 Muiño hidráulico

Tipoloxia 	 Muíño hidráulico, de canle

Nome do Elemento 	 Muíño de Corandas

Provincia	 A Coruña

('once/lo 	 Porto do Son

Parroquia	 Caamaño

Lugar	 Rosío

Ne1:50000	 151

N' I : 20000 	 12

UTM X 	 498000

UTM Y	 4723720

Altitude 	 56 msnm

Descrición de Accesos

Dende o Rosío báixase cara o Corzo e alí collemos un camiño á dereita que vai paralelo ao rego, pasando por un
depósito de augas. A uns 200 ou 300 m. atoparemos o muíño.

Destruccións e Alteracións
Abandono. Vexetación. Lume

Descrición
Trátase dun pequeno muíño de canie de planta cadrada. Conserva as paredes, de cachotería. Está cuberto de
vexetación, e ademais perdeu o tellado. Parece que conserva a moa pero está totalmente colmatado de vexetación e
borral la.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Abandono. Lume

Distancia

O m

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto

O lume provocou que todo o interior se enchese de borralla polo arrastre posterior das chuvias. De todos xeitos, non
ardeu tanto corno para alteralo en grande medida.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras Urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E21

Elemento 	 Pazo

Tipolo.vía 	 Pazo

Nome do Elemento 	 Pazo de Franco

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Porto do Son

Parroquia	 Sta Maria de Caamaño

Lugar	 Esparrelle

N"1:50000 	 151

N°1:2000 	 12

UTM X 	 498552

UTM Y	 4722821

Altitude 	 100msnm

Destruccións e Alteracións
Queimado

Descrición
Pazo, pombal e hórreo. O anexo coriecido como Casa das Abellas, construido con moi boa cantería, e un muiño tamén
pertencen ao Pazo e están a 200m deste.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
O m.

Situación
Imnediata trabo muro da finca do Pazo.

Identificación e descrición do impacto
O Pazo, actualmente en fase de restauración, non chegou a arder gracias o seu muro perimetral que fixo de barreira. A
Casa das Abellas sí que ardeu totalmente.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Consolidación das ruinas.





Fichas de afeccións.



SITUACIÓN UTM YUTM X
Por todo o monte

FICHA DE ELEMENTO DE AFECCIÓN. N°: 1
NOME DO ELEMENTO DE AFECCIÓN:TALA DE ÁRBORES
PROVINCIA:A CORUÑA
CONCELLO:PORTO DO SON
PARROQUIA:NEBRA

TIPO DE AFECCIÓN
1. CORTALUME
2. GABIA
3. PISTA
4. RECHEO
5. OUTRO
DIMENSIÓNS
LONXITUDE
ALTURA
ANCHURA

BEN CULTURAL AFECTADO CÓDIGO BEN CULTURAL AFECTADO CÓDIGO
As Pedregueiras I GA15071157
As Pedregueiras II GA15071158
As Pedregueiras III GA15071159
As Pedregueiras IV GA15071160
As Pedregueiras V GA15071161

DESCRICIÓN

O día 26/10/2006 observase que no monte situado ao L da portela onde están os petroglifos das
Pedregueiras se está a facer unha tala de árbores. Concretamente trátase da ladeira NW do Monte
Iroite.

N°: Indicar N° do concello segundo e GA e máis orde numérica corrrelativa. NOME: Outorgar nome ao elemento de afección
que pode vir dado polo topónimo ou por un ben cultural máis próximo. COORDENADAS: Sinalarán os puntos significativos do
elemento de afección.



TIPO DE AFECCIÓN
1. CORTALUME
2. GABIA
3. PISTA
4. RECHEO
5. OUTRO
DIMENSIÓNS
LONXITUDE 100m.
ALTURA
ANCHURA 40m.

SITUACIÓN	 UTM X 	 UTM Y
504164
	

4730818

BEN CULTURAL AFECTADO BEN CULTURAL AFECTADOCÓDIGO CÓDIGO
Petroglifo da Agra dos Chans GA15071034

FICHA DE ELEMENTO DE AFECCIÓN. N°: 2
NOME DO ELEMENTO DE AFECCIÓN: TALA DE PIÑEIROS
PROVINCIA:A CORUÑA
CONCELLO:PORTO DO SON
PARROQUIA: NEBRA

DESCRICIÓN

Tratase dunha tala sen control no entorno dunha serie de petroglifos. En principio non Iles debería
afectar, xa que se encontran bastante alexados, pero según a dirección que siga a actividade de tala,
podería afectarlles nun momento dado.
A finca onde se estan a talar as árbores está xunto a estrada, co cal o acceso das máquinas é sinxelo e
non tería porque afectarlles aos xacementos.

N°: Indicar N° do concello segundo e GA e máis orde numérica corrrelativa. NOME: Outorgar nome ao elemento de afección
que pode vir dado polo topónimo ou por un ben cultural máis próximo. COORDENADAS: Sinalarán os puntos significativos do
elemento de afección.



