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CONSELLERIA DE CULTUAA
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LiII2,21LA
Patrimonio Cultural e Arqueoloxia



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: CASTRO DA INSUA

LUGAR: INSUA DE SAN MARTIÑO

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro

PLANO 1:10000 N 2 : 2 - 32

COORDENADAS UTM: X: 605.412 Y: 4.840.980

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao Il

CÓDIGO: GA27064001

PARROQUIA: NEGRADAS

PLANO 1:5000 N e : 2 - 64

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro

DESCRICIÓN: Poboado fortificado situado no

cumio da Insua de San Martiño, no esteiro
do río Sor. Presenta un único recinto de
feitío subcircular, delimitado
perimetralmente por unha muralla. Os
seus eixos máximos meden
aproximadamente 80 x 80 m. Amosa
diversas alteracións por mor de laboreo

agrícola que afectou ao sector NL e
plantación intensiva de árbores de

repoboación, principalmente eucaliptos.
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SIXPAC 2009 OVC 2009

GA27064001 - CASTRO DA NSUA

ORTOFOTO 1956
	

ORTOFOTO 1956



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: PUNTA DO CASTRO

PARROQUIA: VICEDO

PLANO 1:5000 N e : 2 - 55

PLANO 1:10000 N e : 2 - 33

COORDENADAS UTM: X: 606.896 Y: 4.844.173

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

1.2.11221LA
Pa t r unan lo e U II ral e A rqueolox tia

42.0.4).e.0..0.414n041,41

CÓDIGO: GA27064002

ADSCRICIÓN CULTURAL: ldade do Ferro

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro

LUGAR: VICEDO VELLO

DESCRICIÓN: Trátase dun poboado
fortificado situado nunha península ao
Norte do núcleo urbano do Vicedo, na

marxe dereita da Ría do Barqueiro. Consta
dun único recinto e na banda oriental está
delimitado por defensas a base de
terraplén e foxo. Os eixos maiores meden
aproximadamente 175 m. (L-0) e 120 m.
(N-S).Amosa diversas alteracións causadas
pola erección dun faro no interior e pola
construción dunha vivenda ao pé do foxo.

Soneue.>





ORTOFOTO 1956ORTOFOTO 1956

GA27064002 - PUNTA DO CASTRO



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

CÓDIGO: GA27064003	 NOME: CASTRO DE TRASMONTE

PARROQUIA: VICEDO

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro

COORDENADAS UTM: X: 607.716 Y: 4.844.746

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

LUIZZILA
Patrimonio Cultural e Arqueoloxta
ilL0411.114042.434441i.a.a.e-

DESCRICIÓN: Trátase dun recinto fortificado
de feitío suboval, situado na marxe dereita
da Ría do Barqueiro. O seu eixo major está
orientado en dirección L-0, medindo
aproximadamente 145 m. de longo por 40
m. de ancho. A apertura recente dunha
pista paralela á liña de costa permite
achegarse ao foxo situado na banda
meridional do xacemento. Actualmente
amosa unha densa coberteira vexetal que
dificulta o acceso ao interior do recinto.

Punto d. Cezos

Trosmont*

PLANO 1:5000 N e : 2 - 55

PLANO 1:10000 N e : 2 - 33

LUGAR: SUAIGREXA
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GA27064003 - CASTRO DE TRASMONTE

ORTOFOTO 1956 ORTOFOTO 1956

SIXPAC 2009

OVC 2009



CÓDIGO: GA27064004

PLANO 1:10000 N 2 : 2 - 33

PLANO 1:5000 N 2 : 2 - 56

PARROQUIA: VICEDO

COORDENADAS UTM: X: 609.847 Y: 4.844.998

ADSCRICIÓN CULTURAL: ldade do Ferro

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro

LUGAR: VILASUSO

NOME: CASTRO PAN DO

DESCRICIÓN: Trátase dun poboado
fortificado de feitío subelíptico, situado
nun monte rochoso alongado con
orientación SO-NL. Os seus eixos máximos
meden aproximadamente 170 m. (SO-NL) x
90 m. (NO-SL). No cumio presenta
numerosos afloramentos graníticos, con
un aterrazamento que se prolonga cara ao
N. A vexetación actual impide observar a
presenza de estrutu ras defensivas,
apreciábeis na fotografía aérea antiga.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao ll

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICOLUIZZILA

Palmnlote) Cultural e Arqueoloxia
.0.4.41.41.4241aLtaL),,,Gutaxt





GA27064004 - CASTRO PANDO

SIXPAC 2009

OR-10E-O ft) 1956 ORTOFOTO 1956



PLANO 1:10000 N g : 2 - 33

CÓDIGO: GA27064005

ADSCRICIÓN CULTURAL: Medieval

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Indeterminada

LUGAR: XILLOI

NOME: 0 CASTELO

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao ll

PARROQUIA: VICEDO

PLANO 1:5000 N e : 2 - 55

COORDENADAS UTM: X: 608.857 Y: 4.844.074

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
Patrunorno Cultural Arqueoloxta 	 CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICOLURZILA

DESCRICIÓN: Trátase dun pequeno recinto
de feitío subrectangular que mede uns 35 x
25 m. Sitúase nun outeiro que domina
topografica mente o val de Xilloi, mai perto
do Castro da Tarroeira. En superficie non se
apreza actualmente nengún tipo de
defensas, ainda que na fotografía aérea
antiga perfílase con certa nitidez o seu
perímetro. Puidera tratarse dos restos da
cimentación de algún tipo de construción
defensiva, tipo torre isolada medieval.





GA27064005 - 0 CASTELO / EL CASTILLO

ORTOFOTO 1956
	

ORTOFOTO 1956

OVC 2009



ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

COORDENADAS UTM: X: 608.281 Y: 4.843.848

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro

CÓDIGO: GA27064006

PARROQUIA: VICEDO

PLANO 1:5000 N e : 2 - 55

PLANO 1:10000 N g : 2 - 33

NOME: CASTRO DE SUAIGREXA

LUGAR: A IGREXA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
trmiueoIox	 CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

DESCRICIÓN: Trátase dun poboado
fortificado en altura emprazado sobre un
pequeno outeiro que domina o val de
Xilloi. 0 recinto principal ten un feitío
ovalado, conservando parcialmente uns
taludes mol marcados a xeito de terraplén
na vertente NL. Os eixos maiores meden
aproximadamente 165 m. (04) e 85 m. (N-
S). No que tería sido a croa asentase a
igrexa parroquial de Santo Estevo. Atópase
moi alterado por estradas e construcións.





ORTOFOTO 1956 ORTOFOTO 1956

GA27064006 - CASTRO DE SUAIGREXA

OVC 2009



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: O CASTRO

Luran,A
Patrimonio Cultural e Arqueoloma

---4x~:44zatA4—:-4w7

CÓDIGO: GA27064007

PARROQUIA: VICEDO LUGAR: A TARROEIRA

PLANO 1:5000 N 2 : 2 - 55 ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro

PLANO 1:10000 N-2 : 2 - 33 ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro

COORDENADAS UTM: X: 609.019 Y: 4.843.852

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

DESCRICIÓN: Poboado fortificado en altura
situado a media ladeira, nun pequeno
interfluvio no val de Xilloi. Amosa un
recinto de feitío subovalado, co eixo maior
orientado en sentido L-0. Mede
aproximadamente 260 x 180 m e presenta

un complexo sistema defensivo a base de
foxos e parapeitos rodeando case todo o
recinto, polas bandas S, O e N. Amosa un
estado de conservación relativamente bo,
ainda que no NL se atopa algo alterado.





GA27064007 - CASTRO DA TARROEIRA

ORTOFOTO 1956
	

ORTOFOTO 1956

OVC 2009



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: O CASTRO

L21122.H.Lisk
Patrimonio eultural e Arqueoloxia

421.0.41.~3.0,43.0.040,42.0.~.

CÓDIGO: GA27064008

PARROQUIA: SUEGOS LUGAR: A ENCRUCELADA

PLANO 1:5000 N 2 : 2 - 76 ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro

PLANO 1:10000 N 2 : 2 -43 ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro

COORDENADAS UTM: X: 609.608 Y: 4.839.359

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

DESCRICIÓN: Trátase dun poboado
fortificado emprazado nun pequeno
outeiro sobre o val do Rego de Mosende.
Orixinalmente amosaba un recinto único
de feitío subovalado, orientado en
dirección NO-SL, con eixos maiores de
aproximadamente 95 x 60 m. Actualmente
atópase moi alterado por mor de diversas
actividades extractivas de canteiría,
terraplanaxes, construción de vivendas
unifamiliares, apertura de viais, etcétera.





GA27064008 - 0 CASTRO

OVC 2009

ORTOFOTO 1956ORTOFOTO 1956



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: MEDAS DO CASTRO

PARROQUIA: SUEGOS

PLANO 1:5000 N e : 2 - 66

PLANO 1:10000 N 2 : 2 - 33

COORDENADAS UTM: X: 612.084 Y: 4.841.380

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

1.1211221LA
Patrimonio Cultural e Arqueoloxia

CÓDIGO: GA27064009

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro

LUGAR: ABRELA

DESCRICIÓN: Trátase dun poboado
fortificado en altura situado na parte mais
elevada dunha península alongada, con
orientación dominante en sentido SO-NL.
Amosa un recinto único circundado por
varios foxos e parapeitos na banda mais
meridional e un marcado terraplén polo N.
Os seus eixos maiores meden uns 245 x 165
m. No extremo NL da península existe unha
destacada vea de mineral de ferro. O castro
atópase relativamente ben conservado.

ISLA SAVEIRA
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GA27064009 - MEDAS DE CASTRO

ORTOFOTO 1956
	

ORTOFOTO 1956



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICOLimuLA

Patrimonio Cultural e Arqueoloxita
43.44/240,0.4%.42Ltiaf.40.P.42.C+,

CÓDIGO: GA27064010

PARROQUIA: CABANAS

NOME: MÁMOA DE CAMPO DOS LAGOS

LUGAR: A ESCANAVADA

PLANO 1:5000 N-2 : 8 - 35 ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

PLANO 1:10000 N 2 : 8 - 23 ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico - Bronce

COORDENADAS UTM: X: 607.458 Y: 4.829.638

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

DESCRICIÓN: Trátase dun túmulo funerario
colectivo de planta subcircular con cono de
violación central. Implántase no rechán de
unha suave ladeira que desce cara ao SO.

As súas dimensións son de
aproximadamente 19 m. no eixo N-S e 20
m. en sentido L-0, con unha altura máxima

de 1'90 m. O cono de violación ten uns 2 m.
de diámetro e arredor de 1 m. de fondura.
A parcela na que se localiza está adicada a
repoboación forestal de piñeiros.
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Corre rico

GA27064010 - MÁMOA DE CAMPO DOS LAGOS

SIXPAC 2009

OVC 2009



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
Patr272elul '°xu' CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO
CÓDIGO: GA27064011

PARROQUIA: CABANAS

PLANO 1:5000 N g : 8 - 25

PLANO 1:10000 N g : 8- 13

COORDENADAS UTM: X: 608.647 Y: 4.833.560

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico - Bronce

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

LUGAR: MANX0FRÍO

NOME: MÁMOA I DE MONTE PADRÓ

DESCRICIÓN: Tratase dun túmulo funerario
de planta subcircular con cono de violación
central. Implantase nunha penichaira da
dorsal que divide os concellos do Vicedo e
Viveiro. Forma parte dun grupo de tres
mámoas mol próximas entre si. Mede
aproximadamente 14 m. de diámetro e 1
m. de altura. O cono de violación, mol
colmatado, ten uns 4 m. de diámetro. Na

superficie agroman restos de pedras da
masa tumular. Afectada por repoboación.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICOL21122ILA

P.,. .,,,nio Cultural e Arqueul.,

CÓDIGO: GA27064012 NOME: MÁMOA II DE MONTE PADRÓ o

PARROQUIA: CABANAS

PLANO 1:5000 N 2 : 8 - 25

PLANO 1:10000 N 2 : 8- 13

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

COORDENADAS UTM: X: 608.638 Y: 4.833.542

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico - Bronce

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

LUGAR: MANX0FR(0

DESCRICIÓN: Trátase dun túmulo funerario

de planta subcircular con cono de violación
central. Implántase nunha penichaira, na

dorsal que divide os concellos do Vicedo e
Viveiro. Forma parte dun grupo de tres

mámoas moi próximas entre si. Mede
aproximadamente uns 12 m. de diámetro e
acada 1 m. de altura. 0 cono de violación
central presenta un diámetro duns 3 m. A
masa tumular atópase afectada por mor da
repoboación forestal de piñeiros.

Viveiro
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: MÁMOA III DE MONTE PADRÓ

PARROQUIA: CABANAS

PLANO 1:5000 N g : 8 - 25

PLANO 1:10000 N g : 8- 13

COORDENADAS UTM: X: 608.644 Y: 4.833.581

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

L21122.1LA
Patt ¡monto Cultural e Arqueoloxia

40443.4.0.0.42.0.0.«.~43.42t.

CÓDIGO: GA27064013

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico - Bronce

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

LUGAR: MANX0FRi0

DESCRICIÓN: Trátase dun túmulo funerario
colectivo de planta orixinalmente
subcircular, moi afectado por diversas
actuacións antrópicas. Implántase nunha
penichaira, na dorsal que divide os
concellos do Vicedo e Viveiro. Forma parte
dun grupo de tres mámoas mai próximas
entre si. Mede aproximadamente uns 12
m. de diámetro, acadando case que 1 m. de
altura. Na parte central do túmulo atópase
o cono de violación, moi colmatado.

