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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do conca/lo de Barbade
(Ourense)

O. FICHA TÉCNICA

TÍTULO DO PROXECTO:

Catalogación e Delimitación Planimétrica dos Xacementos Arqueolóxicos do
Concello de Barbadás (Ourense).

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA PROPOSTA:

Prospección superficial intensiva-selectiva

EQUIPO TÉCNICO:

Arqueóloga directora: Nieves Amado Rolán

Arqueóloga axudante: Ma Cristina Varela Barrios

DURACIÓN PREVISTA DA INTERVENCIÓN:

Dez (10) días de traballo de campo

PROMOTOR:

Conselleria de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia

DOMICILIO:

San Caetano s/n Bloque 3. 15771-Santiago de Compostela

ZONA DE ACTUACIÓN:
Concello de Barbadás na sua totalidade. Provincia de Ourense.
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Batbadás
(Ourense)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 .Antecedentes

O proxecto de "Catalogación e Delimitación Planimétrica dos xacennentos

arqueolóxicos do Concello de Barbadás (Ourense)", foi elaborado a proposta da

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Consellería de Cultura da Xunta de Galicia,

co obxectivo xeral de inventariar, catalogar e delimitar os xacementos

arqueolóxicos, achados, referencias e topónimos da totalidade do Concello de

Barbadás, en Ourense.

O Informe Valorativo de prospección arqueolóxica intensiva-selectiva,

constituiu o terceiro paso do proxecto de catalogación, despois da redacción e

presentación do propio Proxecto e da realización do traballo de campo.

A presente Memoria Técnica constitúe a 4 a e última fase de documentación

sobre o traballo, e contempla unha catalogación de xacementos individualizados en

fichas, xustificando a súa delimitación planimétrica, así como unha xustificación

reflectida tarnén en plano, da intensidade das zonas prospectadas. Redáctase en

cumprimento do disposto no artigo 11 do decreto 199/1997 de 10 de xullo, polo que

se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

O traballo de campo no concello de Barbadás realizouse entre os meses de

xullo e setembro do presente ano.

O Concello de Barbadás conta cun Plan Xeral de Ordenación Municipal,

aprobado definitivamente o 19 de xullo de 2002. Neste plan están considerados e

delimitados os 5 xacementos que constan inventariados no Servizo de Arqueoloxía da

Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Na catalogación do concello propofiemos

unha nova delimitación para estes xacementos.

Nieves Amado Rolán. outubro de 2006
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do cancelo de BarbadáS
(Ourense)

1.2. Materiais

Non se recolieron materiais arqueolóxicos no transcurso da actuación,

porque se considerou que os materials de superficie localizados, non tiñan a

suficiente entidade para ser museatizados, nen corrían perigo de ser destruidos.

Fíxose unha documentación fotográfica, no propio xacemento, que consta nos

distintos Informes e Fichas Normativas, de aqueles grupos de achados que serviron

para catalogar os xacementos. Polo tanto non ha lugar á Copia de Acta do Depósito.

Ourense, a 25 de outubro de 2006

A Arqueólogo directora,

Asdo.: Nieves Amado Rolán

Nieves Amado Rolán. outubro de 2006
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Barbadás
(Ourense)

2. DESCRIPCIÓN E LOCALIZACIÓN DA ZONA DE TRABALLO

O concello de Barbadás pertence á provincia de Ourense. Está situado no cuadrante

noroeste da provincia, na nnarxe esquerda do río Miño, que atravesa o concello polo

norte, en dirección nordeste-sudoeste. A súa superficie é de 30,33 quilómetros

cadrados, cun total de 6.908 habitantes. Este concello na súa totalidade, será o

ámeto de actuación.

2.1. SITUACIÓN DO CONCELLO DE BARBADAS DENTRO DE GALICIA

2.2. CONTEXTO HISTÓRICO-XEOGRÁFICO

o CONCELLO DE BARBADAS, pertencente á comarca ourensá, lindante polo norte co

concello de Ourense e distante da capital provincial 5 Km, está configurado

administrativamente por seis parroquias: San Bernabé da Valenzá, San Xoán de

Barbadás, San Xoán de Bentraces, San Martillo de Loiro, San Lourenzo de Piñor e

Santa María de Sobrado do Bispo.

Nieves Amado Rolán. outubro de 2006
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Barbeas
(Ourense)

A zona xeográfica na que se sitúa o termo municipal correspóndese cunha formación

paleozoica que está composta por rochas ácidas graníticas, solos pouco evolucionados

e de pouca profundidade, que carecen de arxilas e que converten o terreo en mol

permeable. As alturas máximas do concello correspóndenlles ós picos Alto do Castro,

no sudoeste, con 635 m de altitude e ó monte Ruza, no noroeste, con 503 m. O

territorio de Barbadás está situado entre as concas dos ríos Miño e Barbaña, o que

suaviza a orografía da parte norte do concello, que se encadra entre a dorsal galega

e os macizos ourensáns. A vexetación presenta matices de tipo mediterráneo e

atlántico, cunha importante superficie forestal de repoboación de pirieiros, que

supera amplamente as pequenas superficies de vexetación autóctona, composta por

aciñeiras, ameneiros, freixos, carballos, castiñeiros e monte baixo de toxo, uz e

carqueixa.

En Barbadás consérvanse restos arqueolóxicos, coma castros e xacementos

medievais. A cercanía á cidade de Ourense e o papel da institución eclesiástica foi

fundamental para a historia deste concello. Dende o século XII, non só Barbadás,

senón toda a comarca de Ourense, estivo mediatizada polo poder señorial da

xerarquía eclesiástica, e aínda que en menor medida, tamén da nobreza laica. O

máis salientable de Barbadás é a súa riqueza artística e arquitectónica,

maioritariamente de carácter eclesiástico: cruceiros, igrexas, ermidas, capetas,

pazos, etc., datados entre os séculos XII e XVIII, que aparecen dispersos por toda a

xeografía municipal.

Nieves Amado Rolán. outubro de 2006
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Barbadäs
(Ourense)

3. OBXECTIVOS

Os obxectivos prioritarios desta actuación eran os seguintes:

• Localizar, Identificar, Inventariar e describir os xacementos

arqueolóxicos do Concello de Barbadás, de naturaleza visible e/ou

monumental.

• Localizar, inventariar e describir os achados, referencias e

topónimos de naturaleza arqueolóxica.