Informes de medidas correctoras.



INFORME RELATIVO A LA PROSPECCIÓN DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN ÁREAS AFECTADAS POR
INCENDIOS EN 2006. PENÍNSULA DEL BARBANZA

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS A DESARROLLAR

Fernando Carrera Ramírez

Escola Superior de Conservación e Restauración de BB CC de Galicia, Pontevedra

fcarreraeedu.xunta.es

Hemos leído con interés el informe general y las diversas fichas de diagnóstico sobre
los yacimientos arqueológicos de los ayuntamientos de Rois, Ribeira, Rianxo, Porto do
Son, Pobra do Caramiñal, Boiro, Dodro, Lousame y Noia, todos ellos en la provincia de
A Coruña, afectados por los incendios forestales sufridos en el verano de 2006. Se
trata de un trabajo de campo realizado por la empresa Prospectiva y Análisis
Arqueólogos S.L. y presentado a nosotros por el profesor de la Universidad de
Santiago, Ramón Fábregas Valcarce.

La evidente intención de las autoridades al solicitar este trabajo -parece obvio- no es
otra que cuantificar la intensidad del daño, esbozar líneas de actuación que frenen las
alteraciones acumuladas en los yacimientos y, asimismo y dentro de lo posible,
emprender acciones que eviten nuevas degradaciones en años venideros.

La primera reflexión que uno se plantea es la pertinencia misma de este trabajo, o por
lo menos, su coherencia una vez producida la alteración. ¿No sería más eficiente
evaluar — y corregir- los riesgos en aquellas áreas no afectadas por los incendios?. No
parece descabellado sugerir que en esas zonas podrán repetirse las graves
alteraciones que, como veremos, han afectado a los yacimientos ahora estudiados. La
primera de las sugerencias que queremos hacer es, pues, la de la necesidad de
emprender una labor de diagnosis y conservación preventiva para todo el patrimonio
arqueológico inmueble galaico, una labor de enorme urgencia que repetidamente
hemos solicitado.

Una aclaración previa asimismo necesaria es la de recordar que las consideraciones
que se van a hacer lo son sobre aquellos yacimientos que los redactores del informe
han considerado en estado "crítico", aquellos que han sufrido de forma más dramática
la acción del fuego del 2006. Esta selección respondía a la expresa petición



administrativa de sugerir medidas de acción directa sobre los yacimientos más
directamente afectados. Sin embargo, el método propuesto es notablemente limitante:
porque elimina los matices (leve, intermedio, acusado) tanto de las alteraciones
observadas como de las medidas correctoras recomendables.

En resumen, las acciones que se proponen sólo consideran las áreas quemadas y ni
siquiera son exhaustivas sobre éstas últimas, no se trata por tanto de un proyecto de
gestión de la globalidad del patrimonio arqueológico de un ámbito territorial como el
estudiado. Aceptadas esas carencias, bueno será reconocer sin embargo que por vez

primera se considera la protección y conservación del patrimonio arqueológico como un
hecho territorial y no puntual. Y que este interesante camino que ahora se inicia deberá
profundizarse con enfoques más ambiciosos y profundos.

LAS ALTERACIONES

Con excepción de Noia, las alteraciones "criticas" alcanzan porcentajes muy elevados
en las áreas prospectadas: 23% en Porto do Son, 16% en Boiro, 40% en A Pobra, 58%
en Ribeira, 87% en Rois, 71% en Dodro, 30% en Lousame y 51% en Rianxo. Analizado
en su globalidad, el dato señala que casi el 50% de los yacimientos en áreas
quemadas muestran alteraciones críticas, lo que en sí mismo revelador del efecto del
fuego sobre el patrimonio arqueológico.

En todos los casos el factor esencial de alteración son los incendios, para lo que
obviamente es necesaria la existencia de combustible. El tipo y abundancia del mismo
ha sido registrado en cada uno de los informes, dándose la circunstancia de que en los
"grandes" yacimientos (túmulos, castros) es dominante la existencia de especies
arbóreas de repoblación forestal, lo que no se produce en las áreas rocosas sobre las
que aparecen los grabados. Sin embargo, es común a todas las zonas y yacimientos la
exuberancia arbustiva, lo que es causa fundamental de las alteraciones observadas en
los grabados rupestres.

No es casual que en 75 casos (83% de aquellos en los que se registra el régimen de
propiedad) la titularidad de los sitios sea privada y, como acabamos de ver y quizá
consecuencia de esa situación, carezca del adecuado mantenimiento de roza
periódica.

Más allá de todo ello, coincidimos con absoluta plenitud con los redactores de los
informe en cuanto a la especificidad de las alteraciones para cada tipo de yacimiento:

Los castros agredidos (un 5% de los yacimientos) lo son como consecuencia de una
intensa explotación forestal, aparentemente incompatible con su condición de
yacimiento catalogado, mientras que la acción directa del fuego apenas tiene



relevancia. En consecuencia, el tipo de alteración es en todos los casos generalizada
pero con una leve intrusión en los niveles arqueológicos, caracterizados por una cierta
potencia estratigráfica.