Viveiro
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: MÁMOA I DO CRISTO DA PORTAPENA

LuraniA
Patrimonio Cultural e /ti,' ueolox

CÓDIGO: GA27064014

PARROQUIA: CABANAS LUGAR: BURGÁS (OUROL)

PLANO 1:5000 N e : 8 - 34 ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

PLANO 1:10000 N e : 8 - 22 ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico - Bronce

COORDENADAS UTM: X: 604.529 Y: 4.830.447

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

DESCRICIÓN: Malia o feito de atoparse
administrativamente no concello de Ourol,
a área de protección da Mámoa 1 do Cristo
da Portapena tamén afecta a unha
pequena porción do concello do Vicedo.
Trátase dun túmulo funerario de planta
subcircular, con cono de violación central.
Forma parte dun grupo de duas mámoas
moi próximas entre si. Mede
aproximadamente 13 m. no eixo L-0 e 12
m. no eixo N-S, acadando 1 m. de altura.





de Vicedo

PARROQUIA DE CABANAS

GA27038037 - MÁMOA I DO CRISTO DA PORTAPENA (OUROL)

OVC 2009



CÓDIGO: GA27064015

PARROQUIA: CABANAS

PLANO 1:5000 N g : 8 - 34

PLANO 1:10000 N g : 8 - 22

NOME: MÁMOA II DO CRISTO DA PORTAPENA

LUGAR: BURGÁS (OUROL)

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico - Bronce

COORDENADAS UTM: X: 604.508 Y: 4.830.465

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

DESCRICIÓN: Malia o feito de atoparse
administrativamente no concello de Ourol,
a área de protección da Mámoa II do Cristo
da Portapena tamén afecta a unha
pequena porción do concello do Vicedo.
Trátase dun túmulo funerario de planta
subcircular, con cono de violación central.
Forma parte dun grupo de duas mámoas
moi próximas entre si. Mede
aproximadamente 16 m. de diámetro e
acada 1'10 m. de altura.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO
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_de Vicedo

/21
RA.RROOUIA DE CAI3ANAS

OVC 2009

GA27038038 - MÁMOA II DO CRISTO DA PORTAPENA (OUROL)



CÓDIGO: GA27064016

PARROQUIA: O VAL

NOME: MÁNAOA DE PENA DOS FOLES

LUGAR: ABELAEDO

PLANO 1:5000 N g : 2 - 75 ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

PLANO 1:10000 N Q : 2 - 43 ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico - Bronce

COORDENADAS UTM: X: 608.380 Y: 4.840.322

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

DESCRICIÓN: Trátase dun pequeno túmulo
funerario de planta subovalada, con
pequenos blocos de seixo en superficie.
Implántase nunha portela entre Suegos e
Negradas, en zona de suave ladeira
descendente cara ao NL. O túmulo atópase
mai achanzado e alterado en planta, con
unhas dimensións de aproximadamente 8
m. no eixo N-S e 7 m. no eixo LO. A sua

altura máxima conservada é de
aproximadamente 0'40 m.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)
LzmuLA

Patrimonio	 rqueolox CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICOCultural Aia





PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE 0 VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: A CALZADACÓDIGO: GA27064017

PARROQUIA: NEGRADAS LUGAR: INSUA DE SAN MARTIÑO-SAN ROQUE

PLANO 1:5000 N 2 : 2 64 ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Obra pública

PLANO 1:10000 N 9-: 2 - 32 ADSCRICIÓN CULTURAL: Indeterminado

COORDENADAS UTM: X: 605.565 Y: 4.841.215

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao ll
DESCRICIÓN: Trátase dun camiño
empedrado que comunicaba antigamente
polo NL a Insua de San Martiño, no rio Sor,
co lugar de San Roque. Actualmente sä se
pode aprezar un pequeno tramo de uns 2
m. de ancho e 5 de longo, confeccionado a
base de coios arredondados. A parte que
discorre polo leito fluvial atäpase
actualmente mergullada. Podería estar
relacionada co Castro da Insua ou co
mosteiro medieval de San Martiño.

Eidoiro	 do	 Sor

Concello de Vicedo

L211221LA
f'dtrurionio Cultural Arqueoloxid





ORTOFOTO 1956 SIXPAC 2009

GA27064017 - A CALZADA

OVC 2009



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

NOME: MOSTEIRO DE SAN MIGUEL

PARROQUIA: VICEDO

PLANO 1:5000 N g : 2 -46

PLANO 1:10000 N g : 2 - 23

COORDENADAS UTM: X: 610.217 Y: 4.846.129

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao II

LZIIZZILA
Patrimonio Cultural e Arqueoloxut
dadedaa.0.0.47;ka...0.40.404?42.«

CÓDIGO: GA27064018

ADSCRICIÓN CULTURAL: Medieval

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Lugar cultural

LUGAR: ILLA COELLEIRA

DESCRICIÓN: Trátase dos restos construtivos

da última fase de ocupación dun cenobio
que xa aparece referido na documentación
medieval do século XI e polo que aínda se
percibían rendas na primeira metade do
século XVIII. As paredes son de cachotaría

de xisto en pedra seca. O edificio amosa

unha planta rectangular de 15 x 5 m., con

catro estancias diferenciadas: duas
menores, pareadas, no cabo ocidental,

unha maior, central, e outra no extremo L.

ISLA COELLEIRA





GA27064018 - MOSTEIRO DE SAN MIGUEL

PLANO DE MARCELO SÁNCHEZ MOVELLÁN - 1861

SIXPAC 2009



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICOL211221LA

Patrimonio Cultural Arqueoloxia

NOME: CASTRO DOS MOUTILLÓS

LUGAR: PONTELLAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Indeterminada

PLANO 1:10000 N e : 2 - 33

COORDENADAS UTM: X: 610.623 Y: 4.841.892

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao III

CÓDIGO: GA27064REF1

PARROQUIA: O VAL

PLANO 1:5000 N g : 2 - 66

ADSCRICIÓN CULTURAL: Indeterminada

DESCRICIÓN: Trátase dunha clara alteración
de orixe antrópica que provocou a
formación de unha terraza con marcados
parapeitos na Praia de Area Grande, ao NO
do regato do Vilar. Algunhas fontes
relacionan este sitio con un posíbel
poboado protohistórico, mentres que
outras indican que se trata dun sistema
defensivo implantado durante a Guerra
Civil, non faltando quen a relacione con
obras modernas de adecuación da praia.
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CÓDIGO: GA27064REF2

PARROQUIA: VICEDO

NOME: GARITA DOS MOU ROS / G. DO CACHO

LUGAR: VILASUSO

PLANO 1:5000 N e : 8 - 56 ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Indeterminada

PLANO 1:10000 N e : 2 - 33 ADSCRICIÓN CULTURAL: Indeterminada

COORDENADAS UTM: X: 609.483 Y: 4.844.952

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao III

DESCRICIÓN: Na parte mais elevada do

Monte Cacho, moi perto do xacemento de
Castro Pando (GA27064004) existen
numerosas referencias orais á presenza de
un antigo posto de vixiancia, denominado
"A Garita". Tamén consta a lembranza de
teren existido neste sitio construcións con
paredes de pedra que terían sido
desmanteladas para o seu
reaproveitamento. Non se puido
corroborar a existencia actual de restos.

PROVINCIA	 DE
Coneello	 de	 Vicedo

Vixid de Vicedo
,

'‘

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO





PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)
rui.f(e4..., 	 CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

CÓDIGO: GA27064REF4

PARROQUIA: NEGRADAS

PLANO 1:5000 N g : 2 - 65

NOME: A MEDORRA

LUGAR: SAN ROQUE

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

PLANO 1:10000 N g : 2 - 33 ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico - Bronce

COORDENADAS LJTM: X: 606.455 Y: 4.841.436

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao III

DESCRICIÓN: Na parte mais elevada do
monte coñecido como "Coto da Medorra",
sobre o núcleo de San Roque, existen
referencias orais e toponímicas á antiga
presenza dun túmulo que non puido ser
localizado. O cumio desta elevación ten
sido achanzado e a densa coberteira

vexetal impide comprobar in situ a
presenza dun túmulo funerario colectivo
de época prehistórica ou a dos seus
posíbeis restos.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICOL2.11Z7.11.LA

Patrimonio Cultural e Arqueoloxia

2-Ct

CÓDIGO: GA27064REF5

PARROQUIA: NEGRADAS

NOME: MÁMOAS DE CHAO DO MARCO

LUGAR: XURBAL

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo

' PLANO 1:10000 N-Q : 2 -43 ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico-Bronce

COORDENADAS UTM: X: 608.134 Y: 4.840.450

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao III

DESCRICIÓN: Nunha portela que comunica

as parroquias de Suegos e Negradas
existen numerosas referencias orais á
presenza de tres mámoas nas

inmediacións do actual cruce de estradas.
A densa vexetación que cobre esta zona

impediu a localización exacta destes
túmulos funerarios colectivos de época

prehistórica. Outras fontes indican que a
mámoa mais ocidental tería sido

achanzada por labores de repoboación.

PLANO 1:5000 N 9-: 8 - 75





CÓDIGO: GA27064REF6

PARROQUIA: MOSENDE

PLANO 1:5000 N 2 : 2 - 86

NOME: O CARRUSCO O TESOURO

LUGAR: CASTRO BO

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Indeterminada

PLANO 1:10000 N 2 : 2 -43 ADSCRICIÓN CULTURAL: Indeterminada

COORDENADAS UTM: X: 609.456 Y: 4.838.259

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao III

DESCRICIÓN: Nunha zona aterrazada dun

interfluvio perto do límite dos concellos do
Vicedo e Viveiro, se constata a existencia
de diversas referencias que aluden á
presenza de restos antigos. O lugar é
coñecido localmente como O Corrusco ou
O Tesouro. A mesta coberteira vexetal que
cobre estas parcelas impediu a
comprobación destas referencias, ainda
que as condicións do emprazamento son
moi positivas para un habitat antigo .

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)
Pr	 u`')I'x'' CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO





NOME: MOSTEIRO DE SAN PAIO

PARROQUIA: NEGRADAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Lugar cultural

ADSCRICIÓN CULTURAL: Medieval

COORDENADAS UTM: X: 606.519 Y: 4.840.374

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao III

DESCRICIÓN: Na zona de "San Paio" ou "O
Colexio", existen diversas referencias que
sinalan a eventual presenza dos restos dun

antigo mosteiro citado na documentación
baixomedieval. Ao parecer un dos altares
da igrexa de Negradas tería pertencido a
este cenobio. Actualmente non se
observan restos en superficie, ainda que a

tradición oral, a microtoponimia e as
fontes documentais apontan
inequivocamente a este lugar.

CÓDIGO: GA27064REF7

LUGAR: AS ALPUXARRAS

PLANO 1:5000 N 2 : 8 - 75

PLANO 1:10000 N 2 : 2 -43

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)
CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICOLzmuLA

Patrimonio Cultural e rqUel*IX
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE O VICEDO (LUGO)

patrin27!2e1, -,-. CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 

NOME: MOSTEIRO DE SAN MARTA()

LUGAR: INSUA DE SAN MARTA()

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Lugar cultural

ADSCRICIÓN CULTURAL: Medieval

COORDENADAS UTM: X: 605.451 Y: 4.840.899

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.R.P.X.A.

GRAO DE PROTECCIÓN: Grao III

DESCRICIÓN: A Insua de San Martiño, no

curso baixo do rio Sor, recibe esta
denominación por mor da antiga existencia

dun mosteiro que aparece consignado en
diversas fontes documentais medievais.

Non se puido identificar o lugar exacto do

seu emprazamento a causa da mesta

coberteira vexetal que actualmente cobre

a superficie da ínsua, ainda que a tradición,
a toponimia e a documentación medieval
resultan inequívocas a este respecto.

CÓDIGO: GA27064REF8

PARROQUIA: N EG RADAS

PLANO 1:5000 N 2 : 8 - 64

PLANO 1:10000 N 2 : 2 - 32
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Memoria técnica da prospección e delimitación dos xacementos arqueolóxicos do Cancelo do Vicedo (Lugo)

ÍNDICE DE TOPÓNIMOS DE FILIACIÓN ARQUEOLÓXICA

De seguido ofrécese a listaxe dos microtopónimos vicedenses con

marcada filiación arqueolóxica. Indícanse sucesivamente o código do Inventario

Arqueolóxico de Galicia, a parroquia, o polígono e as parcelas correspondentes.

	GA27064T0P-1	 Castrobó (San Pedro de Mosende). Polígono 79 - Parcelas

976-996 e Polígono 80 - Parcelas 415-425.

GA27064T0P-2 Castro (Santa María de Suegos). Polígono 34 - Parcelas

379-382, 386 e 387; Polígono 63 - Parcelas 22-26 e 29-31.

Polígono 64 - Parcelas 30, 35, 44, 46 e 47.

	GA27064T0P-3	 Cal do Castelo (San Román de Vale): Polígono 5 - Parcelas

30-53 e 215-216.

GA27064T0P-4 Tarreo da Medoria (Santo Estevo do Vicedo): Polígono 8 -

Parcela 178.

	GA27064T0P-5	 Castro (Santo Estevo do Vicedo): Polígono 20 - Parcelas 17

e 20.

	GA27064T0P-6	 Medoria (San Román de Vale): Polígono 31 - Parcela 466.

	GA27064T0P-7	 Castelo (San Miguel de Negradas): Polígono 45 - Parcelas

6, 12, 15, 17, 31-33, 43, 74, 81, 814 e 837.

	GA27064T0P-8	 Medoria(s) (Santa María de Suegos): Polígono 67- Parcelas

266-270, 273-279, 282-286, 289 e 291.

GA27064T0P-09 Castelo / Castrelo (San Miguel de Negradas): Polígono 72

- Parcelas 248-252, 258-276, 956, 996. Polígono 73 - Parcelas

139, 140, 362, 450 e 451.

GA27064T0P-10 Croas (San Miguel de Negradas): Polígono 75 - Parcelas 6-

8 e 41-48.



GA27064T0P-11 Pena do Castro (San Paulo de Riobarba): Polígono 87 -

Parcela 251.

GA27064T0P-12 Castrillón (Santa María de Cabanas): Polígono 109 -

Parcela 293.

GA27064T0P-13 Xestal do Castro (Santa María de Cabanas): Polígono 118 -

Parcela 71.

GA27064TOP-14 Os Castros (Santa María de Cabanas): Polígono 119 -

Parcela 38.

GA27064T0P-15 Fonte dos Mouros (Santo Estevo do Vicedo): Polígono 23 -

Parcelas 104, 106-107 e 110-114.

GA27064T0P-16 O Tesouro (San Miguel de Negradas): Polígono 23 -

Parcelas 784 e 785.

GA27064TOP-17 Pico Sacro (San Miguel de Negradas): Polígono 26 -

Parcelas 385 e 414.

GA27064T0P-18 Tesourón das Alpuxarras (San Miguel de Negradas):

Polígono 48 - Parcelas 117 e 202.

GA27064T0P-19 O Tesouro (San Miguel de Negradas): Polígono 72 -

Parcelas 489, 495, 613, 616-621 e 624-627.

GA27064T0P-20 A Calzada (Santa María de Cabanas): Polígono 109 -

Parcela 19.

GA27064T0P-21 Coya dos Mouros (Santa María de Cabanas): Polígono 111

- Parcelas 835 e 836.

GA27064T0P-22 A Fortaleza (Santa María de Cabanas): Polígono 111 -

Parcelas 874 e 880-882.

GA27064T0P-23 O Tesouro (Santa María de Cabanas): Polígono 114 -

Parcelas 59 e 60.
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Polo presente eu, XOSÉ LOIS LADRA FERNÁNDEZ,

, arqueólogo director da

intervención Prospección e delimitación dos

xacementos arqueolóxicos do Concello do Vicedo

(Lugo), co código SXPA CD 102A 2009/470-0,

autorizado polo Servizo de Arqueoloxia da Dirección

Xeral de Patrimonio da Xunta de Galiza, de acordo co

establecido no Decreto 199/97, do 10 de Xullo,

ENTREGO

riEMS.'	 XERAL da Xunta de Galicia-..

\\L.U

BLICAZ 

CANSLL.	
STRACIÓNS

E	 ")MPOSTELA
P 

-2
NÚMERO 2331

t RADA

copia da Memoria Técnica da devandita intervención

arqueolóxica, copia do Catálogo de Xacementos

Arqueolóxicos (PXOM) do Concello do Vicedo, fichas

para o Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da

Xunta de Galicia e CD-ROM coa delimitación

planimétrico.

Na Coruña, a 2 de Novembro de 2009

Asdo. Xosé Lois Ladra Fernández

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

XUNTA DE GALIZA
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Memoria técnica da prospección e delimitación dos 	 Patrimonio eultural e Arqueoloxia
xacementos arqueolóxicos do Cancelo do ViCedo (Lugo)	 -744,41~~7.4134-77-7

Riobarba: Antiga designación do Concello do Vicedo até o ano 1952.

Riobarba: "(...) comarca históricamente desconocida y geográficamente casi ignorada".