• Revisar o patrimonio arqueolóxico cotiecido para comprobar a súa

ubicación, e completar a súa descrición morfolóxica se fora posible.

• Actualizar os posibles cambios na situación patrimonial dos

xacementos cotiecidos.

• Facer unha proposta de delimitación sobre cartografía apropiada,

de cada un dos xacementos arqueolóxicos localizados.

Nieves Amado Rolän. outubro de 2006
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Barbeas
(Ourense)

4. ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA

4.1. SISTEMA DE PROSPECCIÓN

Entenderemos por sistema de prospección o programa que predefine, articula e

secuencia unha serie de técnicas e estratexias de prospección, e que obedece a unha

necesidade concreta: a identificación, documentación e rexistro de entidades que

integran o Patrimonio Cultural.

Definición Legal de Prospección (Decreto 199/ 1997)

Exploración superficial y sistemática sin remoción de tierras dirigida al estudio e

investigación para la detección de restos históricos ya los contextos ambientales con

ellos relacionados, a través de la observación y el reconocimiento sistemático de la

superficie terrestre.

Poderiamos decir que, a Prospección é unha técnica de carácter non destructivo que

permite obter datos a diferentes escalas na orde de estimar e interpretar parámetros

do rexistro arqueolóxico. Ademáis, a Prospección non é unha mera técnica, é unha

investigación complexa, crítica e que esixe cruzar diferentes tipos de información. E

casi o único método para investigar as distribucións arqueolóxicas a nivel rexional, e

ademáis un instrumento poderoso na tolta para protexer e xestionar o patrimonio

arqueolóxico.

Como técnica para a catalogación dos xacernentos arqueolóxicos do concello de
Barbadás, propofiemos dous tipos complementarios de prospección:

• Prospección indirecta por sensoramento remoto, basada na análise da

fotografía aérea.

• Prospección directa. Neste caso propofiemos a prospección superficial coa

estratexia intensiva-selectiva.. Esta estratexia de prospección contempla un

Intervalo amplo e unha Traxectoria dirixida (elementos da paisaxe con

posibilidades de ser ou albergar xacementos visibles: elevacións do terreo,

afloramentos prominentes, etc). As súas utilidades oriéntanse á detección de

elementos perceptibles en superficie:

Nieves Amado Rolán. outubro de 2006	 9



Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Barbadás
(Ourense)

4.2. METODOLOXÍA

4.2.1. TRABALLO DE GABINETE

Análise da documentación preliminar disponible, publicada ou inédita, na que

se investigarán fundamentalmente os seguintes aspectos:

• Investigación e vaciado da bibliografía publicada sobre a zona.

• Investigación exhaustiva da toponimia menor mediante vaciado do

Amillaramento do arquivo do concello e do arquivo do Catastro.

• Investigación e revisión da fotografía aérea disponible no concello e/ou

no Catastro.

• Investigación e revisión exhaustiva da cartografía tanto das escalas

usadas na prospección, como outras máis antigas ou parciales que poda

haber no concello.

• Revisión dos Plans Xerais ou Parciais que estean en vigor no Concello.

• Consulta do Inventario Arqueolóxico da Xunta de Galicia, por se

houbera algún elemento arqueolóxico xa inventariado.

4.2.2. TRABALLO DE CAMPO

Prospección sistemática no ámeto de actuación para identificar,

describir e delimitar os xacementos, achados ou referencias

arqueolóxicos. Nesta fase de traballo de campo entrevistarase algún

vecino de cada ún dos pobos ou lugares que conforman o concello,

para recoller máis información sobre a toponimia menor e sobre certas

lendas ou tradicións que nos podan levar a localizar xacementos

arqueolóxicos descofiecidos.

4.2.3. ELABORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

• Elaboración do Informe valorativo, no que se recolle un avance dos

resultados da actuación e no que se inclüe a descripción dos traballos

e a documentación gráfica relativa á totalidade do Concello:

Nieves Amado Rolän. outubro de 2006	 10
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-Localización dos xacementos, achados saltos, referencias e

topónimos na cartografía escala 1:10.000 (reducida a 1:20.000), co

código de identificación

-Listado dos xacementos, achados sottos, referencias e topónimos,

co seu código de identificación, nome, parroquia, lugar, tipoloxía

e adscripción e n° de plano de localización.

• Elaboración de fichas de catalogación dos xacementos, achados soltos,

referencias e topónimos significativos do Concello nas fichas

normativizadas da Dirección Xeral de Patrimonio.

• Elaboración e rexistro da información na cartografía 1:10.000

(reducida a 1:20.000) para localización e 1:5.000 para delimitación

planimétrica.

• Elaboración da memoria técnica, na que se incluirá para cada

xacemento asemade, a xustificación arqueolóxica da delimitación das

áreas ocupadas polos mesmos e da proposta do contorno de

protección, e un plano do concetto coa delimitación cartográfica das

áreas prospectadas e grao de intensidade.

• A cartografía usada para este ámeto serán as escalas:

1: 5.000 da C.O.T.O.P. para a delimitación de xacementos.

1:10.000 da C.O.T.O.P.

1: 20.000, proporcionada polo Servicio de Arqueoloxía da Consellería

de Cultura para localización de xacementos.

1: 25.000 do Instituto Xeográfico Nacional.

4.2.4. MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS

Os materiais arqueolóxicos localizados no transcurso dunha actuación

arqueolóxica deste tipo, soen ser materiais de superficie, fora de contexto

estratigráfico, xeralmente mai deteriorados. Foron documentados con

fotografías para a correcta catalogación e adscrición cultural. Só se recollerán

aqueles materials singulares ou que estén en perigo de destrucción ou

desaparición.

Nieves Amado Rolän. outubro de 2006
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do concello de Barbeas
(Ourense)

5.	 RESULTADOS

5.1 Resumen dos xacementos localizados

Os resultados totais do traballo son 17 xacementos arqueolóxicos localizados, 2

referencias a xacementos arqueolóxicos, 1 achado arqueolóxico e 1 topónimo.

O esquema de elementos arqueolóxicos localizados segundo a súa tipoloxía seria o

seguinte:

• 1 mámoa

• 1 xacemento calcolítico

• 1 petroglifo do bronce

• 2 castros

• 3 xacementos romanos posiblemente tipo "vila"

• 2 xacementos medievais

• 2 xacementos de tipo cultual posiblemente medievais

• 2 xacementos tipo poboado posiblemente medievais

• 3 xacementos con gravados históricos medievais

• 1 achado de materials romanos

• 1 referencia a vía romana e achados de "villae"

• 1 referencia a xacemento medieval

• 1 topónimo que fai referencia a unha explotación aurífera romana

5.2. Cambios con respecto ä catalogación existente na Consellería de
Cultura

Na revisión do Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia había

catalogados anteriormente 5 xacementos arqueolóxicos.