Lo anterior tiene como excepción aquellos sitios en los que se han realizado obras
paralelas a la propia actividad forestal (cortafuegos, pistas), lo que se mantiene como
riesgo ahora que se van a desenvolver nuevas acciones de regeneración y repoblación
de los montes en las zonas afectadas.

Los yacimientos tumulares (un 45 'Yo de los sitios) han sufrido muy intensamente la
acción de los fuegos, tanto más agresivamente cuando existían estructuras megalíticas
a la vista: los ortostatos al aire libre podrán haber sufrido pérdidas notables en el arte
prehistórico que con frecuencia soportan.

Además de lo señalado, en estos yacimientos y en todos aquellos sin estructuras
megalíticas a la vista la acción del fuego tiene consecuencias a nuestro entender
menores, tales como el descubrimiento de la coraza pétrea o la posible erosión de las
masas tumulares ahora desprotegidas de la cubierta vegetal, cuya evolución deberá
ser observada.

Aunque no relacionadas con el estudio que nos ocupa, son absolutamente
generalizadas las intrusiones (con toda probabilidad, antiguas) de excavadores furtivos
que producen cráteres centrales de violación en la práctica totalidad de los sitios. A
todas estas prácticas deben sumarse otro grupo de acciones antrópicas muy diversas
observables en un buen número de yacimientos: caminos, zanjas, etc.

Más reciente y más preocupante es la frecuencia (más del 80%) de túmulos sobre los
que se ha realizado repoblación forestal. Este hecho no sólo explica los incendios
ahora verificados sino una insoportable interacción (el arado, las raíces) con un
sustrato arqueológico muy leve.

Por último, los grabados rupestres (un 50% de los sitios) tanto históricos como —más
frecuentemente- prehistóricos son los que muestran una alteración más dramática, que
llega a explicar la desaparición más de 5 sitios. Esas alteraciones por fuego,
escuetamente descritas en los informes, abarcan desde cambios cromáticos
(oxidaciones de minerales de hierro) hasta irreversibles formaciones de termoclastos
que hacen desaparecer total o parcialmente las áreas grabadas. Estos
desplacamientos aún seguirán generándose y ampliándose durante un período más o
menos largo de tiempo, por lo que la alteración sigue activa aunque el agente haya
desaparecido.

De nuevo conviene señalar la existencia de especies arbustivas en torno a los sitios
como razón principal de las destrucciones provocadas por los incendios.



Aunque los anteriores son los procesos principales, pueden señalarse una amplia
variedad de acciones antrópicas directas, desgraciadamente habituales en este tipo de
bien cultural: repicados, repintados, manchas, arranques y, por supuesto la huella
indeleble de la extracción de piedra como parte de los trabajos de cantería tradicional.
Menos agresiva nos parece la abundante colonización por líquenes y otros organismos
que se verifica en buena parte de los afloramientos con grabados.

Por último, nos han llamado poderosamente la atención los dos casos en los que la
construcción de parques eólicos puede haber causado la destrucción de sendas áreas
con grabados.

LAS MEDIDAS CORRECTORAS

Las medidas correctoras que se han propuesto en los informes entregados nos
parecen del todo razonables. Por ejemplo, se propone con carácter general la limpieza
de los sitios arqueológicos, lo que no sólo permitirá conocer con más detalle las
alteraciones acumuladas sino que mejorará la percepción pública de los sitios.

Esta limpieza tiene un carácter especialmente intenso en los yacimientos castreños,
en los que deberá emplearse maquinaria pesada cuya actividad deberá ser
estrictamente controlada por arqueólogos. Por lo demás, debería talarse toda la
superficie actualmente arbolada sobre castros y túmulos, lo que evitará no sólo las
alteraciones por fuego sino las que afectan a los niveles arqueológicos ocultos.

Además, será conveniente la restauración de las áreas afectadas por la apertura de
pistas y cortafuegos.

En los túmulos deberá acometerse con prontitud la protección de las estructuras
megalíticas a la vista, mediante la oclusión de las violaciones con sedimentos o arena.
Por supuesto, y como se ha señalado para los castros, deberá talarse toda la
vegetación arbórea —quemada o no- que en la actualidad coloniza los túmulos.
Finalmente, en los casos en los que existe vegetación arbustiva deberá eliminarse,
aunque este trabajo no debería emprenderse si no se tienen garantías de su
mantenimiento en el tiempo.

Por último, el caso de los petroglifos presenta ciertas dificultades. Por un lado porque
las imprescindibles labores de roza de la vegetación en los sitios y su entorno
inmediato debería ser un trabajo periódico (y no puntual) que, por desgracia, se
presenta harto improbable.