Manuel Amor Meilán, 1936

Geografía del Reino de Galicia.

Provincia de Lugo.
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xocementos arqueoloXicos do Concello do Vicedo (Lugo)

1.- INTRODUCIÓN

En cumprimento da Lei 8/1995, do 30 de Outubro, do Patrimonio

Cultural de Galicia e do Decreto 199/1997, do 10 de Xullo, polo que se regula a

actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, o arqueólogo

director do Proxecto de prospección e delimitación dos xacementos arqueolóxicos do

Concello do Vicedo (Lugo), entrega ao Servizo de Arqueoloxía da Dirección Xeral

do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia a preceptiva memoria técnica

relativa á devandita actuación arqueolóxica.

Con este documento preténdese dar cumprimento efectivo á lexislación

vixente en materia de arqueoloxía, ao tempo que se informa á administración

competente dos resultados da citada intervención.

A memoria técnica, consonte ao Decreto 199/1997, do 10 de Xullo, polo

que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia,

defínese como "o conxunto de documentos necesarios para reflectir todo o proceso de

traballo seguido de acordo cos obxectivos do proxecto aprobado, describir e interpretar o

rexistro arqueolóxico xerado e os resultados globais da actuación, acompañado todo iso

da documentación gráfica necesaria. Así mesmo, deberá incluir unha síntese para a súa

publicación (...)" (CASTRO, 2002: 231-232).

No caso concreto que nos ocupa, a memoria técnica pretende servir de

documento xenérico no que se explicitan todos os traballos relacionados coa

prospección e delimitación dos xacigos arqueolóxicos do termo municipal do

Vicedo. Esta memoria incltie unha serie de epígrafes destacados que seguen a

seguinte orde: ficha técnica, antecedentes administrativos, introdución ao

concello vicedense, prospección e delimitación dos xacigos (obxectivos

descrición dos traballos e resultados acadados), catálogo de xacigos,

conclusións, valoración patrimonial e bibliografía empregada.
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2.- FICHA TÉCNICA

MEMORIA TÉCNICA

Titulo da memoria:

Expediente:

Código SXPA:

Autor do proxecto:

Solicitante:

Promotor:

Memoria técnica da prospección e delimitación dos xacementos

arqueolóxicos do Concello do Vicedo (Lugo)

02.L.306.2009.001

CD 102A 2009/470-0

Xosé Lois Ladra Fernández

Xosé Lois Ladra Fernández

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Conselleria de Cultura e Turismo - Xunta de Galicia

TRABALLOS DE CAMPO

Empresa realizadora:

Arqueólogo director:

Técnico arqueólogo:

Data de comezo:

Data de remate:

Lúnula - Patrimonio Cultural e Arqueoloxia C. B.

Lois Ladra

Xulia Vidal Ibáñez

18 de Agosto de 2009

5 de Outubro de 2009

MEMORIA TÉCNICA E CATÁLOGO DE XACEMENTOS

Autor dos textos:

Deserio gráfico:

Traballos de gabinete:

Lugar de realización:

Data de entrega:

Lois Ladra

Xulia Vidal Ibáñez

Lois Ladra e Xulia Vidal

A Coruña

30 de Out-ubro de 2009
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3.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

No verán do presente ano 2009 o Servizo de Arqueoloxia da Dirección Xeral

do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia

solicitou á empresa Lúnula - Servizos Profesionais de Patrimonio Cultural e

Arqueoloxia a elaboración dun Proxecto de prospección e delimitación dos xaxemen tos

arqueolóxicos do Concello do Vicedo (Lugo). O mentado proxecto, redactado polo

arqueólogo Xose Lois Ladra Fernández, foi depositado por duplicado no

rexistro xeral da Xunta de Galicia, con data de 6 de Xullo do 2009, acompañado

da correspondente solicitude de autorización.

0 5 de Agosto o xefe da Sección II do Servizo de Arqueoloxia asma a

notificación pola que se comunica á dirección do proxecto a autorización

administrativa para a execución do mesmo (Expediente 02.L.306.2009.001 -

Código SXPA CD 102A 2009/470-0). Dito permiso rexistra a sua saída o día 7

dese mesmo mes, sendo recepcionado pola empresa Lúnula - Patrimonio

Cultural e Arqueoloxía o luns 10. Logo dos necesarios preparativos previos ao

comezo dos traballos de campo e en cumprimento da Lei 8/1995, do 30 de

Outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia e do Decreto 199/1997, do 10 de

Xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma

de Galicia, o arqueólogo solicitante, Xosé Lois Ladra Fernández, comunica

oficialmente á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural que a data oficial de

comezo dos ditos labores sería a do día 18 de Agosto do 2009.

O traballo de campo correspondente ao proxecto de prospección e

delimitación de xacementos arqueolóxicos do Concello do Vicedo realizouse ao

longo de sete semanas, investíndose un total de trinta e catro días úteis, dos que

seis manifestaron unhas condicións climatolóxicas adversas. O remate dos

labores de campo coincidiu co venres 2 de Outubro, séndolle comunicado

oficialmente á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural o luns día 5.
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Durante a semana seguinte á conclusión dos traballos de campo

redactouse o preceptivo Informe Valorativo, que foi entregado por duplicado

no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela o día 13 de

Outubro.

Ao longo dos seguintes días do mes de Outubro encetouse a redacción

da presente Memoria Técnica, téndose mantido unha reunión consultiva cos

servizos técnicos de arqueoloxía da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural o

martes dia 13. Unha vez revisada a planimetría cos servizos técnicos de

arqueoloxía da delegación provincial da Consellería de Cultura e Turismo o

luns dia 19 e recibida a conf ormidade definitiva ao respecto do borrador

presentado o mércores dia 28, toda a información relativa á catalogación e

delimitación dos xacigos arqueolóxicos do concello do Vicedo (mapas e fichas)

foi posteriormente entregada ao persoal técnico da consultora Cerne Ingeniería,

S. A. (CEINSA), encargada da redacción do Plan Xeral de Ordenación

Municipal.

Finalmente, esta memoria técnica entrégase por duplicado no Rexistro

Xeral da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela o venres día 30 de

Outubro, en unha única caixa contendo en soporte papel o relatorio e as fichas

de todos os xacementos catalogados, así como a delimitación planimétrica dos

mesmos en soporte dixital (CD-ROM adxunto).
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4.- 0 CONCELLO DO VICEDO

4.1.- LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA

O Concello do Vicedo localízase xeograficamente no extremo mais

septentrional da Península Ibérica, ao pé da Estaca de Bares, entre as rias do

Barqueiro e de Viveiro, no límite mais ocidental das denominadas Marifias

Lucenses. De feitío subrectangular e orientación sensibelmente N-S, o termo

municipal vicedense amosa unha clara división interna en duas zonas ben

diferenciadas: o interior montuoso e os suaves vales litorais.

Localización xeográfica do concello do Vicedo

Memoria técnica da prospección e delimitación dos
xacementos arqueolóxicos do Concello do Vicedo (Lugo)
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Administrativamente, o Concello do Vicedo pertence á provincia de

Lugo e á comarca da Mariria Ocidental, lindante coa provincia da Coruña.

Intégrano un total de sete parroquias: Santa María de Cabanas, San Pedro de

Mosende, San Paulo de Riobarba, San Miguel de Negradas, San Román de Vale,

Santa María de Suegos e Santo Estevo do Vicedo.
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4.2.- BREVE CARACTERIZACIÓN DO TERMO MUNICIPAL

O Concello do Vicedo ocupa unha superficie de aproximadamente 76

km2 e postie unha poboación de 2070 habitantes, segundo os datos do Instituto

Galego de Estatística, para o presente ano 2009. Isto supón unha densidade media

actual relativa de 27,2 habitantes/km2. Os seus límites administrativos

corresponden ao Mar Cantábrico polo Norte, ao termo municipal de Viveiro

polo Leste, ao concello de Ourol polo Sul e ao municipio coruñés de Marión

polo Oeste. A entidade de major poboación é o núcleo do Vicedo, con perto dun

milleiro de vecirios, o cal supón case que a metade do censo municipal.

A situación xeográfica do Vicedo corresponde aos 430 44' de Latitude

Norte e aos 70 40' de lonxitude Oeste, sendo a sua altitude sobre o nivel do mar

na casa consistorial de 23 m. O ponto mais septentrional do concello é a Ponta

do Embarcadoiro, fronte á Illa Coelleira. A efeitos de identificación xeográfica o

código do Vicedo é 27.630 e o identificador do INE 27.064 (FARIÑA, 1993: 151).

En termos de orografía, o rio mais importante do concello é o Sor, que

recibe os tributarios de San Pantaleón, Cabanas e Riobarba. As elevacións mais

destacadas, por cima dos 400 m.s.n.m., son os montes Padró (509 m.), Chao de

Outeiro (496 m.), Pena das Seixas (428 m.), Muro Novo (411 m.) e A Pena (403

m.). Destacan duas serras menores: a de Couteiro e a de Riobarba. A nivel de

comunicacións terrestres, as principais vías que atravesan o concello son a

estrada provincial LU-862 e o ferrocarril de via estreita (FEVE) Ferrol-Oviedo.

O termo municipal vicendense conta, segundo o Nomenclator da Xunta de

Galicia do ano 2003, con cento trinta e sete entidades singulares, distribuidas

por parroquias da seguinte maneira: Santa María de Cabanas, 31; San Pedro de

Mosende, 4; San Paulo de Riobarba, 22; San Miguel de Negradas, 21; San

Román de Vale, 16; Santa María de Suegos, 14 e Santo Estevo do Vicedo, 29.
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En canto a distancias rodoviarias, a capital do Vicedo atópase a 167 km.

de Santiago de Compostela (capital autonómica), a 105 km. de Lugo (capital

provincial), a 74 km. de Mondoñedo (cabeceira de diócese) e a 14 km. de

Viveiro (cabeceira de partido xudicial e de arciprestado).

En termos xeográficos convén salientar a presenza no termo municipal

vicedense de duas unidades paisaxísticas principais: os aliriamentos

montañosos ou suaves cordais do interior, que afectan principalmente ás

freguesfas de Cabanas, Riobarba e Mosende, e a zona dos vales costeiros,

formada pola plataforma litoral e o curso baixo do Sor, nas parroquias de

Negradas, Suegos, San Román e O Vicedo. Outros elementos senlleiros da

xeografía vicedense son a Insua de San Martirio, a Illa da Coelleira e os

numerosos areais espallados pola liria de costa.

Acima: perspectivas aéreas da Insua de San Martirio e da Illa Coelleira

Abaixo: perspectivas aéreas das praias de Arealonga e Areagrande
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Verbo do substrato xeolóxico, compre destacar a presenza do Dominio do

011o de Sapo, con claras testemurias de elementos porfiroides e granitoides

ordovícico-siltiricos. En termos de posibilidades de explotación antrópica,

sobrancean o granito, o xisto, o seixo, a lousa, o caolín e as numerosas veas de

ferro que terien deixado unha forte impronta na microtoponimia local, sendo

obxecto de explotación ao longo da Historia polas comunidades humanas

asentadas neste territorio.

Detalle do Mapa Xeolóxico 1:200.000, "ollo de sapo" e veas de ferro
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O clima típico do Vicedo é oceánico, con unha temperatura media anual

de 13 a 14 °C e con unha suave oscilación térmica, menor cara ao litoral e major

cara ao interior. As precipitacións anuais andan á volta dos 900 - 1.400 mm.,

repartidas anualmente de maneira homoxénea, con valores máximos nos meses

invernais e mínimos nos estivais (G.E.G., 2003: 114).

As principais actividades económicas do concello foron sempre en

termos históricos as de tipo agropecuario (agricultura minifundista - gandaría

extensiva) e pesqueiro - marisqueiro, dando paso no último medio século á

forte irrupción do sector servizos e da construción civil, complementados pola

pequena industria, o comercio local, a explotación de recursos forestais e o

turismo estival. Até datas moi recentes, as industrias de transformación

derivadas da pesca extractiva tiveron unha grande importancia na economía

local, con presenza destacada de numerosas conserveiras e fábricas de salgazón.

Se fixéramos unha brevísima reseña histórica do Vicedo, deberíamos

sinalar a presenza de restos de época prehistórica (mámoas e castros), con unha

Idade Media inzada de igrexas e mosteiros, na que o territorio vicedense se

dividía en varios dominios e señoríos. Ao longo do Antigo Réxime tiveron unha

marcada importancia a igrexa e a nobreza, ambas controladoras dos recursos

económicos locais e acaparadoras de riqueza e privilexios. En 1812 créanse os

primeiros concellos, destacando aquí os de Negradas, O Val e Cabanas.

Posteriormente, en 1840, constituiuse o termo municipal de Riobarba, que como

tal figura no Diccionario Geográfico Estadístico Histórico (MADOZ, 1845). Este

concello, equivalente en superficie ao do actual Vicedo, só adoptará

oficialmente esta denominación en 1952. Ao longo dos últimos douscentos anos

a capitalidade municipal mudou en varias ocasións de emprazamento. Por

outra banda, a major parte dos filólogos relacionan o topónimo Vicedo con un

abondancial de vicia, erva da familia das papilonáceas, moi presente na botánica

local.
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4.3.- CONTEXTUALIZACIÓN PATRIMONIAL PREVIA

Até o momento de realización da presente Prospección e delimitación dos

xacementos arqueolóxicos do Concello do Vicedo non existían publicacións

específicas ou monográficas sobre o patrimonio arqueolóxico local. Porén, antes

de encetar este apartado, podemos referir brevemente os principais recursos

municipais no relativo ao patrimonio artístico, etnográfico, industrial e natural.

4.3.1.- Patrimonio artístico

As amostras mais sobranceiras do patrimonio relixioso ou cultual

presentes no municipio do Vicedo son as igrexas, as capelas e os cruceiros. As

primeiras corresponden aos seguintes templos parroquiais: Santa María de

Cabanas, San Pedro de Mosende, San Paulo de Riobarba, San Miguel de

Negradas, San Román de Vale, Santa María de Suegos e Santo Estevo do

Vicedo. Na maior parte delas pódense atopar diversos elementos de grande

relevancia artística: portadas, relevos, escudos, tímpanos, retábulos, imaxes... Se

cadra, un dos pormenores de maior interese nestas igrexas sería a marcada

presenza da iconografía dos Andrade nos templos de Cabanas e Riobarba, xa

estudados por diversos autores (PÉREZ, 1995; FRAGA, 1999 e GARCÍA, 2008).

Xabaril dos Andrade nas parroquiais de Cabanas e Riobarba
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Relativamente ás capelas, convén salientar a presenza das humildes

construcións de San Xoán (Cabanas), San Vicente de Francos e San Roque

(Negradas) e As Angustias (Riobarba), algunhas delas restauradas en datas ben

recentes con resultados pouco apropiados, malia a grande devoción que aínda

se lles profesa aos seus santos padroeiros. Pódese dar por practicamente

desaparecidas as capela da Sanga, en Cabanas e a dos Sirgos, en Riobarba.

