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MEMORIA TÉCNICA DOS TRABALLOS DE AVALIACIÓN DO
PATRIMONIO CULTURAL NAS ÁREAS AFECTADAS POLOS
INCENDIOS FORESTAIS, CONCELLOS DE: A GUDINA, CUALEDRO E
CHANDREXA DE QUEIXA

NA

PROVINCIA DE OURENSE

I.- INTRODUCCIÓN
Os Concellos de A Gudiña, Cualedro e Chandrexa de Queixa
están situados no surleste da Comunidade Autónoma de Galicia
e na parte oriental da provincia de Ourense.

Durante o verán de 2006 foron afectados por unha serie de
incendios forestais que afectaron a grandes zonas dos seus
territorios polo que se fixo necesario realización dunha
prospección arqueolóxica exhaustiva co obxetivo de localizar e
estudar a totalidade do patrimonio cultural afectado por estes

incendios forestais.
O concello de A Gudiña caracterizase por ser xeograficamente
alto e montañoso situado no surleste da provincia de Ourense
limitando coa Comunidade Autónoma de Castela-León e coa
comarca portuguesa de Vinhais. Acacia unha superficie de
168,9 km2 e unha poboación de 2.042 habitantes. Comunicado

pola autovía das Rias Baixas e pola estrada N-525 de Santiago a
Zamora distante da capitalidade municipal sobor duns 100 km.
O concello de Cualedro ocupa unha extreita franxa de terreo

elevado entre os vales da Limia e Verín, limitando ó sur coa
fronteira portuguesa. Presenta unha superficie de 114,2 km2 e
unha poboación de 5.776 habitantes. Está comunicado pola

Autovía das Rias Baixas e pola estrada N-525 que o atravesan
polo alto das Estivadas, distante da capitalidade provincial
sobor duns 55 km.

O concello de Chandrexa de Queixa moito máis montañoso
que os anteriores sitúase na ladeira occidental do macizo de
Cabeza de Manzaneda e na comarca de Terras de Trives.
Presenta unha superficie de 163,3 km2 e unha poboación de
1.258 habitantes. Está comunicado por unha accidentada

estrada que vai dende a capitalidade municipal ata a estrada
C-536 antiga N-120.
Estes términos municipais contan con xacementos arqueolóxicos

representativos das distintas etapas prehistóricas e históricas
polas que foi transcurrindo: petroglifo, castros, xacementos

romanos, explotacións auríferas, etc. e que son obxeto de
estudo e catalogación neste proxecto que presentamos.

O motivo desta prospección arqueolóxica a que fai
referencia esta Memoria Técnica obedece (5 iniciativa da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura
e Deportes da Xunta de Galicia.

Esta intervención tivo como finalidade a localización e

estudio da totalidade do Patrimonio Cultural afectado polos

incendios forestais ou as labouras de revexetación ou
deforestación, co obxetivo de facer unha avaliación da
incidencia destes incendios forestais nos elementos do
patrimonio cultural, asi como identificar e catalogar novos
elementos deste patrimonio asi como establecer accións cara á

protección e conservación dos mesmos.
Esta intervención arqueolóxica realizóuse durante o días 10
a 22 de novembro de 2006 e na súa execución participou como
arqueólogo director: D. Santiago Ferrer Sierra.

II.- MARCO DE DESENROLO
Os traballos obxeto deste Proxecto tiveron lugar nos territorios
afectados polos incendios forestais acontecidos durante o
verán deste ano de 2006 comprendidos nos términos municipais

de A Gudiña, Cualedro e Chandrexa de Queixa, situado o
surleste da provincia de Ourense.