Por otro lado, la limpieza de las superficies grabadas y sobre todo la
consolidación/adhesión de las superficies pétreas se presenta como un trabajo de
notable complejidad y de consecuencias contraproducentes en caso de ser aplicados
productos y métodos inadecuados. La experiencia señala que la aplicación de estos
tratamientos en arte prehistórico debe ser excepcional y muy meditada. Por tanto,
entendemos que —al menos en los casos en los que se propone consolidación de la
piedra- se recurra a técnicos especializados.

Finalmente, existen una serie de acciones genéricas sobre el conjunto de sitios que
entendemos podrían mejorar la eficiencia de las acciones propuestas hasta ahora.
Como decíamos, para que la protección de los sitios pueda garantizarse, parece obvio
que las tareas de roza y limpieza deberán mantenerse en el tiempo. A tal fin deberían
adoptarse medidas ambiciosas que permitieran asegurar esa limpieza a largo plazo:

• Con medidas coercitivas hacia cada uno de los propietarios particulares, que
deberán ser obligados a la limpieza de sus fincas, al menos en las áreas
inmediatas a los yacimientos arqueológicos.

• Con negociación y pacto con entidades menores, comunidades de montes y
otros organismos públicos, que podrían realizar ese mantenimiento en las zonas
de su propiedad.

En paralelo a lo anterior, o quizá como alternativa, y como asimismo aparece sugerido
por los redactores de los informes, debemos valorar la conveniencia de señalizar los
yacimientos arqueológicos que pretendemos proteger. Evidentemente se trata de una
acción cara, compleja y quizá controvertida, pero quizá haya llegado el momento de
ponerla en práctica, al menos con carácter experimental. En ese sentido, no se
propone una señalización explicativa, tan sólo lo que hemos denominado como
señalización deíctica (Carrera, 2006: 281), una simple indicación puntual para los
petroglifos y quizá una señalización de/imitadora ("balizar" en palabras de los
redactores de los informes) para castros y túmulos. Ambos tipos de señalización
deberían contener un contenido escueto pero claramente admonitorio.

Por último, debemos hacer una encendida reclamación a la aplicación estricta de la
legislación por favor, la legislación: nunca más un parque eólico sobre petros, nunca
más un cortafuegos sobre un castro ni una repoblación sobre un túmulo...

Esas acciones son necesarias y deben abordarse, y la desgracia de los incendios de
2006 puede ser un buen motivo para su puesta en práctica.
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ANEXO. TABLA RESUMEN CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS
INFORMES DE DIAGNÓSTICO.

N° IDENT.	 CONCELLO PROPIED. TIPO AGENTES/ALTERACIÓNS G° R.
GA15072016	 RIANXO COMUNAL CASTRO FUEGO 1 1

GA15072017 	 RIANXO COMUNAL CASTRO FUEGO 1 1

GA15073013 	 RIBEIRA PRIVADA CASTRO ANTRÓPICA, VIOLACIÓN, FUEG 1 1

GA15072007 	 RIANXO PRIVADA CASTRO AGRÍCOLA 2 2

GA15057002 	 NOIA PRIVADA CASTRO ANTRÓPICAS 2 3

GA15072008 	 RIANXO PÚBLICA CASTRO FUEGO 1 1

GA15067022 	 POBRA DO C. PRIVADA MEDIEVAL ANTRÓPICOS, FUEGO 2 3

GA15074024 	 ROIS ? PETROGLIFO FUEGO 4

GA15072019 	 RIANXO COMUNAL PETROGLIFO FUEGO, ANTRÓPICOS 2 2

GA15071127 	 PORTO DO SON COMUNAL PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 2 2

GA15074022 	 ROIS PRIVADA PETROGLIFO ANTRÓPICA EÓLICA, FUEGO 4

GA15074023 	 ROIS PRIVADA PETROGLIFO ANTRÓPICA EÓLICA, FUEGO 4

GA15074025 	 ROIS PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4

GA15074027	 ROIS PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4

GA15072N003	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15072N006	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO ANTRÓPICO (MURO 3 3

GA15072N007	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 3 4

GA15072N008 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 4

GA15072020 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 3

GA15072021 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 4

GA15072023 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 3



GA15072025 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 3

GA15072026 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 3

GA15072029 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 4 4

GA15072033 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 3

GA15072036 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA, ANTRÓPICOS 4 4
GA15072037 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA, ANTRÓPICOS 3 3

GA15072043 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2
GA15072087 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 2

GA15071N002 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15071N011 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071034 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, ANTRÓPICOS 2 2

GA15071039 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071064 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15071066 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071069 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071072 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, ANTRÓPICOS 2 2

GA15071076 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15071086 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 4

GA15071088 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15071091 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 3 4

GA15071096 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 4 4

GA15071097 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 3 3

GA15071110 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 3

GA15071121 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 2 3

GA15071146 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071151 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 4

GA15071152 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071155 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4 4

GA15071160 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 4

GA15033014 DODRO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4

GA15422020 LOUSAME PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4

GA15071150 PORTO DO SON PÚBLICA PETROGLIFO FUEGO, ANTRÓPICOS 3 3

GA15072N004 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15072N005 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15072N009 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15072054 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 4 4