Imaxe antiga da capela de San Xoán (Cabanas) e foto recente da das Angustias (Riobarba)

Por outra banda, terien sido catalogados un total de sesenta e cinco

cruceiros e cruces de pedra no Vicedo (MOURE, 2007 e 2009a), distribuidos por

freguesías da seguinte maneira: Cabanas 11, San Román 5, Mosende 1, Suegos

5, Negradas 15, 0 Vicedo 3 e Riobarba 25. Os vecifios reférense a eles como

cristos, destacando a sua abondancia. Algunahs destas cruces atópanse nos

límites entre parroquias ou concellos (SEMINARIO, 1996: 28 e 59).

Pormenores das cruces do Curro (O Vicedo), Manxofrio (Cabanas) e Rio da Igrexa (Riobarba)

15
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A tradición oral local indica a existencia de numerosos ritos asociados a

estas cruces, entre os que poderiamos destacar a realización de procesións

periódicas, paradas dos cortexos fúnebres ou mesmo enterramentos infantís de

nenos mortos antes de seren baptizados. Moitas delas tamén indican o lugar

onde se produciu unha morte violenta.

Por outra banda e a un nivel case que anecdótico, convén sinalar a

presenza no concello vicedense da major cruz mariria e de mala morte de todo

o país, con unha altura total que atinxe os sete metros e que conmemora o

afundimento dunha embarcación nestas costas aló polo ano 1957, co triste saldo

de catro finados por afogamento. Esta cruz, visíbel a grandes distancias, tamén

foi estudada e catalogada en datas relativamente recentes (FERNÁNDEZ, 1990:

181-184)

Monumental cruz de pedra na praia de San Román (O Vicedo)

Da arquitectura civil poderíamos destacar a Ponte do Porto sobre o rio

Sor e diversas casas grandes brasonadas como a Casa de Alexos, en San Miguel

de Negradas, ou a Casa Grande do Pereiro, en San Román de Vale.
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4.3.2.- Patrimonio etnográfico

Malia o feito de non contarmos con estudos sobre a arquitectura

doméstica tradicional, si son de destacar algunhas aportacións concretas

relacionadas coas denominadas arquitecturas auxiliares.

Os hórreos, localmente denominados cabozos, amosan diversas

tipoloxías que no concello vicedense conviven simultaneamente, o cal tal desta

zona unha microrrexión dotada de unha especial riqueza formal. As plantas

van desde o rectángulo até o cadrado e os alzados soen estar dotados de altos

pés ou de celeiros pechados na base. •As principais materias primas

tradicionalmente empregadas na sua construción son a pedra e a madeira,

sendo moi escasos os exemplares que amosan tellas. As paredes adoitan ser de

cachotaría de xisto, mentres que as cubertas son maioritariamente de lousa e os

remates ou lampións de granito, colocándose estratexicamente no alto para

evitar que os fortes ventos levanten os teitos. Ainda que a finais dos anos

noventa se rexistraron trinta exemplares en Negradas, cincuenta e dous en San

Román e cento catorce no Vicedo (LEAL BÓVEDA, 1999: 293-322), actualmente

están inventariados en todas as freguesías do concello un total de catrocentos

sesenta e un hórreos (RICO, 2003). Unicamente a freguesía de Suegos ten sido

estudada con major profundidade, elaborándose unha descrición e

caracterización xeral dos graneiros, na que sobrancea a convivencia física nun

mesmo núcleo de poboación de cabozos pertencentes aos tipos Mondoñedo,

Ribadeo, Misto e Asturiano. Esta circunstancia ten sido cualificada por alguns

investigadores como un feito "excepcional", atendendo ao marco

administrativo da Mariria Ocidental Lucense (BALSEIRO, 2005: 190). Por outra

banda, convén non esquecer o feito de que moitos destes cabozos amosaban

tradicionalmente unha decoración pictórica exterior, ben nas táboas do ripado,

ben nas paredes dos lados menores, onde se adoitaban representar motivos de

tipo xeométrico e carácter apotropaico como as rosetas hexapétalas

frecuentemente policromas.
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Diversos tipos de cabozos nos freguesias de Cabanas, Mosende, Riobarba e O Vicedo

Continuando co ciclo tradicional do pan, con posterioridade á recolla e ao

almacenamento do gran, procédese á sua transformación por molturado, na que

xogan un papel fundamental os muírios movimentados por enerxía hidráulica

ou eólica.

Alguns dos numerosos muirios hidráulicos vicedenses xa aparecen

mencionados a mediados do século XVIII no Catastro de Ensenada, indicándose

o feito de que por aquel entem todos eles constaban de unha soa moa (MOURE,

2009b: 8). Actualmente, a práctica totalidade dos mesmos se encontra nun

lamentábel estado de abandono. De entre todas as freguesías do concello,

apenas contamos con datos parciais para os muírios de auga de Negradas,

Suegos e O Vicedo, nas que figuran inventariados sete, un e quince exemplares,

respectivamente (LEAL BÓVEDA, 1999: 411-415). Sexa como for, o catálogo

completo e actualizado deste peculiar tipo de enxerios mecánicos aínda está por

realizar.
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Os mufilos eólicos, actualmente desaparecidos ou en estado moi

ruinoso, foron catalogados por Begoña Bas (1991: 184-188), quen contabilizou

cinco exemplares na freguesía de Santo Estevo: M. do Infante, M. de Adrián, M.

de Toniquín, M. do Calvo e M. do Pitolo. O único que daquela conservaba

restos edilicios e mecánicos era o Murrio do Calvo, perto da praia de Xilloi. En

datas mais recentes apenas éste é citado (LEAL BÓVEDA, 1999: 415).

Mutilo hidráulico en S. Roque e restos do eólico do Calvo nos anos noventa (BAS, 1991: 187)

Tamén son moitas as fontes, pozos e lavadoiros que apenas terIen sido

estudados. Deste xeito, tan só contamos con datos parciais que referen a

existencia de cando menos setenta e cinco exemplares correspondentes a estas

tipoloxías funcionais (LEAL BÓVEDA, 1999: 448-459).

Fonte dos Canos (San Román), lavadoiro no Casal (O Vicedo) e pozo en Freixeiro (Cabanas)
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Finalmente, e sen tentarmos ser exhaustivos, tamén existen no termo

municipal outros elementos patrimoniais secundarios, como poden ser

palleiras, fornos, eiras, colmeas, rodas de afiar, curros, pontellas...

Palleira no Carballal e forno en Lagoela, ambos na freguesía de Cabanas

4.3.3.- Patrimonio industrial

No termo municipal vicedense convén salientar a presenza de varias

instalacións de carácter industrial principalmente orientadas á transformación

dos produtos pesqueiros. Deste xeito, conserveiras e salgazoneiras ocupan un

papel sobranceiro na historia contemporánea do concello. Poderíamos sinalar a

temperá implantación do establecemento da Praia do Caolín, promovido polos

fomentadores cataláns, así como outra media ducia de instalacións mais

recentes, todas elas localizadas no núcleo urbano.

Restos da fábrica salgazoneira da Praia do Caolín e cheminé de unha conserveira no Vicedo
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Para alén do xa referido, convén non esquecer a importantísima ponte de

ferro sobre a Ria do Barqueiro, proxectada en 1880 e finalmente inaugurada en

1901. Foi cualificada por diversos enxerieiros como unha mostra excepcional do

patrimonio industrial ibérico (ALVARADO et al., 1989: 347-349). Por outra

banda, tamén se podería citar a antiga hidroeléctrica do Sor, hoxe abandonada.

4.3.4.- Patrimonio natural

A grande riqueza biolóxica e paisaxística deste concello ten acadado

diversos recoriecimentos institucionais, entre os que conviría destacar os

seguintes (RODRÍGUEZ, 2005: 26):

• Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA Costa da Mariria Ocidental

ES0000372: Ria do Barqueiro, Praia de Alegrín...),

• Lugar de Interese Comunitario (LIC Costa da Mariria Ocidental

ES1120017: Punta da Coya Baixa, Praia de Arealonga, Illote Gaveira...),

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN Costa da

Mariria Ocidental),

• Rede Natura 2000 (RN-2000) e

• Catálogo de Espazos Naturais Protexidos (CENP Illa Coelleira e Esteiro

do rio Sor).

Polas ribeiras do Sor discorre o sendeiro P.R.G. 8 "Morgallón - Rio Sor -

Morgallón", de 7,3 km. de percurso e un grao intermedio de dificultade

(FEDERACIÓN, 2002: 46-47). Por outra banda, infelizmente temos que destacar

o feito de que a vexetación dominante no concello é a masa forestal de

eucaliptos e pirieiros, que dificultan enormemente a visibilidade de calquer

evidencia arqueolóxica en superficie. En conclusión, poderíase afirmar que son

numerosas as referencias relativas ao amplo patrimonio artístico, etnográfico,

industrial e natural do Concello do Vicedo (ANÓNIMO, 2001).
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4.3.5.- Patrimonio arqueolóxico

Infelizmente, podemos afirmar con rotundidade que non existe

bibliografía arqueolóxica específica sobre o patrimonio arqueolóxico

vicedense. Porén, si se documenta algun que outro traballo isolado no que pode

aparecer algunha breve referencia á existencia -moitas veces non contrastada-

de xacementos arqueolóxicos no Vicedo e do que mais adiante fajaremos, cando

encetemos a descrición dos traballos de gabinete, nos que se levou a cabo un

importante labor de revisión bibliográfica.
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5.- PROSPECCIÓN E DELIMITACIÓN DOS XACIGOS

5.1.- DEFINICIÓN E OBXECTIVOS

As prospeccións arqueolóxicas enténdense como "a exploración superficial

e sistemática sen remoción de terras, tanto terrestre como subacuática, dirixida ao

estudo e investigación para a detección de restos históricos ou paleontolóxicos, e

os contextos ambientais con eles relacionados. Isto engloba a observación e o

recortecemento sistemático da superficie e tamén a aplicación das técnicas que a

arqueoloxia recoñece como válidas" (Decreto 199/1997, Artigo 1, epígrafe la.

Cfr. CASTRO ALLEGUE, 2002: 221).

A principal finalidade do Proxecto de prospección e delimitación dos

xacemen tos arqueolóxicos do Concello do Vicedo (Lugo) era a de poder identificar a

major cantidade de xacigos do termo municipal vicedense para poder realizar a

sua correspondente caracterización e delimitación planimétrica. Deste xeito, a

información derivada da execución deste proxecto pasará a converterse nun

catálogo actualizado do seu patrimonio arqueolóxico, de cara á sua posterior

inclusión no futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello do Vicedo, co

cal, consecuentemente, terá garantida a sua protección legal.

Para levar a cabo unha correcta execución do devandito proxecto

planificouse unha serie de actuacións estruturadas en tres fases diferenciadas e

consecutivas que a continuación enumeramos para analisalas exhaustivamente

no seguinte epígrafe:

1. Traballos previos de gabinete

2. Traballos de campo

3. Ordenamento da información obtida.

23



LzinuLA
Memoria técnica da prospección e delimitación dos 	 Patrimonio Cultural e Arqueoloxia
xacementos arqueolóxicos do Cancelo do Vicedo (Lugo)

5.2.- DESCRICIÓN DOS TRABALLOS

5.2.1.- Traballo de gabinete: documentación e planificación

Os labores previos de documentación leváronse a cabo en varios ámbitos

ben diferentes: as fontes administrativas, os recursos bibliográficos e as bases de

datos fotográficas e cartográficas.

No relativo aos documentos xurdidos ao abeiro de diversos proxectos

das diferentes administracións públicas, temos que citar necesariamente o

Inventario Arqueolóxico de Galicia, o Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del

Ministerio de Cultura, o Catálogo de xacementos costeiros da Provincia de Lugo da

USC, o Inventario de Materiais Arqueolóxicos depositados no Museo Provincial de

Lugo, as Normas Subsidiarias do Concello do Vicedo, a anterior proposta para o

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Vicedo e o Catastro de rústica.

Por outra banda, as consultas bibliográficas foron realizadas en duas

escalas principais: a bibliografía científica depositada en determinadas

institucións e a bibliografía de carácter divulgativo.

Finalmente, no que atinxe ás diferentes bases de datos fotográficas e

cartográficas foron consultadas as seguintes fontes: ortofotos antigas de 1956,

ortofotos recentes do 2000, diversas ferramentas on-line e unha ampla gamma

de coleccións de mapas editadas polas diferentes administracións públicas.

De seguido, encetamos a descrición pormenorizada de todas e cada unha

das fontes que foron consultadas na fase preliminar de documentación e

planificación dos traballos arqueolóxicos seguindo a orde que vimos de

exporier. Deste xeito pretendemos clarificar ao lector todos os procesos que se

levaron a cabo de principio a fin.
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• Consulta e vaciado do Inventario Arqueo lóxico de Galicia: Nesta

importantísima base de datos recóllense un total de vinteún rexistros,

ordenados no seguinte listado.

GA27064001

GA27064002

GA27064003

GA27064004

GA27064005

GA27064006

GA27064007

GA27064008

GA27064009

GA27064010

GA27064011-13

GA27064014-15

GA27064REF-1

GA27064REF-2

GA27064REF-3

GA27064REF-4

GA27064T0P-1

GA27064T0P-2

Castro da Insua

Punta do Castro

Trasmonte

Castro Pando / Praza de Armas

El Castillo (sic)

Suaiglesia (sic)

Castro (Abeladal)

Castro (Encrucelada)

Medas do Castro / Testa de Ferro

Mámoa do Campo dos Lagos

Mámoas de Monte Padró (3 túmulos)

Mámoas de O Cristo de Portapena (2 túmulos)

Castro dos Moutillós (sic)

Garita dos Mouros

A Medoria

A Medorra

Castrobó

Castro de Suegos

Como podemos observar, destes vinteún rexistros, quince corresponden a

xacementos arqueolóxicos, catro a referencias non comprobadas e dous a

indicios toponímicos. Se atendemos á sua adscrición crono-cultural, obsérvase o

predominio dos poboados fortificados da Idade do Ferro, así como unha

destacada presenza de xacementos tumulares xenericamente encadrábeis entre

o Neolítico e a Idade do Bronce, coa presenza de tan só un único sitio medieval.

A primeira vista, sorprende a inexistencia de restos das etapas mais recuadas da

Prehistoria e dos tempos galaico-romanos.
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• Consulta e vaciado do Catálogo de Yacimientos Arqueológicos do

Ministerio de Cultura: rexistrouse a existencia de cinco fichas correspondentes

a outros tantos xacigos. Este ficheiro foi confeccionado a partir da información

reflectida en duas publicacións previas: Rielo (1983) e Romero (1980), sen que se

tiveran levado a cabo os preceptivos labores de prospección no campo. Os

xacementos consignados neste ficheiro son: San Roque (GA-LU-062-0977), O

Castro (GA-LU-062-0977 bis), A Medoña (GA-LU-062-0977 bis 1), Punta do Castro

(GA-LU-062-0978) e O Castro (GA-LU-062-0978 bis). As identificacións,

localizacións e descricións destes sitios conterien numerosos erros, tal e como

mais tarde puidemos comprobar.

• Consulta e vaciado do Catálogo de xacementos costeiros da Provincia

de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela: Unicamente figura para

o termo municipal do Vicedo o sitio denominado Punta do Castro, consignado

como rexistro n.° 23 e do cal se afirma que está "defendido por un murallón de terra

con terrapléns a dobre vertente, diante do cal hai un foxo. Éste ten 20 m. de ancho e 5 m.

de fondo dende o alto do parapeito anterior; posúe sección en U moi aberta e foi na maior

parte escavado na rocha. A Uña de defensas do castro ten planta de forma acodada, de tal

xeito que a configuración do recinto é claramente oval" (USC, s.d.). Acompáñase esta

descrición dun croquis da planta e dunha serie de medidas referidas á sua

superficie e extensión (13.800 m2, 170 m. eixo L-W e 110 m. eixo N-S).