III.- OBXETI VOS
Realizouse unha prospección arqueolóxica de carácter

exhaustivo das zonas afectadas polos incendios forestais
acontecidos nos Concellos de A Gudiña, Cualedro e
Chandrexa de Queixa (Ourense), coa finalidade de localizar e o
mesmo tempo estudar a totalidade do patrimonio cultural que

se empraza nestas áreas e que polo mesmo se viron afectados
polos incendios ou palas labouras de revexetación ou
deforestación.
Por outra banda, os traballos arqueolóxicos que se levaron a
cabo dentro deste proxecto deben permitir non so avahar a
incidencia dos incendios forestais nos elementos do patrimonio
cultural, así como a posibilidade de identificar e catalogar
novos elementos deste patrimonio cara establecer accións de

protección e conservación do mesmo.
Podemos definir os obxetivos destes traballos en tres premisos
básicas:
1. Cohecer o número de elementos do patrimonio cultural

afectados polo lume, ou polos traballos para a súa
extinción (cortalumes, accesos, gobios, etc), ó mesmo
tempo que coñecer o grao de intensidade da súa

afección.
2. Localizar e identificar novos elementos do patrimonio
cultural nas áreasa afectadas polos incendios forestais.

3. Establecer medidas de accións inmediatas cara a evitar
afeccións polos traballos previstos de revexetación e

reforestación destas áreas, e propoñer medidas de
recuperación, e incluso rexistro e documentación dos
elementos do patrimonio cultural máis afectados e de
urxente conservación.
IV.- PLAN GLOBAL DOS TRABALLOS

1. Avaliación dos danos sobre o patrimonio cultural.• Prospección arqueolóxica das áreas afectadas polos
incendios forestais. En cada zona a prospección tivo
un carácter mäis exhaustivo donde se localizaron
xacementos arqueolóxicos ou áreas susceptibles de

ter elementos do patrimonio cultural.
• Recollida de información e documentación precisa,

coa localización cartográfica de cada un dos
elementos do patrimonio cultural afectados, cara a
avaliar os danos producidos sobre estes bens.

2. Localización e inventario de novos elementos do
patrimonio

cultural.-

• Procedeuse, ó mesmo tempo, ó inventario e
localización de novos elementos do patrimonio
cultural que apareceron no transcurso dos traballos

de campo de prospección arqueolóxica.

• Reflexo dos novos xacementos arqueolóxicos nas

fichas normativas da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural.

3. Asesoramento arqueolóxico.• Asesoramento arqueolóxico das labouras de
revexetación, reforestación, talas, etc, nas áreas

afectadas polos incendios forestais, no seu caso a
executar durante o desenrolo do traballo de campo,

cara a non afectar a estes elementos do patrimonio
cultural.

V.-

METODOLOXÍA.-

O desenrolo destes traballos levouse a cabo en tres fases:

Fase

1°.- Trabalio

de gabinete:

Consulta da documentación

existente no inventario de xacementos arqueolóxicos e do
patrimonio arquitectónico e etnográfico da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, consulta bibliográfica e da documentación
(plans urbanísticos, catastro, fotografía aérea...) de interese

para o desenvolvemento do traballo. Este traballo permitio
localizar sobre a cartografía dos incendios os elementos do

patrimonio cultural que estan afectados, e contar cunha

primeira aval iación cuantitativa destes elementos.

Fase 2°.• Prospección arqueolóxica da superficie afectada
polos incendios forestais en cada unha das áreas,
coa finalidade de avahar, catalogar e documenta-

los xacementos arqueolóxicos e demais elementos
do patrimonio cultural afectados polos incendios.
Contamos para este traballo de prospección cun
equipo GPS (Geo Explorer CE-Trimble) coa finalidade
de localizar e delimitar con precisión a situación dos

elementos patrimoniais e os contornos de protección.
Este traballo debe permitir coñecer axeitadamente o
número e tipoloxía dos elementos do patrimonio
arqueolóxico afectados polos incendios e o grao de
afección, asi coma establecer as medidas
correctoras máis inmediatas.
• Asesoramento arqueolóxico das labores de
revexetación, reforestación, talas...., no seu caso a
executar durante o desenrolo do traballo de campo,
nas áreas afectadas polos incendios forestais, cara a
non afectar a estes elementos do patrimonio cultural.
Estes traballos deben permitir colaborar cos axentes

implicados nas labores previstas no monte, e asi
indicar e executar as accións inmediatas máis
urxentes, para que as mesmas non afecten ós
elementos do patrimonio cultural.
Fase 3a .- Fase posterior de gabinete, coa realización das
correspondentes fichas, informes e memoria.