GA15072056 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 4 4

GA15072057 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 4 4

GA15072098 RIANXO PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 2 3

GA15071N010 PORTO DO SON PETROGLIFO FUEGO 2 3
GA15033015 DODRO PETROGLIFO FUEGO 4

GA15422022 LOUSAME PETROGLIFO FUEGO 4

GA15072012 RIANXO COMUNAL TUMULO REPOBLAC, FUEGO 2 3



GA15072015 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 2 3

GA15072079 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072080 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072085 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072086 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3
GA15011014 BOIRO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 3 2

GA15011043 BOIRO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 2 2
GA15011020 BOIRO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 3 2

GA15074018 ROIS PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 1 1

GA15074019 ROIS PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 2

GA15073006 RIBEIRA PRIVADA TUMULO FUEGO, VIOLACIÓN 1 1

GA15073027 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC 2 2

GA15073028 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC 2 2
GA15073029 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC 2 2

GA15073034 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, ANTRÓPIC, VIOL. 2 2

GA15073038 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, VIOLACIÓN 2 3

GA1572N002 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3
GA15072004 RIANXO PRIVADA TUMULO ANTRÓPICO, FUEGO 3 3

GA15072011 RIANXO PRIVADA TUMULO REPOBLAC, ANTRÓPICO, FUEGO 2 3
GA15072066 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072067 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072069 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072070 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072071 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072072 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15072073 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15067005 POBRA DO C. PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15067006 POBRA DO C. PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 3

GA15067021 POBRA DO C. PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 2

GA1501N002 BOIRO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 3 3

GA15033005 DODRO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 3

GA15033010 DODRO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 3
GA15033011 DODRO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 3

GA1542N001 LOUSAME PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 2

GA1542N002 LOUSAME PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 2

GA15422001 LOUSAME PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 2

GA15072005 RIANXO TUMULO ANTRÓPICO, FUEGO 3 3

GA15072074 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3
GA15072075 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072076 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4
GA15072077 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15072078 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15072092 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3



GA15072093 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072094 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072095 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072096 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072097 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3
GA15072099 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072100 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3



MEDIDAS PARA A MELLORA DOS CONTORNOS DE PROTECCIÓN DOS
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DIANTE DO RISCO DE INCENDIOS
FORESTAIS.

Juan Carlos López Bedoya

Departamento de Xeografia de la USC.

Introducción

Este traballo pretende establecer medidas correctoras na cuberta vexetal
existente no ámbito dos xacementos arqueolóxicos en Galicia, de cara a unha

diminución dos efectos que poden provocar os incendios forestais, ou coa

intención de minimizar o risco de aparición dos mesmos. Neste sentido, existen

determinados conceptos que será necesario ter en conta para o correcto

ordenamento anti-incendios dos xacementos arqueolóxicos e as súas áreas de

protección. Estes son aplicables, tanto á cuberta vexetal espontánea coma ós

cultivos forestais para producción madeireira. Ámbalas dúas posibilidades

están intimamente relacionadas na maior parte dos casos pois a principal

utilidade do monte, hoxe en día, é a producción de madeira. Esta orientación

económica condiciona finalmente por completo as comunidades vexetais

existentes.

O tipo de vexetación nos xacementos arqueolóxicos e o uso do
monte como claves para o control de incendios

O manexo da masa vexetal ou o correcto desenvolvemento do

aproveitamento forestal das áreas de interese arqueolóxico será fundamental

para o risco ou potencialidade de intensificación dos lumes nas mesmas.

Segundo as prácticas forestais variará a cantidade e o tipo de combustible

dispoñible para arder en caso de incendio. Canto menor sexa o combustible
vexetal e maior contido en auga conteña, menores serán as consecuencias de

calcinación sobre os compoñentes pétreos e os solos que conforman o



xacemento arqueolóxico. Estes combustibles influirán de diferente forma na

propagación do lume en función do seu estado e tipo.

Tipos de vexetación e comportamento diante do lume

Con respecto ó estado do combustible pretendemos establecer a

diferencia entre material seco ou verde, é dicir, morto ou vivo. A corta e non

retirada, e polo tanto sobre abundancia, de ramaxes ou exemplares completos

aumenta o combustible seco no contorno, existindo unha maior potencialidade

de ignición.

A cantidade de humidade existente na vexetación é moi importante para

a propagación e inicio do incendio. En efecto, nunha queima inflúe a cantidade

de humidade que teñen as diferentes especies vexetais e os distintos tipos de

materia vexetal viva, ademais dos estadios de desenvolvemento da planta.