• Consulta e vaciado do Inventario de Materiais Arqueo lóxicos

depositados no Museo Provincial de Lugo: Non se atopou mención algunha á

presenza nos fondos da institución museistica provincial de pezas achadas no

concello vicedense (Ofelia Carneiro, com. pers.).

• Consulta e vaciado das Normas Subsidiarias do Vicedo: Publicadas no

D.O.G. n.° 133 (12-07-1991) figuran catro xacementos: A Medorra en Negradas,

Punta do Castro e Castro da Tarroeira no Vicedo e Castro en Suegos (páx. 6536).
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• Consulta e vaciado do anterior Plan Xeral de Ordenación Municipal do

Vicedo: No catálogo de patrimonio histórico - artístico inclúense un total de

nove xacementos arqueolóxicos: Castro da Insua - Isla de San Martirio

(Negradas), Medas do Castro - Castro (Suegos), Castro - Encrucelada (Suegos),

Castro - Abeladal (San Román de Vale), "El Castillo" (sic) - Xilloi (San Román

de Vale), Suaiglesia (O Vicedo), Trasmonte - Suaiglesia (O Vicedo), Punta do

Castro - Vicedo (O Vicedo) e Castro Pando - Praza de Armas - Vilasuso (O

Vicedo). Os técnicos de CEINSA facilitáronnos as delimitacións

correspondentes aos xacigos de Punta do Castro (GA-27064002), "El Castillo"

(GA-27064005), Castro de Suaiglesia (GA-27064006) e Castro da Encrucelada

(GA-27064008). Cada un destes xacementos ten a sua ficha correspondente, na

que, con major ou menor extensión, faise unha pequena descrición do mesmo,

acompariándoa por veces de algunhas ilustracións a xeito de planos, croquis ou

debuxos. O seu grao de acerto e validez informativa é relativamente alto.

• Consulta e vaciado da microtoponimia do Catastro de rústica:

Identificáronse entre as mais de tres mil páxinas que conforman os nove

volumes do parcelario municipal numerosos nomes de lugar sospeitosos de

acobillaren restos arqueolóxicos. Unha breve nómina dos mesmos incluiría os

seguintes topónimos: "Cal do Castelo" (S. Román de Vale), "Tarreo da

Medoria" (Sto. Esteyo do Vicedo), "Castro" (Sto. Estevo do Vicedo), "Medoria"

(S. Román de Vale), "Castelo" (S. Miguel de Negradas), "Medoria(s)" (Sta.

María de Suegos), "Castelo" / "Castrelo" (S. Miguel de Negradas), "Croas" (S.

Miguel de Negradas), "Pena do Castro" (S. Paulo de Riobarba), "Castrillón"

(Sta. María de Cabanas), "Xestal do Castro" (Sta. María de Cabanas), "Castros"

(Sta. María de Cabanas), "Fonte dos Mouros" (Sto. Estevo do Vicedo), "O

Tesouro" (S. Miguel de Negradas), "Pico Sacro" (S. Miguel de Negradas),

"Tesourón das Alpuxarras" (S. Miguel de Negradas), "Tesouro" (S. Miguel de

Negradas e Sta. María de Cabanas), "Calzada" (Sta. María de Cabanas), "Coya

dos Mouros" (Sta. María de Cabanas) e "A Fortaleza" (Sta. María de Cabanas).
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• Consulta e vaciado da bibliografía especializada: Procedeuse á consulta

de fondos existentes nas bibliotecas da empresa Lúnula - Servizos Profesionais de

Patrimonio Cultural e Arqueoloxía, na da Facultade de Xeografía e Historia da

Universidade de Santiago de Compostela, na Biblioteca Auxiliar do Museo

Arqueolóxico do Castelo de San Antón e na Biblioteca Municipal de Estudos

Locais da Coruña. Seguindo unha orde cronolóxica, poderíase afirmar que, a

priori, non se tiña constancia xenérica da presenza de certos tipos de xacementos

e materiais diagnósticos: covas (FERNÁNDEZ, 1995), materiais líticos

prehistóricos (FÁBREGAS, 1991), machados metálicos da Idade do Bronce

(MONTEAGUDO, 1977), concheiros da Idade do Ferro ou inmediatamente

posteriores (RODRÍGUEZ et al., 2005), epígrafes galaico-romanos (ARIAS et al.,

1979), nen fortificacións de época histórica (VÁZQUEZ, 1955-73). Desta

primeira análise bibliográfica poderíase ter deducido a inexistencia de restos ou

evidencias materiais adscribíbeis á Prehistoria, á Idade Antiga e á Idade Media.

Porén, nunha segunda pesquisa, mais aprofundada e pormenorizada entre as

publicacións especializadas, o panorama inicial mudou substancialmente. Así,

por exemplo, noutras fontes secundarias atopáronse referencias ao achado

casual dun machado de bronce de talón e duas anelas no Morgallón, na

freguesía de Negradas (MACIÑEIRA, 1935). Asemade, nun breve artigo de Ana

Romero, identificase o poboado protohistórico da Punta do Castro, ao tempo

que se expresan certas dúbidas sobre a posíbel existencia doutro castro en San

Roque, fronte á denominada Insua de San Martirio, onde si existía folklore con

encantamentos e mouros (ROMERO, 1980: 67). Este poboado tamén é citado nun

trababa de Fernández Ochoa e Morillo Cerdán (1994: 76) e mais recentemente

Pastor Fábrega ten incluido nun catálogo de xacementos da comarca ortegalesa

o Castro da Insua, para o cal sinala a existencia de unha "muralla de poca altura en

algunos tramos, quizá debido a allanamientos en la plataforma superior" (FÁBREGA,

2004: 68). Asemade, Macirieira (1911, 1934-35, 1935 e 1947), identifica tres castra

stativa: Punta do Castro, Insua de San Martirio e A Tarroeira, tendo aprecido no

primeiro restos de tegulae (MACIÑEIRA, 1911, 1934-35, 1935 e 1947: 246-47).
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Para os tempos medievais resultan moi chamativas as reiteradas mencións

documentais á existencia de tres posíbeis cenobios actualmente desaparecidos:

o da Insua de San Martirio, o da Illa Coelleira e o de Negradas. Son

numerosísimos os autores que tratan deles, ainda que frecuentemente o fagan

dun xeito confuso: Federico Macirieira (1911: 152, nota 1), Manuel Amor Meilán

(1936: 919-922), Eduardo Lence-Santar (1943), Juan Donapetry (1945: 78-82),

Enrique Chao Espina (1976: 106-109), Nicanor Rielo (1983: 231), María

Concepción Burgo López (1986), José Manuel Andrade Cernadas (2002: 250-

251), etcétera. No caso concreto do mosteiro da Illa Coelleira mesmo existen

duas monografias nas que se referen os principais avatares da sua historia (CAL

PARDO, 1983 e MOURE, 2009d) e un plano do século XIX no que se recolle a

localización dos seus restos construtivos (SÁNCHEZ, 2004: 191). Malia o feito

de non coriecermos con exactitude a data fundacional de nengún destes tres

cenobios, o certo é que a documentación medieval conservada permite

constatar a existencia de San Miguel da Coelleira sen nengún xénero de dúbidas

cando menos desde o século XI e a de San Martirio da insua e San Miguel de

Negradas desde o s. XIV. Por outra banda, templos parroquiais de orixe

baixomedieval claramente susceptíbeis de acobillaren necrópoles con

enterramentos do século XV serían as igrexas de San Paulo de Riobarba, Santa

María de Cabanas e San Román de Vale (PÉREZ, 1995; FRAGA, 1999; GARCÍA,

2008). Asemade, convén sinalar que por estas terras discorría o antigo Camirio

Real Ortigueira-Viveiro, hoxe totalmente desfigurado (FERREIRA, 1988: 208).

Deste xeito, podemos concluir que unha revisión mais atenta da bibliografía

especializada aporta indicios suficientes como para poder prever a existencia de

diferentes restos materiais que apontan a case que todos os períodos da

Prehistoria e mesmo até a Idade Media. Porén, malia a esta re-análise das

fontes, continuamos sen ter referencias a determinadas épocas ou fenómenos

arqueolóxicos concretos: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Fenómeno Tumular,

Arte Rupestre ao ar libre... Só con un contacto mais directo coas pequenas

publicacións locais poderemos subsanar, aparentemente, estas lagoas.
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• Consulta de fondos bibliográficos e documentais en determinadas

institucións públicas da Maritia Lucense: Concello do Vicedo, Casa da Cultura

do Vicedo, Biblioteca Pública Municipal do Vicedo, Biblioteca Pública

Municipal de Viveiro, Museo Provincial do Mar, Centro Comarcal da Mariria

Ocidental... Nestes centros tivemos acceso a unha serie de publicacións de

escasa circulación nos ámbitos académicos que, sen embargo, referían

multitude de datos que deberían ser posteriormente contrastados. Así, por

ejemplo, se seguimos unha orde cronolóxica que parta dos xacementos

adscribíbeis ás épocas mais antigas para rematar nos de tipoloxías mais

recentes, poderemos citar un estudo sobre a historia de Viveiro no que se refere

a existencia de cando menos duas "vías tumulares" nesta comarca, unha das

cuais "enlaza Rou par (Xermade) con San Estevo de Val" (NOVO, 1997: 19).

Asemade, alguns autores chegan a citar xenericamente a existencia de sete

túmulos e dez castros no concello do Vicedo, sen maiores indicacións sobre a

sua toponimia ou localización exacta (FERNÁNDEZ, 1985: 8 e 1986). Por outra

banda, tamén hai traballos nos que se indica a presenza de dous castros no

Vicedo, un en San Roque e outro na Punta do Castro (NOVO, 1997: 20). Entre

todo este tipo de artigos, folletos e pequenas monografías podemos atopar

destacados contributos ao estudo da microtoponimia comarcal (VV. AA., 2007)

e incluso pequenas guías de recursos patrimoniais do concello vicedense

(ANÓNIMO, 2001). Porén, tampouco faltan as obras pouco ou nada rigorosas,

nas que alguns autores chegaron mesmo a datar a igrexa parroquial de

Riobarba, sen fundamento algún, no século VIII d.n.e. (FARIÑA, 1993: 161).

Unha vez rematada a exposición dos traballos de documentación

administrativa e bibliográfica, pasamos a ofrecer unha amostra do proceso de

obtención de datos de carácter fotográfico e cartográfico relativos aos xacigos

dos que até este preciso momento tiñamos constancia. Esta exemplificación se

cingue por motivos de espazo ao caso concreto da Punta do Castro, aparecendo

o mesmo tipo de información en todas as fichas dos xacigos catalogados.

30



Memoria técnica da prospección e delimitación dos 	 Patrimonio Cultural e Arqueoloxia
IÅZZILA

xacemen tos arqueolóxicos do Cancelo do Vicedo (Lugo)

• Consulta da fotografía aérea antiga correspondente ao vó americano de

1956: Comprobouse a existencia de asentamentos fortificados en altura

actualmente case que ocultos pola mesta vexetación da zona ou moi

desfigurados.

Ortofoto antiga da Punta do Castro (1956)

• Consulta de ortofotografías recentes da totalidade do concello (ano

2000) e do litoral vicedense (ano 2009) facilitadas pola empresa CEINSA e

polo SITGA: Comprobouse con un elevado grao de detalle o estado recente e
actual de varios asentamentos previamente identificados.

Ortofotografía recente da Punta do Castro (2000)
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• Consulta de diversas ferramentas on-line: Permití ronnos contrastar

informacións previas sobre certos xacigos, especialmente no relativo ao seu

estado de conservación actual e ao seu grao de parcelación, ponderando o

número de propiedades rexistradas catastralmente.

A Punta do Castro no SIXPAC e na OVC

• Consulta da cartografía a escalas diferentes en soportes dixital e

impreso: Analizouse o territorio vicedense en mapas topográficos, xeolóxicos e

catastrais de escalas 1:250.000 (Mapa de Galicia - IGN), 1:50.000 (Mapa

Geológico de España - IGM; Mapa Topográfico Nacional - IGN, follas 2

"Celeiro" e 8 "Viveiro"), 1:25.000 (Mapa Topográfico Nacional - IGN, follas 2-II

"Estaca de Bares", 2-111 "Ortigueira", 8-1 "Marión" e 8-1I "Viveiro"), 1:10.000

(Mapas da COTOP, follas 2-2-3, 2-3-3, 2-32, 2-4-2, 2-4-3, 8-12, 8-13, 8-22 e 8-23) e

1:5.000 (Mapas da COTOP, Follas 2-45, 2-46, 2-54, 2-55, 2-56, 2-64, 2-65, 2-66, 2-

74, 2-75, 2-76, 2-84, 2-85, 2-86, 8-14, 8-15, 8-24, 8-25, 8-33, 8-34 e 8-35).

Representación da Punta do Castro en dous mapas a escalas diferentes

(1:5.000 e 1:25.000)
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Unha vez analizada toda a documentación gráfica e textual que vimos de

referir, procedeuse a efectuar a planificación dos futuros labores de

prospección in situ, coa escolla de determinadas zonas susceptíbeis de acolleren

restos arqueolóxicos, atendendo a diversos criterios e parámetros habituais

neste tipo de traballos.

A partir das pesquisas previas de gabinete, foron seleccionados diversos

emprazamentos eventualmente interesantes. Estas zonas potencialmente fértiles

determináronse sobre a base de unha serie de indicios nos que a análise

bibliográfica, cartográfica, fotográfica, xeolóxica, etnográfica e toponímica se

manifestaron como ferramentas fundamentais. Unha vez identificadas as

devanditas zonas procederíase ao seu recoriecimento superficial in situ, co

propósito de confirmar ou matizar os indicios previos.

Os principais condicionantes que incidían directamente na execución

práctica do noso proxecto de prospección e delimitación de xacigos

arqueolóxicos eran tres: a limitación de tempo, a limitación de orzamento e o

marcado grao de ocultación da superficie do territorio por mor da densa

coberta vexetal existente.

As zonas que deberían ser obxecto de especial atención nos labores de

prospección corresponden a determinadas figuras fisiográficas moi concretas.

Os outeiros destacados eran susceptibeis de acobillaren poboados fortificados

en altura ou antigas fortalezas medievais; as penechairas adoitan ser os lugares

de implantación privilexiada dos túmulos funerarios, as ribeiras fluviais e

marítimas son emprazamentos frecuentes para asentamentos de todas as

épocas; as ínsuas e as illas, polo seu carácter isolado, soen ser refuxio de

poboacións ameazadas; os areais amosan con frecuencia a presenza de restos de

factorías de salgazón, o mesmo que nas penínsulas se localizan os castros

marítimos e os igrexarios se relacionan con necrópoles cristiás.
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Mapa do Concello indicando as áreas de especial potencialidade arqueolóxica
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5.2.2.- Metodoloxia empregada no traballo de campo

Tendo en conta todos os condicionantes que vimos de exporier e o feito

de enfrontármonos a grandes extensións territoriais, decidiuse adoptar unha

metodoloxía baseada na prospección extensiva selectiva ou amostraxe

estratificada (DOMINGO et al., 2007: 105).