• Seguimos respetando o código antigo dos xacementos catalogados,

dándolle ós novos, os seguintes números correlativos.

• Dividimos o xacemento GA32008002 (Castro de Louredo) en dous

independentes, xa que os restos dunha posible vila romana situados nunha

zona llana ó sur do castro, están bastante separados das estructuras do

mesmo, considerando ademáis, que pertencen a dúas épocas

cronoculturais correlativas, pero distintas.

Nieves Amado Rolän. outubro de 2006
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación plan/métrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Barbadás
(Ourense)

• Contabilizamos para as listas de inventario, localización e delimitación o

petroglifo do bronce e de término (con estructuras nos dous concellos),

catalogado no concello de Ourense, que está na divisoria entre Ourense e

Barbadás, conservando o seu código de Ourense GA32054048.

• O achado romano da Farixa, GA32054ACH, catalogado no concello de

Ourense, está dentro do concello de Barbadás. Consideramos este achado

na catalogación de Barbadás, dándolle o código do concello, anque o paso

da autovía, razón do seu descubrimento, destruíu a maioría dos materiais.

5.3. Xustificación de Áreas Prospectadas

A xustificación de áreas prospectadas ven dada pota metodoloxía descrita

noutro apartado desta memoria, tendo en conta a inspección do territorio atendendo

ós seguintes parámetros :

• revisión de xacementos xa catalogados

• revisión da fotografía aérea antiga e actual

• revisión da microtoponimia investigada no concello.

• criterios de posibles patróns de asentamento atendendo ás diferentes

épocas cronoculturais

• entrevistas cos veciños dos lugares

• referencias bibliográficas de elementos arqueolóxicos

Zonas non prospectadas:

As que respondendo a calquer patrón de asentamento cronocultural non se

podía acceder polo espeso da vexetación.

Os fondos de val, nos que non había referencias

Escarpes e ladeiras pronunciadas

Para reflexar na cartografía as áreas prospectadas segundo a súa intensidade

úsanse dous colores:

Mi	 -Roxo, para reflexar prospección Intensiva

W
	

-Verde, para reflexar prospección Extensiva

Nieves Amado Rolan. outubro de 2006	 13
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Memoria Técnica de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do cancelo de Barbadés (Ourense)

6. CONCLUSIÓNS

• O Concello de Barbadäs presenta serias dificultades para a inspección e prospección
do seu territorio. Esto é debido a varias causas:

> O total abandono das terras cultivadas, que leva consigo tamén o abandono
dos camiños, que fan invisible e inaccesible o rexistro arqueolóxico de
natureza non monumental. Este abandono propiciou tamén a rexeneración do
bosque autóctono nas ribeiras do Miño; tanto a orografía, como a
desaparición de camiños tradicionais como a densa vexetación existente, fan
inaccesible e "invisible" arqueolóxicamente, unha franxa ampla do territorio
do norte do concello.

> A repoboación forestal de pifieiros. Moitos montes están repoboados, cun
sotobosque moi denso, o que fai inaccesible a revisión de certos lugares con
topónimos ou indicios de restos arqueolóxicos.

> A presión urbanística e os numerosos Natos e peches de fincas privadas. Mäis
da metade do territorio de Barbadäs está calificado como urbanizable. A
cercanía ä cidade de Ourense fixo de Barbadäs, e sobre todo da Valenzä,
unha extensión do propio Ourense; edificios e servicios da capital provincial
instaláronse en Barbadás coas consecuencias negativas para os xacementos

arqueolóxicos, moitos dos cales están perdidos antes de ser catalogados e
outros destruidos polas urbanizacións.

• Por outro lado o rexistro arqueolóxico do concello de Barbadäs deu como resultado
as seguintes características cronoculturais:

> Hai evidencias de poboamento de case tódalas épocas cronoculturais. Non
apareceron restos materiais do paleolítico, pero a cercanía de importantes
xacementos deste período no concello de Toén, en torno ó castro de Louredo,
fainos pensar na invisibilidade dos restos, polas causas que apuntamos no
apartado anterior.

> A abundante presencia da romanización, con xacementos ou referencias de
vilas, calzadas, explotación mineira etc.

> A intensificación do poboamento en época Medieval. A maioría dos
xacementos catalogados pertencen a esta época. Barbadäs está mol cerca do
importante núcleo medieval da cidade de Ourense. Os indicios de
fortificacións, poboados, cambios e delimitación do territorio mediante
gravados nas rochas, indican a presión sobre o territorio, con boas terras de

Nieves Amado Rolan. Outubro de 2006
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cultivo, ben comunicado e cercano a un gran centro económico-

administrativo medieval.
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8.CATÁLOGO
Fichas Individualizadas de Delimitación Planimétrica
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

! CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT.

GA32008001/01 

DENOMINACIÓN DO XACEMENTO

O Castro/Castro de Trelle
PLANO DE DETALLE

1:5000/225-46/6 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 586.649

-Y: 4.680.193
• LUGAR: Loiro-Trelle
• PARROQUIA: S. Martillo de Loiro
• CONCELLO: Barbadás-Toén-Cartelle
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Castro/Asent.
fortificado

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: ldade do Ferro

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada. Comunal

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
O castro está construido nun monte cónico cunha gran visibilidad sobre o entorno, tanto medio como lonxano; son visibles moitos castros
tanto da cunca ourensá, como das terras de Allariz e sobre todo da terra de Celanova.
O castro é de forma ovalada con orientación NE-SW. As súas estructuras cubren todo o monte, con tres recintos concéntricos principais
amurallados.A metade norte do castro ten estes tres recintos máis anchos, pero na metade sur, onde presenta menos pendente xeográfica
e polo tanto menos defensas naturais, a planta é moito máis complexa, presentando ata 6 recintos amurallados (ver planta).
A entrada orixinal do castro estaría ó leste. Ten alomenos dous foxos arredor do primeiro e segundo recintos e presenta unha
particularidade mol visible na foto aérea: o terceiro recinto exterior está compartimentado en espacios alongados tamén con murallas.
Ten uns 350 m de longo no seu eixo NE-SW e úns 280 m de ancho no seu eixo E-W.