Neste sentido, as herbáceas anuais son as que maior contido en auga teñen e,

polo tanto, as que menor potencialidade de ignición presentan. No outro

extremo da balanza atopamos a follaxe das árbores caducifolias, que aportan

unha grande cantidade de necromasa que repousa no solo durante longos

períodos de tempo. Estudios realizados no Instituto Nacional de Investigacións

Agrarias deron lugar a unha clasificación dos vexetais segundo a súa

inflamabilidade (Porrero Rodríguez, 2001). A importancia do potencial de

inflamabilidade dun vexetal tal necesario contar coa realización de inventarios

de vexetación e cunhaa caracterización da vexetación existente na área de

protección dos xacementos. Con esta acción permitirase establecer a

inflamabilidade da cuberta vexetal existente.

A continuación preséntanse algúns exemplos de especies que poden ser

atopadas en territorio galego derredor dos xacementos arqueolóxicos, tomadas

como taxons tipo, en función da súa inflamabilidade:



Especies 	 moi 	 inflamables
durante todo o ano

Especies 	 mol 	 inflamables
durante o verán

Especies moderadamente ou
pouco inflamables

Cal/una vulgaris Cistus ladanifer Arbutus unedo
Erica arborea Genista falcata Cistus salviifolius

Erica australis Pinus pinaster Otea europaea

Erica scoparia Quercus suber

Quercus ilex Rubus idaeus

Táboa 1 inflamabilidade dalgunhas especies que se poden nos xacementos arqueolóxicos
galegos. Selección de especies do inventario do Instituto Nacional de Investigacións Agrarias.

Estas últimas especies, como outras pertencentes á nosa flora, ben en

estado relicto ou non, teñen carácter perennifolio e aportan escasa materia

orgánica moda ó solo, polo que son ademais taxons interesantes dende o

punto de vista do escaso volume de necromasa que xeran.

Sen embargo deben evitarse especies resinosas e con follas aciculares

coma o piñeiro, nas súas diferentes especies. Estas especies presentan o

major risco de incendios debido á alta inflamabilidade das súas agullas foliares
e da resina. Ademais, a pesares de seren perennes dan lugar a unha grande

cantidade de necromasa no solo a modo de manto continuo e espeso.

Segundo ICONA, 1981, (Doctor Cabrera, 1991), o indice de inflamabilidade nas

pináceas que podemos atopar en Galicia é:

Piheiro de Monterrey (Pinus radiata) 7
Pirieiro galego (Pinus pinaster) 6
Piñeiro manso (Pinus pinea) 4

Piñeiro roxo (Pinus sylvestris) 3

Táboa 2: índice de inflamabilidade dalgunhas especies do xénero Pinus.



Figura 1: os piñeiros reúnen algunhas das contraindicacións máis importantes para formar
parte da vexetación próxima ós xacementos arqueolóxicos: son un xénero pirófito; constitúen
unha árbore resinosa; aportan unha grande cantidade de necromasa inflamable, como as piñas
e as aciculas foliares.

No caso da existencia de especies caducifolias de carácter higrófilo e
follas de tamaño grande, coma o castiñeiro e o carballo, recoméndase a

liberación do manto de materia orgánica moda na primavera para eliminar

efectos potenciadores do lume. Co castaño recoméndase igualmente o retirado

dos ourizos, xa que a súa combustibilidade é alta e poden presentar mantos

continuos ou amoreamentos que manteñen o lume e o potencian horizontal e

verticalmente.

Por último, un factor de extraordinaria importancia é a pirofilia vexetal,

dicir, a vantaxe competitiva que algunhas especies tiran da aparición e

frecuencia de lumes nos montes. Neste proceso de competencia vexetal, as

especies pirófitas vense favorecidas polo lume e, ademais, a estrutura e

comportamento ecolóxico das mesmas favorece a aparición de novos

incendios. Son, polo tanto, taxóns perigosos e a evitar no caso que nos ocupa.

As distintas especies de piñeiros, as matogueiras de leguminosas e,

especialmente o eucalipto, son paradigmas de pirofilia que non conveñen ás

áreas de interese arqueolóxico.



Figura 2: as especies dos xéneros Erica sp. e Cal/una sp. (cores rosadas na imaxe) e Ulex sp.
(toxos, cores verdosos e flores marelas na matogueira da imaxe) presentan un alto grao de
inflamabilidade durante todo o ano e un importante comportamento pirófito. Son formacións a
eliminar nas áreas de protección dos xacementos arqueolóxicos. Aquí, derredor do dolmen
Arca da Piosa (Zas).

Cantidade de combustible seco

A cantidade de combustible seco é unha variable que interesa analizar.

O incendio será de maior intensidade canta maior carga vexetal seca soporte o

contorno do xacemento. Segundo Porrero Rodríguez, 2001, os pastos ou a

mestura dos mesmos con algúns arbustos xenera de 2 a 12 tm por cada

hectárea e a matogueira densa de 20 a 100 tm por hectárea. Pero o principal

problema provén do aproveitamento forestal do monte arborado. A actividade

de limpado selectivo das ramaxes e non retirada das mesmas fai acadar as 70

tm / ha, mentres a explotación forestal para madeira fai acadar as 250 tm / ha

(ver figuras 3 e 4a e 4b). Inda por riba, os tempos de secado nos combustibles

aumentan canto maior grosor teña o material vexetal, sendo as ramas e as

follas os combustibles máis finos ou lixeiros e os que máis favorecen a

aparición ou rápida propagación do incendio. Así pois, un dos puntos clave

para a protección das áreas de interese arqueolóxico é o regulamento e control

das actividades forestais próximas favorecendo a retirada inmediata de

ramaxes na área de seguridade ou protección a marcar para cada lugar. O

control e o establecemento dun código de boas prácticas forestais adaptado ós



xacementos arqueolóxicos é necesario e de obrigado coñecemento e

cumprimento polas empresas madeireiras e os particulares con propiedades

nas que se inclúe patrimonio arqueolóxico.