Este método consiste básicamente en seleccionar previamente as áreas

consideradas de major produtividade de cara aos resultados finais do traballo

en función dos obxectivos inicialmente planteados. Asemade, priorizouse

especialmente a enquisa oral realizada sistematicamente en todos os núcleos ou

entidades de poboación habitados, así como a entrevista personal aos

individuos considerados como "informantes privilexiados" polo seu especial

cofiecimento do medio local (LADRA, 2009b). Os labores desenvolvidos nesta

ocasión foron os que a continuación enumeramos:

• Enquisas orais aos veciños de major idade de todos os núcleos de

poboación habitados: Visitáronse todos os caseríos, barrios, aldeas e lugares

que aparecen reflectidos no Nomenclator da Xunta de Galicia, os cales soman

cento trinta e seis entidades singulares de población (NOMENCLATOR, 2003:

164-165). Convén salientar que o Nomenclator oficial duplica incorrectamente o

lugar do Xurbal, adscribíndoo ás freguesías de Mosende e Negradas, cando, en
realidade, só existe un lugar con este nome e pertence á parroquia de Negradas.

Preguntouse aos vecirios pola existencia de vestixios, achados casuais, folklore

arqueolóxico... En moitos casos, os vecirios consultados referiron a presenza de
varios castros, sendo nulas as indicacións relativas aos túmulos funerarios

prehistóricos. A tradición oral ligábase claramente entre a vecirianza vicedense

aos poboados fortificados e aos desaparecidos cenobios de orixes medievais. A

listaxe completa dos núcleos de poboación que para o Concello do Vicedo

figuran no Nomenclator da Xunta é a que se expón a continuación, coas

entidades expostas ordenandamente por parroquias.
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Santa María de Cabanas (31)

A Amoá	 Os Barcós	 As Bouzas

Bouzós	 O Campo	 A Capariria

O Carballal	 O Caroceiro	 Chavín

O Enxertado	 A Escanavada	 A Escola

O Esquizo	 Os Ferreiros	 Freixeiro

A Igrexa	 A Lagoela	 Liriares

Manxof río	 Pallarega	 A Pena
O Penido	 A Planta	 O Rego

Reis	 Sanga	 Segade

O Sisto	 Suaigrexa	 Trala Veiga

Troja

San Pedro de Mosende (3)

Castro Bo	 A Penela	 Umeiros

San Paulo de Riobarba (22)

Abezán	 O Canto do Muro	 O Chao

Cortellas	 A Costa	 A Coya
Espido	 Espigueiras	 A Forqueta

Golpeiras	 Insua	 Maladas

As Mangas	 Montemeao	 Os Navallos

A Pardirieira	 O Regal	 O Rego

O Rego dos Bois	 Os Sirgos	 O Tellado

O Vilar

San Miguel de Negradas (21)

Alpuxarras	 A Áspera	 A Barreira

Chelo	 Crecide	 Creximil

A Fonte	 Francos	 A Gándara

A Gatariza	 Marcos	 Monte de Insua
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O Morgallön	 O Mosteiro	 Muro Novo

Noche	 A Poceira	 O Redondo

Salgueiros	 San Roque	 O Xurbal

San Román de Vale (16)

O Abelaedo	 Cabo de Vila	 A Costa

A Fradería	 A Lama	 Moreiras

O Pazo	 A Pena	 Pontellas

Regaedo	 Suavila	 O Sisto

Suasbarras	 Vilagudín	 O Vilar

Vilela

Santa María de Suegos (15)

Abrela	 Os Corgos	 A Encrucelada

Fabás	 O Folgueiro	 O Fontao

As Goexas	 Lagar	 A Pallaza

O Peón	 Pontide	 A Torre

Valdourido	 O Viso

Santo Estevo do Vicedo (29)

Airoá	 O Amieiro	 Area Longa

Baltar	 O Casal	 A Casanova

As Congostras	 A Corva	 O Coto

O Covelo	 O Curral	 O Curro

O Espirio	 O Fomento	 Garavide

A Igrexa	 Pirieiro	 O Progreso

Randamil	 Rurio	 Sacido

Serantes	 Suaigrexa	 A Tarroeira

Triscornia	 Valdesuso	 O Vicedo

Vilasuso	 Xilloi
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• Enquisas orais realizadas a informantes privilexiados con un especial

coriecimento do medio local: Asociación Cultural "A Curuxa" do Vicedo,

investigadores locais, gardas forestais (concellos do Vicedo e Marión), alguacil

municipal, pescadores e maririeiros... Referiron a existencia de varios castros,

mámoas e mosteiros de orixe medieval. En alguns casos, facilitáronnos o acceso
a modestas publicacións con pequenos estudos monográficos sobre diversos

aspectos locais que aparecen recollidas no apartado bibliográfico. En particular

poderíase destacar o intenso labor do investigador Xavier Moure Salgado, quen,

a través da Asociación Cultural "A Curuxa" ten publicado diversos traballos de
grande interese (MOURE e CASARES, 2004; MOURE 2006, 2007, 2009a, 2009b,

2009c e 2009d). Asemade, o garda forestal do Vicedo, Sr. D. José María

Clemente referiunos a existencia da mámoa de Campo dos Lagos, implantada

nun monte mancomunado recentemente repoboado con pirieiros no que se

deixou unha reserva de 25 m. de ancho para evitar a sua eventual afección no

momento en que os individuos plantados medren.

• Prospección in situ de posibeis sitios arqueolóxicos ou restos materiais

de comprobada antigüidade: Estes labores foron efectuados por dous

arqueólogos con ampla experiencia de campo neste tipo de traballos. Mesmo

así, comprobouse que os condicionantes físicos do territorio impedían efectuar

unha prospección en condicións óptimas. O grao de ocultamento dos posíbeis

xacementos de menores dimensións víase magnificado por unha densa

coberteira forestal de especies de repoblación arbórea (eucaliptos), por un mesto

sotobosque de matogueira (toxos, xestos, fentos) e por unha potente carnada de

broza e frouma que impedían observar con un mínimo de claridade os
sedimentos superficiais do terreno. Para alén disto, o territorio prospectado

intensivamente constitúe unha mínima parte porcentual da superficie total do

termo municipal vicedense, sendo de desexar que futuros proxectos permitan

desenvolver prospeccións intensivas que de seguro virán a incrementar o

número total de xacementos arqueolóxicos catalogados na presente memoria.
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• Identificación, caracterización e delimitación integral dos xacementos:

Procedeuse á identificación toponímica, locacional e administrativa de diversos

xacigos posteriormente caracterizados nos seus rasgos topográficos, formais e

materiais. Asemade, realizouse a delimitación da extensión integral de cada

xacemento. Verbo destes labores, convén sinalar diversas cuestións de especial

importancia. Sempre que nos foi posíbel e, tendo en conta que a prospección

non contemplaba a remoción de terras, procedeuse ao estudo pormenorizado

dos cortes naturais ou antrópicos que ofrecía o terreno. Deste xeito, pretendíase

comprobar a existencia de secuencias estratigráficas elucidativas sobre

eventuais ocupacións pretéritas, así como indagar na posí bel presenza de

materiais ergolóxicos en deposicións sedimentolóxicas claras. Asemade, os

efectos do pasado temporal "Klaus" tiñan provocado a caída de grandes

árbores, cuxas raíces levantaban potentes camadas de terra susceptíbeis de

acobillaren materiais cerámicos ou líticos. En ambos casos, os resultados

acadados foron negativos e francamente decepcionantes. Por outra banda,

tamén puidemos constatar a existencia de diversos elementos materiais mobéis,

principalmente muítios rotatorios manuais e píos de molturación por percusión

reiterativa expostos a xeito de obxectos ornamentais en diversos xardíns

privados.

• Recolla de tradicións orais, folklore, lendas, historias e contos

relacionados cos xacigos: En diversos casos puidemos escoitar nas voces dos

vecirios do Vicedo varios relatos que contirian narracións relativas a mouros,

encantos, antigas trincheiras, guerras e matanzas, que foron rexistradas no

diario de campo. Convén sinalar que todas estas tradicións se referían a castros,

fumas litorais e antigos mosteiros actualmente desaparecidos aínda que

constatados documentalmente en fontes medievais. De entre todos eles

destacaríamos as numerosas lendas de encantos e mouras asociadas aos

poboados fortificados en altura e ás fumas que salpican o litoral, así como as

historias relativas aos monxes da Illa Coelleira e da Insua de San Martirio.
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5.2.3.- Ordenamento da información obtida e resultados

Unha vez rematados os traballos de campo redactouse o preceptivo
Informe Valorativo (LADRA, 2009b), no que se consignaban de xeito resumido os
resultados preliminares desta actuación.

Logo de procesar toda a información recollida nas fases anteriores,

procedeuse á elaboración do Catálogo de Xacemen tos Arqueolóxicos, das fichas do
Inventario Arqueolóxico de Galicia e da presente Memoria técnica.

O Catálogo de Xacementos constitúe unha pequena base de datos a
xeito de sinxelo ficheiro que foi entregado á empresa encargada de redactar o

PXOM vicedense e que agora se presenta no anexo 11.1 desta memoria. Cada
ficha corresponde a unha folla A4 na que se inclúen os seguintes datos básicos:

• Código (GA)

• Nome (Identificación)

• Lugar

• Parroquia

• Adscrición tipolóxica

• Adscrición cultural

• Coordenadas UTM

• N.° da folla do plano 1:5.000

• N.° da folla do plano 1:10.000

• Ordenanza de aplicación

• Grao de protección

• Breve descrición

• Plano do parcelario, coa delimitación e área de protección (imaxe)

• Fotografía actual (imaxe)
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A ordenanza básica de aplicación corresponde en todos os casos á figura

do SRPXA ou Solo Rústico de Protección de Xacemento Arqueolóxico, sen eiva

de verse complementada por outro tipo de clasificacións complementarias do

solo (proteccións forestais, de cauces, de costas, de espazos naturais...). Os

graos de protección presentes nos rexistros arqueolóxicos que forman parte do

catálogo son o II e o III, ao non existiren no concello xacigos declarados BIC

(grao I). O grao II terá duas variantes: II-1 (Zona de Protección Integral ou área

de extensión do xacemento) e 11-2 (Zona de Respecto ou área sometida a cautela

arqueolóxica). Finalmente, o Grao III (Protección Non Integral) aplicouse

naquelas zonas nas que existen indicios suficientes que nos leven a pensar na

posíbel existencia de restos arqueolóxicos (Referencias). Non se incluiron neste

grao os achados (ara votiva e machado de bronce) por estaren

descontextualizados e careceren de referenciación locacional precisa. Cada ficha

do catálogo inclúe, ademais, a delimitación das áreas integrais e de cautela do

xacemento en causa nun plano a escala 1:4.000 presentado en folla individual

A4, así como a documentación gráfica auxiliar que foi considerada oportuna.

Este conxunto de informacións permitirá ao(s) lector(es) acadar unha idea cabal

do que supuxo todo este traballo.

As fichas do Inventario Arqueolóxico de Galicia entréganse en formato

estandarizado á Dirección Xeral do Patrimonio, constituíndo unha información

mais aprofundada sobre os xacigos arqueolóxicos vicedenses, ainda que

claramente necesitada de complementación pola presente memoria técnica.

Anexadas a estas fichas adxúntanse ortofotografías antigas e planos catastrais

actuais de detalle para facer mais doada a comprensión dos textos por medio de

documentación gráfica complementaria.

A Memoria técnica supón o soporte documental básico para unha

correcta comprensión de todo o proceso e dos seus resultados, relatándose

pormenorizadamente aspectos básicos como a planificación e a metodoloxía.
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En relación cos principais resultados acadados, unha vez rematados os

traballos descritos, estimamos que nestes momentos son varias as

consideracións que se deben ter en conta para a revisión e actualización do

Inventario A rqueolóxico de Galicia e de cara á elaboración do futuro Plan Xeral de

Ordenación Municipal do Vicedo.

Relativamente aos datos que actualmente figuran no Inventario

Arqueolóxico de Galicia referidos ao concello do Vicedo, cómpre salientar o feito

de que o rexistro GA27064003 correspondente ao "Castro de Trasmonte" sofreu

unha relocalización, ao poderse definir con major precisión o seu

emprazamento sobre a base do estudo da ortofotografía antiga e da prospección

do terreno in situ. Trátase dun xacemento atípico, actualmente pouco visíbel.

Por outra banda, no GA27064012 ou "Mámoa II de Monte Padró"

constatouse unha grave afección patrimonial á sua morfoloxía e integridade por

mor do temporal Klaus, que arrincou de raiz un pirieiro cuxas raigames se

asentaban directamente sobre a masa tumular desta medorra, deixándoa

parcialmente á vista.
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Os GA27064014-15 ou "Mámoas do Cristo da Portapena" non se

localizan no Vicedo. Nos planos catastrais actualizados, ubícanse na parcela 69

do polígono 1 do Concello de Ourol, onde figurarán como os novos

GA27038037-38. Por indicación expresa do Servizo de Arqueoloxía, a sua antiga

numeración manterase no Catálogo do PXOM e no Inventario Arqueolóxico.

A comprobación in situ da referencia GA27064REF-1, correspondente ao

"Castro dos Moutillós" non permitiu constatar a existencia neste sitio dun

poboado fortificado, a pesar de que varios vecirios referiron para el a suposta

existencia de restos antigos. A autenticidade do microtopónimo pode ser

claramente cuestionada, pois a este emprazamento só se referen coa

designación específica de Os Moutillós e non como "Castro" dos Moutillós. Non

se constatou neste lugar a presenza de restos arqueolóxicos estruturais ou

materiais, sendo varios os informantes que referiron o feito de que estas

alteracións do terreno se deben á erección dun sistema defensivo a base de

trincheiras e parapeitos durante a Guerra Civil, así como a diversas remocións

de terra efectuadas por maquinaria pesada nos anos 90 co propósito de adecuar

a Praia de San Román para o turismo.

A referencia GA27064REF-2 ou "Garita dos Mouros" resultou

corresponder a un emprazamento totalmente inaccesíbel a pé a dia de hoxe por

mor da gran densidade que amosa a coberteira vexetal e forestal actual, inzada

de eucaliptos, toxos, fentos e xestas. Non se puido levar a cabo unha

prospección ocular in situ na parte mais elevada deste outeiro, ainda que si se

percorreron varias das suas ladeiras, con resultados negativos. A análise das

ortofotografías antigas e recentes non permite constatar a existencia de nengún

tipo de restos estruturais visíbeis en superficie ou a escasa fondura, ainda que

as suas características topográficas, o seu claro dominio visual da contorna, a

especificidade da microtoponimia e a existencia de un abondoso folklore local

levounos a conservar esta referencia na nosa proposta de delimitación.
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O GA27064REF-3, designado até agora nas fichas do Inventario

Arqueolóxico de Galicia (IAG) como "A Medoiía" e vinculado -sen localización

cartográfica precisa- ao lugar de "Cacheiro", na parroquia de Santo Estevo do

Vicedo, non puido ser identificado. Este topónimo non figura no Nomenclator,

no MTN 1: 25.000, no resto da cartografia consultada e no Catastro de rústica. En

realidade, esta referencia debe corresponder ao concello de Viveiro, onde si

existe na parroquia de Santo Estevo de Valcarría unha entidade de poboación

correspondente ao topónimo "O Cacheiro". Sexa como for, por indicación

expresa dos servizos técnicos de arqueoloxía da Dirección Xeral do Patrimonio

Cultural, optouse por manter este rexistro no TAG.