Estado de conservación: A pista de subida ó monte destruiu parte das murallas dos tres recintos principais, según se ve na planta, pero
dadas as súas dimensións, esta alteración sería considerada como parcial.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento,
do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase con protección integral o castro con
tódalas suas estructuras. Arredor este delimitase o entorno de protección legal, con cautela arqueolóxica, seguindo as
curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de conter outros restos ocultos relaccionados co
castro, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada. Neste caso a área de
entorno é un cuadrante delimitado ó sur e oeste polo límite do concello, ó leste un cortalumes e ó norte unha distancia de
150 m ás estructuras.

REFERENCIA FOTOGRAFICA	 DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA

Nieves Amado Rolar), outubro 2006	 20



XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento, do estado de

conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. A delimitación deste xacemento faise conxuntamente coa do GA32008006, por
estar na mesma área. Delimitase con protección integral o castro con tádalas suas estructuras. Arredor déste delimitase o entorno de
protección legal, con cautela arqueolóxica, seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de conter

outros restos ocultos relaccionados co castro, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada.

Neste caso a área de entorno acótase ó W polo límite de concello, ó N e leste pola curva de nivel dos 330 m levada en liña recta ata o final
dun outeiro coa curva dos 400 m, ó sur pola fin da vagoada onde se atopa o GA32008006, ata a curva dos 325 m.

21
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENT

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO PLANO DE DETALLE
GA32008002/02 Coto de Louredo 1:5000/187-87/1 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 588.770

-Y: 4. 687.878
• LUGAR: Sta. Uxia

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Piñor
• CONCELLO: Barbadás-Toén
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Castro/Asent.
fortificado

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Idade do Ferro, romano
e medieval

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
O Coto de I.ouredo é un importante enclave castrexo, romano e medieval.
A súa posición estratéxica na marxe esquerda do río Miño e as súas defensas naturais con fortes escarpes, fan del un lugar ben defendido
e con grande control sobre o territorio circundante. Por estes motivos foi elixido primeiro para un asentamento castrexo, logo romanizado,
un castelo medieval e abundantes restos medievais e romanos nos seus arredores, como a vila romana situada ós seus Os e os distintos
eremitorios altomedievais do seu entorno. O castro está constituido por unha croa rochosa e puntiaguda con orientación NW-SE; ten dúas
plataformas ou terrazas máis chairas ó leste e ó oeste.
Sobre este castro tamén se levantou, cecais entre os séculos IX e X, o documentado castelo de Louredo, fortaleza que co seu coto foi
doada en 1133 polo rei Alfonso VII ä lgrexa de Ourense e ó seu bispo Don Martín, doación que é confirmada máis tarde por Alfonso IX en
1228.

Estado de conservación: Alterado por canteiras antigas.



• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 591.389

-Y: 4.688.250
• LUGAR: A Pipileira
• PARROQUIA: S. Lourenzo de Piñor
• CONCELLO: Barbadás
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Agent. aíre libre

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Calcolitico

• TIPO DE PROP1EDADE: Privada.
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO	 PLANO DE DETALLE
GA32008003/03	 As Pipileiras/Monte Nom de Deu 1:5000/187-88/2 de 6

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
O xacemento localizase no monte do seminario, pero pouco debe quedar del, vista a urbanización que se fixo enriba e na que actualmente
non se localizan materiais de superficie.
Nunca se localizaron estructuras, pero sí moitos materials prehistóricos, que se adscribiron ó Neolítico, ó Bronce Final e últimamente ó
Calco' ítico.
Beatriz Comendador Rey no seu traballo do Bol. Aur. "Aproximación a la ergologia cerámica del yacimiento Alto das Pipileiras" destaca que
S. Jorge recolle xa este xacemento indicando a súa relación cos asentamentos, obxecto do seu estudo da rexión Telóes-Chaves, propios
da transición 111-11 0 milenio a. C., polo que esta autora considera apropiado propoñer para As Pipileiras unha ubicación nun contexto
calcolítico da primeira metade do 111 0 milenio a. C.

Estado de conservación: O xacemento debe estar case destruido pola explanación e construcción dunha urbanización enriba.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento,
do estado de conservación, e de valoración arqueoláxica-patrimonial. A delimitación deste xacemento, ó non ter estructuras
visibles, faise cunha cautela arqueolóxica seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible
de conter outros restos ocultos, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección
apropiada. Neste caso delimitase unha área que engloba o cumio da dorsal, acotada ó N por un camifío, (5W, S e leste pola
curva de nivel dos 295 m e ó norleste polo limite do concello.



CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT.
GA32008004/04

DENOMINACIÓN DO XACEMENTO
Chaira das Casas

PLANO DE DETALLE

1:5000/187-87/1 de 6

GA32001
Medieval Chaira da
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 588.490

-Y: 4. 688.329
• LUGAR: Sta. Uxía
• PARROQUIA: S. Lourenzo de Piñor

• CONCELLO: Barbadás-Toén
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Asent. aire libre
Lugar cultual

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nesta terraza colgada sobre o rio Mirto hay restos dun asentamento que se identifica cos restos do eremitorio ou mosteiro de Santa Ouxea
ad Portum Abbatis, fundado polo abade Senior no século IX, de orixe eremítico e construcción prerromänica, como moitos dos pequenos
cenobios dos ríos Miño, Sil, Mao, Bibei, Cabe e Lor.
Hoxe esta paraxe é coñecida polos lugareños como Chas, Chan ou Chaira das Casas, pero no século XVIII, no Catastro de Ensenada é
mencionado como Iglesia Vieja.
No lugar obsérvanse varias construccións que rodean unha capela. A capela conserva os muros con 1,5 m de altura. Tamén se localiza
próxima á capeta unha pía tallada nun bloque de granito e distintos fragmentos de cerámica, tella curva grosa e ladrillo plano.

Estado de conservación: Gravemente alterado por actividades forestais e agrícolas e pola construcción da autovía "Rías Baixas", que
destruiu parte da terraza.

,XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento, do estado de
conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase con protección integral a terraza que contén os restos visibles. Arredor

désta delimitase o entorno de protección legal, con cautela arqueolóxica, seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade
topográfica susceptible de conter outros restos ocultos relaccionados co asentamento, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando
unha distancia de protección apropiada. Neste caso a área de entorno acótase ó W pola autovía, ó leste por un camiño e curva de nivel dos
250 m, öNeS por liñas rectas, creando unha zona de protección de 350 m E-W e 250 m N-S.