Figura 3: o limpado selectivo de ramaxes e o seu abandono no monte constitúe unha das
prácticas forestais de maior risco para a propagación dos incendios.



Figura 4a

Figura 4b

Figuras 4a e 4b: a explotación forestal para producción madeireira leva parella a
xeración dunha grande cantidade de combustible que é abandonado sistematicamente nos
montes e que acaba por secar facilitando a aparición e propagación dos incendios.



Os estudios de carga vexetal moda producida en diferentes tipos de

vexetación por de Macedo e Sardiña, 1987, permiten establecer unha

gradación de perigosidade dos mesmos:

Combustible Carga total de combustible seco
tm i ha

Pasteiros de herba baixa 1,85

Pasteiros de herba e arbustos 9,88

Pasteiros de herba alta 7,41

Matogueira adulta 61,8

Matogueira xove 14,8

Arborado con manto de detritos continuo 37,1

Id. Con manto de cadudas follosas 37,1

Id. Con manto de detritos e con sobosque 74,1

Detritos de explotación finos 98,8

Detritos de explotación de tamaño medio 29,7

Detritos de explotación grosos 49,4

Táboa 3: traducido do portugués de: de Macedo e Sardiña, 1987.

Dernóstrase así, deste xeito, a idoneidade dos espacios abertos, non

arborados nin con matogueira, a validez dos pasteiros para a protección dos

xacementos arqueolóxicos dende o punto de vista do material seco inflamable

que aporta cada ambiente vexetal (táboa 2, figura 5). Tamén queda claro que o

principal perigo para os mesmos son os ambientes nos que a explotación

forestal desordenada acumula os detritos vexetais non aproveitados no propio

lugar de extracción.



Figura 5: pasteiros baixos que permiten a protección do xacemento arqueolóxico a modo de
cortalumes ante os incendios e pola escasa materia orgánica seca existente no seu ambiente.
Mina da Parxubeira, Mazaricos.

Figura 6a 	 Figura 6b

Figura 6a e 6b: a matogueira, sobre todo se é adulta, e o monte arborado,
especialmente se está composto por especies pirófitas e cun alto grao de inflamabilidade,
como os piñeiros ou os eucaliptos, son posiblemente os ambientes máis perigosos para os
xacementos arqueolóxicos en caso de incendio. Na figura 6a mámoa na necrópole do
Mosquetin (Vimianzo); na 6b, dolmen "Arca da Piosa", en Zas.

Estrutura e disposición da vexetación

A combinación entre o tipo, forma e disposición da materia vexetal

determinará a estrutura e o desprazamento dun incendio. A consecución na



paisaxe vexetal dos contornos dos xacementos dunha combinación ideal entre

estas variables ä vital para a diminución das degradacións patrimoniais

derivadas dos incendios.

Un factor fundamental relacionado é a disposición da materia vexetal é a
continuidade vexetal horizontal, é dicir, con que densidade e distribución se

dispoñen os vexetais no plano horizontal. Por dicilo dalgún xeito, é necesario

que exista unha discontinuidade horizontal para protexer os xacementos, xa

que propagará con menor intensidade e máis lentamente o lume que progresa

por radiación na dimensión horizontal. Isto aumentará as posibilidades de

apagado natural ou de intervención humana eficaz. E recomendable que

existan espacios abertos entre as árbores, que nas inmediacións do xacemento

o bosque ou monte alto sexa aberto, presentando especies herbáceas ou

arbustivas de baixo porte que dificulten a propagación horizontal do lume.
Neste sentido, é posible realizar un rareo periódico e un control da expansión

recolonizadora das diferentes especies. En definitiva, un cedo axardinamento o

máis natural posible. Este último tratamento exposto baséase no concepto de

silvicultura preventiva, que incluiría cambios e modificacións na vexetación;

desbroces, clareos, podas e limpezas no monte; creación de cortalumes ou

pastoreo controlado. O obxectivo da silvicultura preventiva é a modificación da

estrutura da masa forestal para dificultar a propagación do lume, tentando a

diversificación da masa; establecendo discontinuidades liñais no perímetro da

mesma e ó longo de camiños, valgadas, cursos de auga e divisorias; así como

conservando ou favorecendo a alternancia de especies (Montería Córdoba,

2006). Non se debe esquecer, sen embargo, que esta diversificación debe

facerse respectando a paisaxe e a estrutura vexetal autóctona ademais dos

hábitat de cada punto a protexer.