O GA27064REF-4, correspondente ao topónimo "A Medorra", na

parroquia de San Miguel de Negradas, amosouse como un emprazamento

inaccesíbel por mor da densa vexetación existente no lugar. Asemade, o estudo

da ortofotografía antiga e recente non permitiu constatar a existencia de nengún

túmulo neste lugar concreto, ainda que si se puido comprobar a existencia deste

microtopónimo e de unha rica tradición oral presente no folklore local, co cal

optouse por manter esta indicación na nova proposta.

Unha vez informadas as incidencias detectadas nos rexistros

previamente existentes no Inventario Arqueolóxico de Galicia (TAG), pasamos

agora a tratar as novas propostas de inclusión de xacigos, achados, referencias

e topónimos arqueolóxicos do Vicedo.

Por indicacións específicas do Servizo de Arqueoloxía respectouse a

secuenciación numérica preexistente, engadindo as novas propostas derivadas

deste traballo de campo no guarismo seguinte ao consignado en último lugar

da listaxe do IAG. Deste xeito, os xacigos novos comezan a contar no rexistro

número dezaséis, as referencias a posíbeis xacimentos retoman a secuenciación

no rexistro número cinco e os topónimos arqueolóxicos no tres.
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En relación cos novos xacementos arqueolóxicos identificados durante

os labores de prospección podemos referir os seguintes xacigos:

• Túmulo de Pena dos Foles (Abelaedo, San Román de Vale).

• Calzada da Insua de S. Martirio (San Roque, San Miguel de Negradas).

• Mosteiro de S. Miguel da Coelleira (Illa Coelleira, Sto. Estevo do Vicedo).

Relativamente aos achados arqueolóxicos de elementos materiais móbeis

descontextualizados, ainda que seguramente relacionados con xacementos dos

que terían formado parte orixinalmente, compre referir:

• O machado de bronce de talón e duas anelas do Morgallón (San Miguel

de Negradas).

• A ara galaico-romana actualmente reaproveitada nos muros da igrexa

parroquial de Santa María de Suegos.

Polo que se refere ás novas referencias a posíbeis xacementos que non

puideron ser contrastados como tales durante os traballos de prospección de

campo, podemos sinalar os seguintes rexistros:

• Tres túmulos en Chao do Marco (S. Miguel de Negradas).

• Un posíbel asentamento no Tesouro/ O Carrusco (S. Pedro de Mosende).

• Mosteiro medieval de S. Paio (S. Miguel de Negradas).

• Mosteiro medieval de S. Martirio (S. Miguel de Negradas).

En relación cos novos topónimos susceptfbeis de acobillaren restos de

natureza arqueolóxica, todos eles foron obtidos durante as tarefas de vaciado

do catastro de rústica relativo ao termo municipal vicedense. Esta información

aparece recollida entre as mais de tres mil páxinas que integran os nove tomos

do mentado catastro.
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Non se constatou a eventual existencia de xacigos nos sitios designados
con estes microtopónimos, para os que se indican o nome de lugar completo, a
freguesía, o polígono e a parcela correspondentes:

• "Cal do Castelo" - San Román - Pol. 5 - Parc. 30-53 e 215-216.

• "Tarreo da Medoria" - O Vicedo - Pol. 8 - Parc. 178.

• "Castro" - O Vicedo - Pol. 20 - Parc. 17 e 20.

• "Medofia" - San Román - Pol. 31 - Parc. 466.

• "Castelo" - Negradas - Pol. 45 - Parc. 6, 12, 15, 17, 31-33, 43, 74, 81 e 814.

• "Medoria" - Suegos - Pol. 67- Parc. 266-270, 273-279, 282-286, 289 e 291.

• "Castelo" / "Castrelo" - Negradas - Pol. 72 - Parc. 248-252 e 258-276.

• "Croas" - Negradas - Pol. 75 - Parc. 6-8 e 41-48.

• "Pena do Castro" - Riobarba - Pol. 87- Parc. 251.

• "Castrillón" - Cabanas - Pol. 109 - Parc. 293.

• "Xestal do Castro" - Cabanas - Pol. 118 - Parc. 71.

• "Os Castros" - Cabanas - Pol. 119 - Parc. 38.

• "Fonte do(s) Mouro(s)" - Vicedo - Pol. 23 - Parc. 104, 106-107 e 110-114.

• "O Tesouro" - Negradas - Pol. 23 - Parc. 784 e 785.

• "Pico Sacro" - Negradas - Pol. 26 - Parc. 385 e 414.

• "Tesourón das Alpuxarras" - Negradas - Pol. 48 - Parc. 117 e 202.

• "O Tesouro" - Negradas - Pol. 72 - Parc. 489, 495, 613, 616-621 e 624-627.

• "A Calzada" - Cabanas - Pol. 109 - Parc. 19.

• "Coya dos Mouros" - Cabanas - Pol. 111 - Parc. 835 e 836.

• "A Fortaleza" - Cabanas - Pol. 111 - Parc. 874 e 880-882.

• "O Tesouro" - Cabanas - Pol. 114 - Parc. 59 e 60.

En conclusión, proponse para o Concello do Vicedo a alta no Inventario

Arqueoláxico de Galicia dun total de trinta novos rexistros, estruturados en tres

xacementos arqueolóxicos, dous achados, catro referencias e vinteún

topónimos.
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6.- INVENTARIO ARQUEOLÓXICO DO VICEDO

O listado definitivo de xacementos, achados, referencias e topónimos, co

seu correspondente código de identificación administrativa é o que a

continuación se presenta (asterisco = rexistros novos):

• XACEMENTOS (Cfr. Mapa de distribución en anexo 9.2)

GA27064001	 Castro da Insua

GA27064002	 Punta do Castro

GA27064003	 Trasmonte (Corgo de Pepe Román)

GA27064004	 Castro Pando/ Praza de Armas

GA27064005	 "El Castillo"/ 0 Castelo

GA27064006	 Castro de Suaigrexa

GA27064007	 Castro da Tarroeira/ de Abeladal

GA27064008	 O Castro

GA27064009	 Medas do Castro/ Testa de Ferro

GA27064010	 Mámoa do Campo dos Lagos

GA27064011	 Mámoa I de Monte Padró

GA27064012	 Mámoa II de Monte Padró

GA27064013	 Mámoa III de Monte Padró

GA27064014	 Mámoa I do Cristo da Portapena [Concello de Ourol]

GA27064015	 Mámoa II do Cristo da Portapena [Concello de Ourol]

GA27064016*	 Mámoa de Pena dos Foles

GA27064017*	 A Calzada

GA27064018*	 Mosteiro de San Miguel da Coelleira

• ACHADOS

GA27064ACH-1* Machado de bronce do Morgallön

GA27064ACH-2* Ara galaico-romana de Suegos
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• REFERENCIAS (Cfr. Mapa de distribución en anexo 9.3)

GA27064REF-1

GA27064REF-2

GA27064REF-3

GA27064REF-4

GA27064REF 5*

GA27064REF 6*

GA27064REF 7*

GA27064REF 8*

Castro dos Moutillós/ Os Moutillós

Garita dos Mouros/ Garita do Cacho

A Medoria [Concello de Viveiro]

A Medorra/ Coto da Medorra

Mámoas de Chao do Marco

O Carrusco/ 0 Tesouro

Mosteiro de San Palo/ 0 Colexio

Mosteiro de San Martirio

• TOPÓNIMOS (Cfr. Mapa de distribución en anexo 9.4)

GA27064T0P-1

GA27064T0P-2

GA27064TOP-3*

GA27064TOP-4*

GA27064TOP-5*

GA27064TOP-6*

GA27064TOP-7*

GA27064TOP-8*

GA27064TOP-09*

GA27064TOP-10*

GA27064TOP-11*

GA27064TOP-12*

GA27064TOP-13*

GA27064TOP-14*

GA27064TOP-15*

GA27064TOP-16*

GA27064TOP-17*

GA27064TOP-18*

GA27064TOP-19*

Castrobó (San Pedro de Mosende).

Castro (Santa María de Suegos).

Cal do Castelo (San Román de Vale).

Tarreo da Medoria (Santo Estevo do Vicedo).

Castro (Santo Estevo do Vicedo).

Medoria (San Román de Vale).

Castelo (San Miguel de Negradas).

Medoria(s) (Santa María de Suegos).

Castelo/ Castrelo (San Miguel de Negradas).

Croas (San Miguel de Negradas).

Pena do Castro (San Paulo de Riobarba).

Castrillón (Santa María de Cabanas).

Xestal do Castro (Santa María de Cabanas).

Os Castros (Santa María de Cabanas).

Fonte dos Mouros (Santo Estevo do Vicedo).

O Tesouro (San Miguel de Negradas).

Pico Sacro (San Miguel de Negradas).

Tesourón das Alpuxarras (San Miguel de Negradas).

O Tesouro (San Miguel de Negradas).
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GA27064TOP-20* A Calzada (Santa María de Cabanas).

GA27064TOP-21* Coya dos Mouros (Santa María de Cabanas).

GA27064TOP-22* A Fortaleza (Santa María de Cabanas).

GA27064TOP-23* O Tesouro (Santa María de Cabanas).

Así pois, en definitiva, dos vinteún rexistros previos aos traballos de

prospección e delimitación arqueolóxica do Concello do Vicedo, pasouse aos

cincuenta e dous actuais.

As fichas do Inventario Arqueolóxico de Galicia correspondentes a

todos os rexistros entréganse en formato normalizado á Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, onde se poderán comprobar os

principais datos recollidos e a información gráfica complementaria, que consiste

principalmente nun plano a escala detallada, adaptada ás peculiaridades de

cada caso, a ortofotografía antiga do sitio (1956) e a parcelación actual do

xacemento segundo a información que figura na Oficina Virtual do Catastro. O

plano orixinal 1: 5.000 de todo o concello coas correspondentes delimitacións

entrégase en CD-ROM aparte.

No Catálogo do PXOM preséntanse as fichas individualizadas de cada

xacemento e referencia, así como os planos a escala orixinal 1: 5.000, reducida e

adaptada ao formato A4, coa localización exacta dos xacementos e referencias

rexistrados. Asemade, inclúese o listado de topónimos con polígono e parcela.

A continuación, introdúcense de maneira individualizada as

consideracións históricas e bibliográficas que consideramos pertinentes e

necesarias para clarificar determinados aspectos dos novos rexistros

incorporados ao Inventario Arqueolóxico de Galicia. Da Mámoa de Pena dos Foles

unicamente indicaremos que se trata dun túmulo funerario prehistórico inédito

e que toda a información relativa ao mesmo xa se incorpora na sua ficha.
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GA27064017 A Calzada

En relación con este novo xacigo, convén sinalar o feito de que a

"calzada" da Insua de San Martirio xa tiña sido referida na bibliografia non

especializada e de carácter divulgativo, nestes lacónicos termos: "(...) posible

orixe romana dunha calzada na illa de San Martirio" (G.E.G., 2003: 116). Ao

revisarmos esta referencia deparámonos con unha marcada tradición local entre

os vecirios da zona, que apontaba inequivocamente á existencia neste sitio dun

"antigo camirio empedrado", actualmente colmatado e con unha ortofotografía

de 1956 na que se pode aprezar perfectamente o seu rectilíneo percurso.

Unha vez visitada a zona puidemos comprobar in situ a existencia dos

restos da calzada na zona na que ésta entraba na ínsua, onde conservaba unha

escasa superficie ainda hoxe ben visíbel, e o microtopónimo Portovedro na

ribeira °posta. Este antigo camirio empedrado poderíase relacionar co primitivo

acceso ao castro da ínsua ou co mosteiro medieval ali emprazado, sen desbotar

a posibilidade de que a sua construción se tivera emprendido en datas mais

serodias. Decidiuse, consecuentemente, incluí:lo no catálogo con unha

adscrición cronolóxica indeterminada.
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GA27064018 Mosteiro de San Miguel da Coelleira

Ignórase a sua data de fundación, ainda que Amor Meilán defendeu a

posibilidade de que xurdira no século V da man do bispo Consencio (AMOR,

1918-27: 49). Porén, o primeiro documento que cita a existencia do mosteiro de

San Miguel de Quonicularia data do ano 1095 (CAL, 1990: 16, doc. N.° 8). En 1753

ainda se cobraban rendas polo mosteiro de San Miguel da Colleira, segundo

documentos do cabido mindoniense (DONAPETRY, 1945: 82), ainda que o

edificio daquela xa se debía atopar bastante arruinado, pois non figura como tal

no Interrogatorio do Catastro de Ensenada (MOURE, 2009b: 12). Diversos

estudos relacionan este mosteiro cos Templarios e cos Agostifíos (cfr. resumo en

PEREIRA, 2000: 209-210), existindo cando menos duas monografias centradas

na sua historia (CAL, 1983 e MOURE, 2009d).

A dia de hoxe a Illa Coelleira é un referente biolóxico pola sua enorme

riqueza en fauna avícola (FARIÑAS, 1982), conservándose vivas entre a

poboación local un senfin de historias e lendas sobre o seu pasado, no que

monxes, templarios, nobres e baleeiros fan acto de presenza (ANÓNIMO, 2001:

9-11). 0 certo é que entre a ampla bibliografía relativa á illa destacaríamos un

texto no que se afirmaba que "(...) en su parte NO. encuéntranse piedras con signos

que no han sabido explicarnos, y restos de tejas, ladrillos, etc., de una antigüedad

indiscutible" (AMOR, 1936: 919). Na prospección de campo in situ non se

puideron localizar restos materiais deste tipo nas citadas localizacións.

Algunhas fontes sinalaban o lugar aproximado do emprazamento do

Mosteiro de San Miguel da Coelleira, nun sitio denominado As Fraguas, que

tamén gardaba unha rica tradición popular sobre a eventual presenza dos

frades (RAMÍREZ, 2004: 29). Porén, o feito que nos levou a prospectar a illa foi a

existencia no Archivo General de la Administración dun plano de 1861 no que un

enxerieiro da época localizaba exactamente a ubicación dos restos do mosteiro.
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No plano de Marcelo Sánchez Movellán sinalábanse uns grosos trazos a

xeito de paredes, á volta dos cuais se podía ler "Ruinas del Convento de

Templarios" (SÁNCHEZ, 2004: 191). Logo de desembarcar na illa resultou

relativamente doado acceder á posición sinalada no dito plano e localizar os

restos de unha edificación que coincidía, grosso modo, co que supostamente tería

sido a última ocupación dun cenobio de orixe medieval.