REFERENCIA FOTOGRAFICA	 DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA

Nieves Amado Robe?, outubro 2006 	
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO PLANO DE DETALLE
GA32008005/05	 A Vifia/A Palleteira	 1:5000/225-18/4 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 591.795

-Y: 4.686.053
• LUGAR: A Valenzá
• PARROQUIA: S. Bernabé da Valenza
• CONCELLO: Barbadas
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Asent. aire libre

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Romano

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Este xacemento foi localizado no seguimento das obras da autovía Rías Baixas.
O xacemento sitúase no alto dunha loma entre as vilas da Valenzá e Lamas, nunha zona moi ampla de ladeiras suaves e cunha gran
visibilidade sobre o seu entorno xeográfico, cara a San Cibrän de Viñas.
O xacemento disponse sobre a loma e pola súa ladeira este e sur, mentras que cara o norte o limite do asentamento configura° a propia
topografía do terreo. Os achados de materiais localizáronse nas fincas aradas 6 longo dunha superficie que pode chegar a ter unhas
dimensións de 800 x 300 m. O límite polo seu lado W é tamén a mesma ladeira do cerro xa que no camifio que sube á loma polo W
at6panse, no perfil, cerámicas e tägulas. Actualmente a loma está moi urbanizada, con moitas casas novas e as fincas abandoadas. Aínda
así seguen a observarse pequenos anacos de tägula e cerámica nos perfiles dos camiños.
Estado de conservación: Profundamente alterado por construccións de casas e chalets, nunha zona próxima á Valenzá, na que se
segue urbanizando continuamente. Tamän alterado polas obras da autovía Rías Baixas, anque ó ter unha grande extensión, só o afectou
parcialmente.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeogräficos ou artificials, de patróns de asentamento,
do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. O entorno de protección delimitase neste caso coma
unha área de cautela arqueolóxica (este tipo de xacemento non deixa estructuras visibles en superficie), por onde
pensamos que poden extenderse os restos. Esta delimitación está acotada ó leste pola autovía, ó norte por un camifio, ó
oeste pota curva de nivel dos 240 m e ó sur pola curva de nivel dos 205 m unindo en liña recta co W e creando unha zona
de cautela de 350 x 350 m.
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS 

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT.

GA32008006/06
DENOMINACIÓN DO XACEMENTO

Louredo
PLANO DE DETALLE

1:5000/187-87/1 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 588.758

-Y: 4.687.752
• LUGAR: Sta. Uxía

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Pirlor
• CONCELLO: Barbadás-Toén
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Asentamento/vila

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Romano

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
O xacemento localizase ó pé do Coto de Louredo, un importante enclave castrexo, romano e medieval.
Distinguimos estes restos dos do propio castro, porque a distancia e escarpe ata as estructuras do mesmo é considerable, os materiais son
homoxéneos, non hai intrusión de material castrexo, só romano, non pensamos que sexan materiais rodados. Pensamos que se trata dunpequeno asentamento ó pé do castro tipo vila, según a evolución normal do poboamento de época castrexa a época romana, en que coa
romanización, os primeiros asentamentos romanos sitúanse ó pé dos castros, en terreos agrícolas fértiles.
O xacemento configúrase nas viñas situadas 6 sur e suroeste do castro. Hai abundantes fragmentos de tégula e ímbrice e algún de
cerámica común. Nos muros mäis alonxados do castro, hacia o sur, hai moitas pedras traballadas que deberon formar parte de muros,
tamén atopamos, reaproveitado nun muro, a metade dun muiño circular.

Estado de conservación: As propias das labouras agrícolas e camiños.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeogräficos ou artificials, de patróns de asentamento, do estado de
conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. A delimitación deste xacemento faise conxuntamente coa do GA32008002, por
estar na mesma área. Delimitase con protección integral o castro con tódalas suas estructuras. Arredor déste delimitase o entorno de
protección legal, con cautela arqueolóxica, seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de conter

outros restos ocultos relaccionados co castro, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada.
Neste caso a área de entorno acótase 6 W polo límite de concello, 6 N e leste pola curva de nivel dos 330 m levada en liña recta ata o final
dun outeiro coa curva dos 400 m, ó sur pola fin da vagoada onde se atopa o xacemento, ata a curva dos 325 m.
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO PLANO DE DETALLE

GA32008007/07 A Grumieira/O Pito 1:5000/187-87/1 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 590.636

-Y: 4.688.578
• LUGAR: Requeixo

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Pirlor
• CONCELLO: Barbadás
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Asentamento

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Coto residual de granito co cumio alargado e orientación NE-SW. Ten dous afloramentos visibles nos extremos. O maior
espacio de habitabilidad está nos dous extremos, arredor dos afioramentos, no resto do cumio só hai unha zona de paso
moi estreita.
O outeiro, que de lonxe semella totalmente cónico, ten unha gran altitude relativa sobre o entorno. S6 ä accesible polo sur,
cuxa pendende cae sobre un escalón mäis alto. Polo resto dos lados ten fortes escarpes de moi dificil acceso. A súa
situación e visibilidade sobre o río Miño ä estratäxica para un xacemento defensivo ou de control de paso sobre o río. Está
situado enfrente do castelo rocheiro de Formigueiros, ó outro lado do río, polo que pensamos que formou parte da
fortificación e control sobre o río na ldade Media
Gran cantidade de cerámica de pastas grises na senda de subida da cara sur e algunha na parte superior.
Estado de conservación: Non se aprecian.

ICUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento, do estado de

conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. A delimitación deste xacemento faise conxuntamente coa do GA32008008, por
estar na mesma área. Delimitase con protección integral os cotos que conteilen restos e gravados. Arredor déstes delimitase o entorno de
protección legal, seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de conter outros restos ocultos

relaccionados cos xacementos, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada. Neste caso a

área de entorno acótase ó N pola curva de nivel dos 300 m, ó leste, sur e oeste por pistas, enlazando en liña recta polo sur, con distancias
ós xacementos de entre 50 a 100 m.