Interesa igualmente o concepto de continuidade vertical. A propagación

por convección facilitase se existe unha proximidade física entre o estrato da

matogueira e o das copas das árbores. As podas das polas inferiores nas

árbores ou a eliminación dos arbustos limita dita propagación vertical do

incendio limitando o seu poder de expansión.

O tipo de material tamén é unha variable fundamental, xa que a
propagación do lume e as consecuencias do mesmo variarán en función da



existencia ou proporción de combustibles subterráneos, superficiais ou aéreos.

E necesaria consideración a potencia do aparato radicular dos vexetais.

Ademais dos lumes superficiais, lumes de chan, que calcinan os ortostatos

aflorantes, as raíces de árbores, arbustos e, en menor medida, as plantas

herbáceas, axudan a propagar o incendio subsuperficialmente, mediante un

lume de "mantillo" que pode permanecer durante un cedo período posterior ó

apagado do lume superficial e que afectará á parte subterránea do túmulo. Por

esta razón, deben eliminarse os arbustos e as árbores do perímetro de

protección como medida paliativa en relación á posible degradación da parte

non exhumada do xacemento arqueolóxico.

Conclusións
A modo de conclusión e resumo do texto anterior propóñense, a

continuación, unha serie de medidas de actuación nos xacementos

arqueolóxicos e áreas próximas que resultan fundamentais para a súa
protección diante de incendios:

Deixar en espazos abertos os contornos dos xacementos, pois ademais

de favorecer a intervisibilidade en necrópoles e grupos de elementos

arqueolóxicos que permitan a súa mellor comprensión de conxunto, representa

un factor de protección contra a dispersión del lume.

Evitar as especies forestais arboradas ou de matogueira de tipo pirófito,

pois contan cun ciclo vital que favorece a aparición de novos lumes.

Eliminar do contorno dos xacementos as especies cun alto índice de

inflamabilidade. Controlar a densidade das especies de inflamabilidade media.

Impedir o desenvolvemento de especies invasoras, pois a súa dispersión

é rápida e o seu control é máis difícil e menos duradeiro, sendo superiores os

custes de mantemento do contorno dos xacementos mediante silvicultura

preventiva e menor a duración das citadas prácticas.

Utilizar, no caso de desenvolver silvicultura preventiva, especies

arbóreas e arbustivas perennes, excepto as resinosas e aciculares, debido a

que a producción de materia vexetal moda é considerablemente menor.



[impar e rozar periodicamente o contorno dos xacementos seguindo as

metodoloxías propostas polos arqueólogos coa intención de manter como

espazos non arborados e desprovistos de matogueira as áreas de protección

derredor dos xacementos. Os prados de gramíneas son as estruturas vexetais

máis recomendables para minimizar os efectos dos incendios sobre o

patrimonio arqueolóxico.

Realizar unha ficha de control evolutivo do estado da parcela do

xacemento en función dos parámetros de combustible: cantidade de
necromasa no chan, tipo e estrutura de vexetación, etc.

Adaptar para cada lugar a vexetación idónea a cada ambiente físico en

función dos parámetros climatolóxicos e topográficos que condicionen a
evolución dun posible lume. Será necesario un estudio concreto previo para
cada punto de interese arqueolóxico, ademais da a confección dunha ficha de

controlo. Servirá, por exemplo, para evitar efectos cheminea en xacementos
situados en fortes pendentes.

Promover un documento de boas prácticas forestais, cun corpo

lexislativo asociado, que controle os usos do monte nas proximidades dos

xacementos arqueolóxicos. A limpeza de detritos vexetais e o respecto polas
áreas de protección de cada xacemento deben ser os pilares fundamentales do

mesmo, sen esquecer a necesidade de informar e concienciar ós implicados da
importancia e utilidade do patrimonio arqueolóxico.



Figura 7a

Figura 7c

Figuras 7a, 7b e 7c: a densidade e estrutura das plantacións de eucaliptos, así como a súa
explotación trae consecuencias nefastas para a conservación do patrimonio arqueolóxico ó
favorecer a propagación dos lumes e provocar outros impactos físicos. Neste sentido, o traballo
de campo realizado para o presente estudio na comarca de Ferrol, xunto cos traballos de
VV.AA., 1987 e López Bedoya, M. 2000 permitiron comprobar a prolongada situación de risco á
que está suxeita a maior parte dos xacementos castrexos da citada comarca. Os exemplos
fotográficos retírense ó castro de Vilasanche: "a", parte exterior da muralla defensiva polo
nordés con detritos da explotación forestal e eucaliptos de notable altura que favorecen a
continuidade horizontal e vertical e o efecto chimenea, incrementando o poder de destrucción
do incendio; "b", impactos físicos pola extracción de madeira na muralla da croa; "c", detritos
inflamables e non degradables derivados da actividade forestal na parte exterior da muralla da
croa.
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