Detalle do plano de Marcelo Sánchez Movellän (1861) e estado actual das ruinas nel sinaladas

Non se constatou a existencia de materiais móbeis en superficie, sendo

moi mesta a coberta vexetal a base de silvas e fentos que invadía e ocultaba

grande parte do edificio. No caderno de campo procedeuse ao levantamento

dun croquis esquemático, indicando o feitío xeral da planta, a sua orientación e

as divisións interiores, todo elo acompañado das suas correspondentes

medicións. Deste xeito e perante a ausencia de unha desexábel escavación

futura, procedeuse á incorporación destas ruinas ao Inventario Arqueoláxico de

Galicia. Neste caso concreto, as fontes bibliográficas, a tradición oral, a

microtoponimia e a prospección arqueolóxica virian a coincidir en sinalar este

emprazamento como os restos da ocupación mais recente dun mosteiro

fundado no medievo, con mais dun milleiro de anos de historia ás suas costas e

do que se conserva unha importante colección documental (CAL, 1983).
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GA27064ACH-1* Machado de bronce do Morgallón

En 1935 Federico Macirieira publicaba un pequeno estudo acompañado

dun mapa da comarca ortegalesa no que aparecía sinalado coa letra "Q" un

ponto que corresponde á lenda "Lugar de Morgallón en el cual apareció un hacha de

bronce de talón y asas laterales". No citado traballo non se incluían debuxos nen

fotografías da peza. Na monografía de D. Luís Monteagudo Die beile auf der

Iberischen Halbinsel (1977) non se atopa nengunha referencia a este achado. Os

servizos técnicos do Museo Provincial de Lugo non terien constancia da

eventual existencia entre os seus fondos do dito machado. Os vecirios do

Morgallön xa non gardan lembranza deste suceso. Porén, ao facermos o vaciado

da microtoponimia recollida no catastro de rústica do concello, comprobamos

que na freguesía de San Miguel de Negradas existe un nome de lugar que

poderían eventualmente estar a indicar o sitio exacto do achado, baixo a forma

"Tesourón das Alpuxarras". Está situado a uns 800 m. do Morgallón e

corresponde ás parcelas 117 e 202 do polígono 48. Sexa como for, o machado foi

rexistrado individualmente como achado e o nome de lugar como topónimo.

Mapa de Macirieira no que se indica xenericamente a localización do machado do Morgallón
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GA27064ACH-2* Ara galaico-romana de Suegos

No exterior da igrexa parroquial de Santa María de Suegos existe unha

ara votiva galaico-romana empotrada horizontalmente na parte inferior de un

dos curiais da cabeceira do edificio, concretamente no mais inmediato á estrada

que discorre ao pé do templo. A ara, inédita e moi sinxela, amosa unhas

características xerais bastante canónicas: morfoloxía prismática, foculus para as

libacións no seu plano superior e campo epigráfico frontal (GÓMEZ, 2000: 177).

Atendendo ás recomendacións descritivas indicadas polos mais reputados

especialistas do ocidente peninsular (ENCARNAÇÁO, 1997: 14), deberíamos

salientar os seguintes pormenores: carece de capitel, toros, frontón ou

molduras; o fóculo é de feitío rectangular e ocupa unha posición central na cara

superior do bloque; o campo epigráfico non foi rebaixado nen destacado; das

caras restantes nada podemos indicar por atoparse literalemente empotradas na

parede da igrexa. Actualmente dexérgase no campo epigráfico a existencia de

numerosas incisións con trazos predominantemente rectos, ainda que a sua

leitura e consecuente interpretación resulten extremadamente difíceis. Logo

dunha detida observación, semella que estamos perante un breve texto de

cando menos catro uñas, cada unha delas con aproximadamente outros tantos

caracteres.

Ara votiva galaico-romana empotrada na igrexa de Suegos
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Como anotacións secundarias recollidas no caderno de campo

deberíamos indicar outro tipo de cuestións constatadas ao longo dos traballos

de prospección e que se indican de seguido:

• O xacigo que diversos autores (ROMERO, 1980: 67; NOVO, 1997: 20)

tefien sinalado como Castro de San Roque, na freguesía de Negradas,

non foi identificado arqueoloxicamente como tal, carecendo ademais de

microtoponimia, tradición oral e folklore asociado entre os vecifíos deste

núcleo de poboación, polo que se presume a sua inexistencia de cara á

catalogación.

• A Ponte do Porto (San Paulo de Riobarba), construida en pedra sobre o
rio Sor, ten sido atribuida sen fundamento algún á época galaico-romana

ou mesmo medieval (LAREDO, 1998: 84). 0 certo é que, unha vez

inspeccionadas in situ as suas fundacións, non se atoparon elementos na

fábrica actual que permitiran datar as orixes desta ponte en tempos tan
antigos. Carece de sillares almofadados e de marcas de canteiro. A

inmediata Ermida das Angustias, claramente relacionada con este

importante paso fluvial do antigo Camiño Real entre O Barqueiro e

Viveiro, semella que foi construida ao longo da primeira metade do s.

XVII (ANÓNIMO, 2001: 16).

• A Capela da Sanga (Santa María de Cabanas), citada por numerosos

autores e aínda viva na tradición oral local, apenas conserva hoxe uns

escasos restos das paredes orixinais, vencelladas a unha antiga casa

grande abandonada e en avanzado estado de ruina. En relación coa

Capela dos Sirgos os vecifíos apontan o feito de que non era moi antiga e

foi arrasada hai anos.

• En moitos dos cruceiros espallados polo termo municipal temos

constancia da antiga práctica do enterramento de nenos que morrían

antes de recibiren o baptismo, así como outros ritos etnoloxicamente

interesantes: paradas nos enterros / procesións, baptismos prenatais, etc.
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• Existen diversos elementos xeolóxicos naturais que tefien un significado

especial para os vicedenses, identificados cos seus propios nomes e con

numerosas lendas ou historias asociadas: A Pedra do Mediodía (O

Caroceiro, Santa María de Cabanas), a Pena de Xan Vidal e a Furada do

Mouriño (ambas na Praia de San Román), así como numerosas fumas.

• Os vecifíos das casas inmediatas á Igrexa parroquial de Santa María de

Cabanas sinalaron unha vella tradición local segundo a cal unha

pequena pía columnada de granito que hoxe está no interior do templo

tería sido trasladada até alí desde a cercana Fonte da Escola, situada a

uns 50 m. do templo, logo da sua aparición milagreira.

• Ao pé da Igrexa parroquial de San Pedro de Mosende consérvase

presumibelmente in situ unha grande lousa plana de granito que

segundo os vecifíos corresponde á tampa dun enterramento

relativamente antigo, hoxe afectado pola pista asfaltada que discorre a

rentes do templo. A fundación do edificio data do século XVII, con

engadidos do s. XVIII.

• Son numerosas as casas brasonadas espalladas polo termo municipal,

entre as que poderíamos citar, segundo as suas denominacións

populares, a Casa dos Condes de Montenegro (A Igrexa, Suegos), o Pazo de

Pedro Pérez das Marrrias (San Roque, Negradas), a Casa do Pereiro (A

Pradería, San Román)...

• Un último aspecto de interese serían os restos fóseis paleontolóxicos

localizados durante os labores de prospección na Praia de San Román,

popularmente moi coftecidos e designados como "011os de Reimar".

4111
"011os de Reimar" da praia de San Román
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7.- BREVES CONCLUSIÓNS E VALORACIÓN PATRIMONIAL

Unha vez rematados os labores de prospección e delimitación dos

xacementos arqueolóxicos do Concello do Vicedo convén salientar algunhas

cuestións destacadas:

• En primeiro lugar, o seu estado de conservación, en xeral, é moi

desigual, con xacementos presumibelmente moi ben preservados (Castro

da Tarroeira) fronte a outros practicamente arrasados (Castro na

Encrucelada);

• Por outra banda, seguimos sen cofiecer a existencia de xacigos ou

achados dos tempos mais recuados da Prehistoria (Paleolítico e

Mesolítico);

• Mámoas e castros son os xacementos que mais abondan no termo

municipal vicedense, somando entre ambos dous terzos da totalidade

dos rexistros consignados;

• Por vez primeira, temos constancia oficial da existencia de restos

materiais adscribíbeis á Idade do Bronce, ao ser incorporada a esta

memoria o machado de talón e duas anelas do Morgallón;

• Asemade, a localización de unha ara votiva inédita da época galaico-

romana constitúese como a evidencia material do primeiro texto escrito

no territorio vicedense;

• Convén non esquecer que, despois de castros e mámoas, os xacigos de

filiación medieval constitúen o terceiro bloco mais numeroso,

representando a sexta parte do total de rexistros. Para alén disto, da

dominación xermánica e dos tempos altomedievais aínda hoxe

permanecen vivos numerosos topónimos, dos que, sen lugar a dúbidas, o

mais significativo é o que designa á freguesía de Suegos ("Suevos" en

documentación antiga), claro etnotopónimo de filiación continental

centroeuropea (DONAPETRY, 1945:42).

57



1917

lila Coelleira

San R

1919

1887
_

Praia	 re

1900	
	 7

4,	 1917
el=7)

1901
1900

1897

X illo i

LzinuLA
Memoria técnica da prospección e de/imitación dos	 Patrimonio Cultural e Arqueoloxia
xocementos orqueoloXicos do Concello do Vicedo (Lugo)	 —444VH itikii~WoritAW

Por mor das limitacións temporais e orzamentarias do proxecto non se

levou a cabo nengunha prospección de ámbito subacuático, ainda que conviría

ter en conta para futuras eventualidades os datos contidos na obra de F. Patricio

Cortizo, que indican a presenza en augas marítimas vicedenses de numerosos

pecios, alguns deles mesmo de finais do século XIX: sete pailebotes, seis traíllas,

dous galeóns e duas embarcacións indeterminadas afundidos en 1887 no esteiro

do Sor e perto da praia de Arealonga; unha traffia desaparecida ao NO. da

Coelleira, en 1895; un pequeño cargueiro coriecido como "Lankrona", perdido

ao N. da mentada illa, en 1890; o mercante "San Vicente Ferrer", ao L do Mote

Gabeira, en 1897; un lanchón e o mercante "Mandy", en 1900, nas inmediacións

da Praia de San Román, etcétera, etcétera. (CORTIZO, 2000 e 2004)

Naufraxios anteriores a 1920 no Vicedo

(Elaboración propia a partir de Cortizo, 2000: 328-329)
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De cara a unha primeira valoración patrimonial xeral dos xacementos

arqueolóxicos vicedenses, destacaríamos o seu enorme potencial tanto ao nível

da investigación científica como ao do seu eventual aproveitamento como

recurso económico de tipo cultural por parte da poboación local. Mención

especial verbo do primeiro aspecto referido serían as mámoas, os castros e os

mosteiros de orixe medieval. En relación co segundo, poderíamos salientar

xacigos tan espectaculares e senlleiros no seu emprazamento como o Castro da

Insua de San Martirio ou as ruinas cenobíticas da Illa Coelleira.

Asdo.: Lois Ladra - A Coruña, 30 de Outubro de 2009
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10.- RESUMO DA ACTUACIÓN

Código do expediente: CD 102A 2009/470-0

Titulo do proxecto:	 Prospección e delimitación dos xacementos

arqueolóxicos do Concello do Vicedo (Lugo)

Autor:	 Xosé Lois Ladra Fernández

Resumo:

Por iniciativa da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural foille encargada

á empresa Lúnula - Servizos Profesionais de Patrimonio Cultural e Arqueoloxía a

prospección e delimitación dos xacementos arqueolóxicos do Concello do

Vicedo (Lugo) de cara á sua inclusión no futuro PXOM. Con anterioridade á

realización destes traballos figuraban no Inventario de Xacemen tos Arqueolóxicos

de Galicia un total de vinteún rexistros para o termo municipal vicedense,

estruturados en quince xacementos, catro referencias e dous topónimos.

A metodoloxía implementada consistiu na execución de unha

prospección terrestre extensiva e selectiva, baseada no método usualmente

denominado amostraxe estratificada. O desenvolvimento dos labores ocupou

tres fases de traballo diferenciadas e consecutivas: documentación e

planificación previa, prospección de campo e ordenamento posterior da

información xerada.

Os labores de documentación incluiron unha ampla revisión da

bibliografía científica e divulgativa preexistente, así como a consulta e baleirado

de diversos corpora documentais: Inventario Arqueolóxico de Galicia, Catálogo de

Yacimientos Arqueológicos del Ministerio de Cultura, Catálogo de Xacemen tos

Arqueolóxicos da Costa Lucense da USC, Catastro de rústica...
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A planificación previa consistiu basicamente na selección de unha serie

de zonas susceptíbeis de acobillaren restos arqueolóxicos que posteriormente

foron prospectadas de xeito mais intensivo. Asemade, fixéronse enquisas orais

sistemáticas aos veciños das mais de cento trinta entidades singulares de

poboación recollidas no Nomenclator de Galicia e nas follas do Mapa Topográfico

Nacional a escala 1: 25.000. Tamén se mantiveron diversas reunións informativas

co persoal do concello, coas asociacións vecifiais e cos investigadores locais.

Por outra banda, unha vez finalizados os labores de campo pasouse dos

vinteún rexistros iniciais do Inventario Arqueolóxico de Galicia a un total de

cincuenta e duas entradas, estruturadas en dezaoito xacementos, dous achados,

oito referencias e vintetrés topónimos.

Os principais resultados desta actuación pódense resumir na revisión e

actualización dos rexistros anteriores, aos que se incorporaron tres novas

xacementos, dous novas achados, catro novas referencias e vinteún novas

topónimos.

Os xacigos que foron dados de alta son: o túmulo funerario prehistórico

da Pena dos Foles, a calzada da Insua de San Martirio e os restos do mosteiro

medieval de San Miguel da Illa Coelleira. Co primeiro deles acrecéntase a

nómina de medorras implantadas en territorio vicedense, ao tempo que se da a

coriecer unha posíbel necrópole inédita que se extende ao longo de unha ampla

penechaira. A calzada supón a identificación de unha antiga via de

comunicación seguramente relacionada co acceso ao poboado fortificado da

Insua e ao mosteiro de San Martirio, actualmente mergullada baixo as augas do

Esteiro do Sor. Finalmente, pensamos que coa localización exacta dos restos do

cenobio insular da Coelleira ponse fin a unha longa disputa historiográfica que

se mantivo aberta durante case que un século, acadando mesmo os momentos

actuais.
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Un dos novos achados identificados corresponde ao machado de bronce

con duas anelas asoellado no lugar do Morgallón, que nos fala por vez primeira

da existencia de restos materiais móbeis adscribíbeis á Idade do Bronce neste

concello. Asemade, a outra descoberta concretízase na ara votiva reaproveitada

como material de construcción na igrexa parroquial de Santa María de Suegos, a

partir da cal podemos aportar probas inequívocas dos primeiros textos escritos

localizados en territorio vicedense.

As novas referencias suporien claros indicios da eventual existencia de

restos arqueolóxicos de diversa índole, tipoloxía e adscrición cronocultural. Así,

compriría citar os túmulos de Chao do Marco, o asentamento de O Carrusco e

as posíbeis localizacións dos cenobios medievais de San Paio e San Martirio.

Por outra banda, ao longo dos labores de prospección tamén se

identificaron restos fóseis paleontolóxicos no areal de San Román, ao tempo que

se incluiron na correspondente memoria técnica as fontes documentais que

informan da potencial existencia de pecios ou xacementos arqueolóxicos

subacuáticos no litoral vicedense.

Finalmente, convén non esquecer que coa realización desta prospección e

delimitación dos xacementos do Concello do Vicedo xerouse un amplo corpus

documental que servirá de base para a elaboración do Plan Xeral de Ordenación

Municipal, no cal serán incluídos todos os resultados deste traballo, garantindo

así de xeito legal a sua preservación futura.

Ara votiva galaico-romana de Suegos e restos do mosteiro da Coelleira
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