REFERENCIA FOTOGRAFICA
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XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento, do estado de

conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. A delimitación deste xacemento faise conxuntamente coa do GA32008007, por

estar na mesma área. Delimitase con protección integral os cotos que conterlen restos e gravados. Arredor déstes delimitase o entorno de
protección legal, seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de conter outros restos ocultos

relaccionados cos xacementos, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada. Neste caso a

área de entorno acótase ó N pola curva de nivel dos 300 m, ó leste, sur e oeste por pistas, enlazando en liña recta polo sur, con distancias

ós xacementos de entre 50 a 100 m.
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT.
GA32008008/08

DENOMINACIÓN DO XACEMENTO
Farraquiños

PLANO DE DETALLE 

1:5000/187-87/1 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 590.644

-Y: 4.688.461
• LUGAR: Requeixo

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Pillar

• CONCELLO: Barbadás

• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Gravado Histórico

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Conxunto de tres cruces gravadas nun afloramento granítico que coroa un outeiro. O afloramento está mol alterado por
canteira. As cruces distribúense: unha nunha rocha mäis ó sur e dúas na rocha mäis ó norte.
As cruces de término deben ser consideradas en conxunto e postas en relación con outros vestixios da súa época como
asentamentos, camiños e delimitación de cotos ou xurisdiccións. Desta maneira, elementos que en si mesmos non reúnen
un gran valor patrimonial, en conxunto con outros vestixios proporcionan unha parte importante da paisaxe medieval da
zona, posto que constitúen un factor delimitador entre territorios espacialmente distintos.

Estado de conservación: Alterado por canteira.

REFERENCIA FOTOGRAFICA	 DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA
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XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento, do estado de

conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase con protección integral a dorsaliña que contén os restos visibles.

Arredor désta delimitase o entorno de protección legal, con cautela arqueolóxica, seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade
topográfica susceptible de conter outros restos ocultos relaccionados co asentamento, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando

unha distancia de protección apropiada. Neste caso a área de entorno acótase ó leste pola autovía, ó norte pola curva de nivel dos 220 m

que delimita a vagoada, ó oeste pola curva dos 235 m, ó sur polo límite do outeiro, con distancias ó xacemento de entre 75 a 100 m.

M32008009
Aectieval Regato Castelo

REFERENCIA FOTOGRAFICA
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO	 PLANO DE DETALLE

GA32008009/09
	

Regato Castelo/Monte de Ousande 1:5000/187-88/2 de 6

• LOCALIZACIÓN:
	 • ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Asent. aire libre

• Coord. UTM:	 -X: 591.800

-Y: 4.687.800
	

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval
• LUGAR: Pirlor

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Pifior	
• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

• CONCELLO: Barbadas
• PROVINCIA: Ourense

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Xacemento definido pola alta concentración de materials nunha pequena dorsal topográfica que se inscribe no escarpe xeral que constitúe
a vertente inferior do río Miño. A dispersión dos materiais acomódase perfectamente ós límites da pequena dorsal. Constitúe un xacemento
moi homoxéneo, cunha alta densidade de materials recollidos durante o seguimento da construcción da Autovía Rías Baixas: cerca de 200
fragmentos de cerámica de pastas grisáceas e amarelentas, algún fragmento de tégula, un lítico e tres vidros adscribibles á ldade Media
e/ou Moderna.
Xunto ó xacemento discorre un camiño tradicional.
Este xacemento foi descuberto a raíz da construcción da autovía das Rías Baixas. A día de hoxe o xacemento encóntrase na mesma
situación que cando foi alterado pola autovía, os perfiles cortados seguen ofrecendo moitos materiais cerámicos.

Estado de conservación: Destruida unha parte importante deste xacemento pola construcción dun camiño de servicio da autovía.



XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento, do estado de

conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase con protección integral o afloramento que ten a cruz gravada. Arredor

désta delimitase o entorno de protección legal, con cautela arqueolóxica, gardando unha distancia de protección apropiada. Neste caso a
área de entorno acótase ó oeste pola autovía, ó leste polo límite do concello, ó norte e sur por unha distancia ó gravado de 100 m, creando

unha área de protección de 200 m N-S e 75 m E-W.
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO PLANO DE DETALLE

GA32008010/10
	

Monte de Ousande	 1:5000/225-18/4 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 591.850

-Y: 4.687.500

• LUGAR: Pitior

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Piñor

• CONCELLO: Barbadás
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Gravado Histórico

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

REFERENCIA FOTOGRAFICA
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Memoria Técnica de Catalogación e Delimitación Planimétrica de Xacementos Arqueolóxicos do Concello de Barbadás (Ourense)

CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE »CEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT.

GA32008011/11

DENOMINACIÓN DO XACEMENTO

As Quintas

PLANO DE DETALLE

1:5000/225-17/3 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 590.635

-Y: 4.687.489
• LUGAR: Piñor

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Piñor
• CONCELLO: Barbadas
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Asent. aire libreNila

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Romano

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Zona de viñedos próxima ó pobo de Piñor, onde se atopan numerosos fragmentos de tégula, ímbrice e algúns de cerámica
común romana.
O topónimo a topografía e os restos evidencian un asentamento romano tipo vila. Tamén se aprecian na fotografía aérea da
zona, liñas perpendiculares mäis claras que poder-fan corresponder a muros.

Estado de conservación: Non se aprecian.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento,
do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. O entorno de protección delimitase neste caso coma
unha área de cautela arqueolóxica (este tipo de xacemento non deixa estructuras visibles en superficie), por onde
pensamos que poden extenderse os restos. Esta delimitación está acotada ó leste e norte por camifios, ó oeste e sur polo
límite exterior das casas, creando unha zona de cautela de 100 x 175 m.

REFERENCIA FOTOGRAFICA
	 DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA
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CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO

GA32008012/12
	

Mámoa do Alto das Lameiras

PLANO DE DETALLE 

1:5000/225-17/3 de 6
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Nieves Amado Rolan, outubro 2006

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA

As	 arneiras

16 u

Memoria Técnica de Catalogación e Delimitación Planimétrica de Xacementos Arqueolóxicos do Concello de Barbadás (Ourense)

CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 589.364

-Y: 4.686.459
• LUGAR: Godexás
• PARROQUIA: S. Lourenzo de Pitlor
• CONCELLO: Barbadás
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Alámoa

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Túmulo de terra con gran cráter de violación central. Restos de coraza na superficie do túmulo, de bloques pequenos e
medianos de granito e pequenos de cuarzo. Arredor do cono de violación hai algúns chantos tirados, que poderfan formar
parte da cámara. Ten gran visibilidade sobre o entorno, nos 360 graos.
A pesar da súa cercanía á cidade de Ourense e á degradación da paisaxe circundante por presión urbanística, a mámoa
está ben conservada. Ten un gran diámetro e unha considerable altura para unha zona tan poblada e tan explotada ó longo
dos séculos.

Estado de conservación: Non se aprecian.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento,
do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase como proteccióm integral o túmulo. Arredor
däste delimítese o entorno de protección legal ou zona de respeto. Esta delimitación faise seguindo as curvas de nivel que
conforman unha unidade topográfica susceptible de conter outros restos ocultos relaccionados coa mämoa, ou áreas de

actividade, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada respecto ó túmulo de entre 100-250 m.
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO	 PLANO DE DETALLE

GA32008013/13
	

Poboado de San Bieito	 1:5000/225-17/3 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 590.180

-Y: 4.685.731
• LUGAR: Parada
• PARROQUIA: S. Lourenzo de Pitior
• CONCELLO: Barbadas
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Asentamento

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Indeterminado

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Os restos do poboado de San Bieito de Coya de Lobo, localizanse na ladeira que baixa hacia o pobo das Airas. Cercanos ä
ermida do mesmo nome, di a tradición que nel habitaron os devotos que erixiron a primitiva capela de San Bieito, da que só
se conservan unhas lousas na entrada do adro. Tamén se di que este poboado é de orixe altomedieval coma a ermida.
No lugar atopamos os restos dun poboado abandoado, de construcción similar ós pobos tradicionais galegos. As casas son
de sillares de granito, conservando a maioria 3 ou 4 fiadas, ben construidas, e incluso se pode observar un forno. Hai varias
construccións cun camiño tradicional polo medio, anque a vexetación que o cubre todo non nos permite decir moito mäis.
Dada a inaccesibilidade do sitio e o abandono xeral da ladeira, este poboado tanto pode ser medieval como abandoado no
século XVIII ou XIX.

Estado de conservación: Non se aprecian.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento,
do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase como proteccióm integral a área onde se
atopan as construccións. Arredor déste delimitase o entorno de protección legal ou zona de respeto. Esta delimitación faise
seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de conter outros restos ocultos
relaccionados co poboado, ou áreas de actividade, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada de
protección. Neste caso créase unha área de protección acotada ó norte pola vagoada e camiño, ó oeste polo camiño, ó sur
e leste pola curva de nivel dos 385 m, gardando sempre unha distancia ós restos de entre 75-225 m.



CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT.

GA32008014/14

DENOMINACIÓN DO XACEMENTO

Penedo do Tangaraño/A Moura

PLANO DE DETALLE

1:5000/225-17/3 de 6

Memoria Técnica de Catalogación e Delimitación Planimétrica de Xacementos Arqueolóxicos do Concello de Barbadás (Ourense)

CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 590.494

-Y: 4.685.652
• LUGAR: Parada

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Piñor

• CONCELLO: Barbadás

• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Lugar cultual

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval/Moderno

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada. Comunal

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
O penedo do Tangaraño é unha gran rocha granítica apoiada en tres puntos sobre un afloramento, a modo de mesa de dolmen, que forma
unha pequena coya debaixo, cunha gran altura relativa e visibilidade sobre o entorno: cunca ourensá, San Cibrän de Viñas etc.

un lugar de culto e rituais con pervivencia ata hoxe. Seguramente a súa orixe se remonte á prehistoria, porque os ritos que ahí se realizan
son totalmente pagäns. A rocha que está por debaixo ten unha especie de pía, adecuada artificialmente, con varios canles por donde entra
a auga de chuvia, polo que sempre ten auga. O penedo Tangaraño ou Vigón ten fama de curar enfermidades infantís. O mäis prestixioso
miragre, pola intercesión de San Bieito é a de curar entangarañados (raquitismo). A inclusión deste lugar no catálogo de xacementos con
forte protección, parécenos imprescindible. Pertence ó mundo do máxico e intanxible, pero pensamos que ten mäis importancia que outros
con estructuras mäis evidentes, sobre todo como pervivencia de antigos cultos. Ademáis a forte presión urbanística do concello, e a
tendencia a construir no alto de todos os outeiros, pronto deixaría este lugar destruido e cun chalé enriba.

Estado de conservación: Non se aprecian.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento,
do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase como proteccióm integral o outeiro e
afloramento onde se realizan os rituais. Arredor déste delimitase o entorno de protección legal ou zona de respeto. Esta
delimitación faise seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de conter outros restos
ocultos relaccionados co lugar, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada. Neste caso créase
unha área de protección acotada ó norte pola curva de nivel dos 400 m, collendo a zona chaira da dorsal, ó sur, leste e
oeste pola curva dos 355 m, que no oeste coincide cunha vagoada, e gardando unha distancia ó xacemento de entre 50-
225 m.

REFERENCIA FOTOGRAFICA
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CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO PLANO DE DETALLE

GA32008015/15
	

Coto de San Alberte
	

1:5000/225-17/3 de 6
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 591.116

-Y: 4.685.345
• LUGAR: Lamas

• PARROQUIA: S. Bernabé da Valenzá
• CONCELLO: Barbadás
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Lugar cultual

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval/Moderno

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada. Comunal

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
O xacemento localizase un pouco ó oeste do cumio do Coto de San Alberte, nunha zona chaira e alta con gran visibilidade
hacia a cunca ourensä.
Trätase dunha estructura rectangular con muros de cachoteria de granito que conserva entre 1 e 3 fiadas de pedra. A
construcción mide 6 x 4 m con muros de 60 cm de ancho.
Desbotamos a idea que sexa unha caseta de canteiros, porque o monte non está explotado, ou unha cabana de pastores,
que nesta zona non son tradicionais. Polo topónimo e pola configuración da estructura pensamos que se trata dunha
capela, seguramente medieval ou moderna.

Estado de conservación: Non se aprecian.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeogräficos ou artificiais, de patróns de asentamento,
do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase como proteccióm integral os restos da
estructura localizada. Arredor déste delimitase o entorno de protección legal ou zona de respeto. Esta delimitación faise
seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de conter outros restos ocultos
relaccionados co lugar, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada. Neste caso créase unha área
de protección acotada ó norte pola pista, ó oeste pola vagoada, ó sur pola curva de nivel dos 310 m, á leste pola terraza
inferior do outeiro, e gardando unha distancia ó xacemento de entre 25-150 m.

REFERENCIA FOTOGRAFICA
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XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento, do estado de

conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase con protección integral os afloramentos que teñen as cruces gravadas.

Arredor désta delimitase o entorno de protección legal, con cautela arqueolóxica, gardando unha distancia de protección apropiada. Neste
caso a área de entorno acótase ó leste pola autovía, ó oeste pola curva de nivel dos 225 m, ó norte pola curva dos 200 m, creando unha

área de protección de 300 m N-S e 50 m E-W.

Memoria Técnica de Catalogación e Delimitación Planimétrica de Xacementos Arqueolóxicos do Concello de Barbeas (Ourense)

CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO	 PLANO DE DETALLE

GA32008016/16 Monte de Ousande 1:5000/225-18/4 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 591.800

-Y: 4.687.350
• LUGAR: Pifior

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Piñor

• CONCELLO: Barbadás

• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Gravado Histórico

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Conxunto de 8 cruces gravadas en afloramentos graníticos nun espazo duns 250 m de longo. Pensamos que se trata de cruces de término
medievais, tendo en conta que ó outro lado do val localizase o xacemento medieval de Castelo Ramiro e que toda a zona debeu ter unha
alta densidade de poboamento medieval, tanto pala documentación como polos indicios cercanos doutros xacementos da época (camiños
antigos, Regato Castelo, Castelo Ramiro, Piñor). Neste senso as cruces de término deben ser consideradas en conxunto e postas en
relación con outros vestixios da súa época como asentamentos, camiños e delimitación de cotos ou xurisdiccionais. Desta maneira,
elementos que en sí mesmos non reúnen un gran valor patrimonial, en conxunto con outros vestixios proporcionan unha parte importante
da paisaxe medieval da zona, posto que constitúen un factor delimitador entre territorios espacialmente distintos. Neste caso os núcleos
destes territorios corresponderianse probablemente co xacemento de Castelo Ramiro e con Piñon

Estado de conservación: Das 8 cruces localizadas neste punto foron destruidas pola autovía 6. As dúas restantes están mol cerca do
talude da mesma.

REFERENCIA FOTOGRAFICA
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GA32008ACH-1/17 A Farixa 1:5000/225-28/5 de 6
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REFERENCIA FOTOGRAFICA

Nieves Amado Robe?, outubro 2006
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO
	

PLANO DE DETALLE

• LOCALIZACIÓN:
	 • ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Indeterminado

• Coord. UTM:	 -X: 592.615
-Y: 4.684.616
	

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Romano
• LUGAR: Barbadás
• PARROQUIA: S. Xoán de Barbadás	 • TIPO DE PROPIEDADE: Privada.
• CONCELLO: Barbadás
• PROVINCIA: Ourense

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Este echado foi localizado no seguimento das obras da autovía Rías Baixas, máis concretamente nos enlaces de Ourense
Sur-Polígono de San Cibrän das Viñas. Consistiu en 769 pezas de cerámica, Ricos, vidro e tégula nunha superficie de 500
x 300 m. T'amén se atoparon restos de cerámica medieval e moderna e unha gran concentración de material constructivo
como sillares e tégula.
Actualmente o groso do achado está destruído polas obras, pero hai unha pequena parte da dorsal hacia o Oeste que non
foi tocada e afnda se aprecian algúns fragmentos en superficie.

Estado de conservación: Practicamente destruido polas obras do enlace da autovía Rías Baixas, de Ourense Sur-Polígono de San
Cibrán das Viñas. Queda un pequeño trozo da dorsal hacia Barbadás.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación dos xacementos faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de
asentamento, do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. O entorno de protección delimitase
neste caso coma unha área de cautela arqueolóxica (este tipo de achado non deixa estructuras visibles en superficie), por
onde pensamos que poden extenderse os restos, tendo en conta a terraza ou unidade topográfica que os contén. Esta
delimitación está acotada ó leste pola autovía, ó oeste pola curva de nivel dos 160 m, ó norte e sur polas vagoadas,
creando unha zona de cautela de 375 m N-S e 150 m E-W.



XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO
A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiais, de patróns de asentamento, do estado de

conservación, e de valoración arqueolóxica-patrimonial. Delimitase con protección integral o outeiriño e afloramento que contén os

gravados. Arredor désta delimitase o entorno de protección legal, con cautela arqueolóxica, seguindo as curvas de nivel que conforman
unha unidade topográfica susceptible de contar outros restos ocultos relaccionados co petroglifo, ou áreas de actividade, e •5 mesmo tempo
gardando unha distancia de protección apropiada. Neste caso a área de entorno acótase ó N -NW por un camino, ó N -NE polo limite de
conceilo, ó leste pola curva de nivel dos 275 m, creando unha área de 225 m N-S x 150 m E-W.

Petroglifo Sta Ladaiña

VI

1
o
o

o
o
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CATÁLOGO DE DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CÓDIGO DO XACEMENTO/N° CAT. DENOMINACIÓN DO XACEMENTO	 PLANO DE DETALLE

GA32054048118 Santa Ladaíña 1:50001187-8812 de 6

• LOCALIZACIÓN:
• Coord. UTM:	 -X: 591.430

-Y: 4.688.700
• LUGAR: Requeixo-Reza

• PARROQUIA: S. Lourenzo de Pirlor-Sta ni. de Reza

• CONCELLO: Barbadás-Ourense
• PROVINCIA: Ourense

• ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Petroglifo

• ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Bronce/Medieval

• TIPO DE PROPIEDADE: Privada.

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO/ ESTADO DE CONSERVACIÓN
Afloramento granítico que culmina un pequeno outeiro que sale a modo de dorsal hacia o SE do monte de Sta Ladaifía,
límite entre os concellos de Ourense e Barbadás.Todo o afloramento está cheo de gravados: 5 cruces de término e
petroglifos de cazoletas con complicadas composicións de surcos e covifias. As cazoletas oscilan entre 8 e 2 cm de
diámetro. Hai claramente dous tipos de xacementos cronoculturais: as cruces medievais e o petroglifo que presenta
características da ldade do Bronce. O afloramento ten moitas diaclasas naturais en sentido N-S, que foron aproveitadas
polos canteiros. Respetaron as cruces pero suponemos que onde está a composición principal do petroglifo destrufronse
outras composicións.

Estado de conservación: Afloramento alterado por canteira antiga.

REFERENCIA FOTOGRAFICA
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9. ANEXO GRÁFICO
Delimitación cartográfica de zonas prospectadas
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