• En primeira instancia unha vez rematado o traballo de
campo procedemos a entrega do informe valorativo de
resultados no que se recolleo un avance dos resultados
da actuación, incluindo o número e descripción dos
elementos do patrimonio cultural afectados e a
documentación gráfica necesaria e unha valoración
das medidas inmediatas a executar cara a protección
destes elementos, cara determiñar tomar as decisións
urxentes de protección e salvagarda do patriminio

cultural afectado polos incendios forestais e das
posibles labores de recuperación a executar no monte.
Este Informe valorativo foi entregado na Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural con data do día 30 de novembro
de 2006.
• Memoria de resultados.] . Presentarase en papel e soporte dixitai.
2. A localización dos elementos do patrimonio

cultural presentarase na cartografía escala 1:5.000.

3. Catálogo dos xacementos arqueolóxicos e demais
elementos do patrimonio cultural co seu código
de identificación, nome, parroquia, lugar, tipoloxía
e adcripción, coordenadas UTM e n° de plano de
localización.
4. Análise do seu estado de conservación, vfeccións
e medidas correctoras inmediatas e futuras,
prestando especial atención ós factores de
vexetación ou uso do contorno que minimizan ou
amplian as accións do lume.
5. No seu caso, fichas dos novos xacementos
arqueolóxicos, nas fichas normativizadas da
Dirección Xeral de Patriminio Cultural.
6. Fotografía dixital dos xacementos arqueolóxicos e
demais elementos do patrimonio cultural en
soporte CD.

VI.- RESULTADOS DA PROSPECCIÓN

Unha vez realizado os traballos de campo ternos que suliñar a
desigualdade nos resultados, debido a que os condicionantes
orográficos nos que se produciron os incendios forestais foron
determinantes na obtención de resultados positivos. Asi as zonas
afectadas do Concello de Chandrexa de Queixa

correspondense co macizo montañoso da serra de Queixa
donde predominan as altitudes máis elevadas de Galicia cunha

climatoloxía e orografía adversas para o asentamento humano.
O mesmo sucede cos terreos afectados polos incendios do

concello de A Gudiña, situados no corazón da comarca de As

Frieiras, topónimo que polo seu propio nome nos está a indicar o
carácter estepario destas terras. Non sucede o mesmo cos

terreos afectados do concello de Cualedro na meirande parte
de propiedade particular intensamente cultivados ó longo do
tempo. En todo caso, os incendios forestais afectaron a algúns
elementos do patrimonio cultural en maior medida a

xacementos arqueolóxicos, como veremos.

1.- CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA.Como apuntamos con anterioridade as zonas afectadas polos
incendios forestais localízanse no macizo montañoso da serra de

Queixa donde predominan unha altitudes que superan os 1700

metros e onde a vexetación queimada é de monte baixo,
atopando, somentes no fondo das vaigadas, unha masa
forestal de vexetación autóctona na que predominan os
carballos. Nesta área foron prospectadas duas zonas afectadas
polos incendios, unha situada máis ó norte de menores
dimensións que a segunda, localizada máis cara o sur. A
primeira situada máis ó norte e perto da estación de montaña
de Cabeza de Manzaneda foi a que ofreceo resultados
positivos podendo localizar dentro desta zona queimada tres
elementos do patrimonio cultural inéditos: dous perteñecente o
patrimonio arqueolóxico, un monumento megalítico mámoa do
Marco Cavado GA32029006 e unha estación de arte rupestre
consistente nunha pequena lousa de granito con gravados a
base de cazoletas GA32029007 e outro elemento do patrimonio
etnográfico: unha cabana de pastor construida con laxas de
xisto e cuberta con terróns GA32029ET. Na segunda zona
prospectada non foi localizado ningun elemento do patrimonio
cultural.

INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL CHANDREXA DE QUEIXA
AFECTADOS POLOS INCENDIOS FORESTAIS
1.- NOVOS ELEMENTOS DO PATRIMONIO CULTURAL LOCALIZADOS
N°1

1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32029006
2. LOCALIZACIÓN
• Nome do xacemento: Marco Cavado
• Provincia: Ourense
• Concello: Chandrexa de Queixa
• Parroquia: Sta Ma Magdalena, Requeixo
• Lugar: Requeixo
• N° Folla (1:50.000):227 N° Cuadrícula (1:5.000):227 /5.6
Y: 4.677.074,8
• Proxección UTM: X: 639.512,4
Lat.: 42° 13' 57,5"
• Coord. Xeográficas: Lonx.: 07 0 18' 33,7"
• Altitude: 1.713 m.s.n.m
• Tipoloxía: Túmulo megalítico
• Adscripción cultural: Neolítico

3. VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Os incendios somentes afectaron ó manto vexetal da
mámoa, non observando ningún tipo de destrucción.

4.MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Balizamento da mámoa si se procede a reforestación da
zona, ainda que polos características predomina o monte baixo
debido a altitude da zona que supera os 1500 m.s.n.m.
N°2

1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32029007
2. LOCALIZACIÓN
• Nome do xacemento: Sixtil das arcas
• Provincia: Ourense
• Concello: Chandrexa de Queixa
• Parroquia: Sta María, As Forcadas
• Lugar: As Forcadas
• N° Folla (1:50.000):227 N° Cuadrícula (1:5.000):227 /5.5

Y: 4.677.583,3
• Proxección UTM: X: 639.280,3
• Coord. Xeográficas: Lonx.: 07° 18' 43,4" Lat.: 42° 14' 14,2"
• Altitude: 1.670 m.s.n.m
• Tipoloxía: Lugar con representación gráfica.

• Adscripción cultural: ldade do Bronce.
3. VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Non afectaron ó petroglifo debido a que a vexetación
existente na zona é moi cativa.

4.MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Balizamento do petroglifo si se procede a reforestación da
zona.

N°3

1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32029ET
2. LOCALIZACIÓN
. Nome do xacemento: Marco Cavado
. Provincia: Ourense
. Concello: Chandrexa de Queixa

. Parroquia: Sta M° Magdalena, Requeixo
. Lugar: Requeixo
. N° Folla (1:50.000):227 N° Cuadrícula (1:5.000):227 /5.5
Y: 4.676.904,4
. Proxección UTM: X: 639.216,6
Lat.: 42° 13'
. Coord. Xeográficas: Lonx.: 07° 18' 46,8"
52,2"

. Altitude: 1.672 m.s.n.m
. Tipoloxía: Cabana de pastor

• Adscripción cultural: Contemporaneo
3.VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Os incendios somentes afectaron o manto vexetal da zona.

4.MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Balizamento da cabana si se procede a reforestación da
zona.

2.- CONCELLO DE A GUDINA
Os terreos afectados polos incendios forestais no término
municipal de A Gudiña sitúanse no corazon da comarca natural
de As Frieiras localizados en tres zonas: duas ó norte e unha de
maiores dimensións 6 sur. Nestes terreos non foi localizado
ningún novo elemento do patrimonio cultural. Somentes temos
que facer algunhas puntualizacións con respecto a situación de
un elemento do patrimonio arqueolóxico, xa catalogado, que
se atopa mal situado. O GA32034016 (A Corga da Mela) donde
apareceran, xa fai algúns anos, uns moldes de machado
adcritos a ldade do Bronce atópase desplazado do lugar
orixinario uns dous kilómetros de distancia. Polo que a nosa
proposta de situación é a seguinte (ver planimetría adxunta).

INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL CONCELLO DE A GUDIÑA
AFECTADOS POLOS INCENDIOS FORESTAIS
1.- XACEMENTOS CATALOGADOS
N°1

1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32034016
2. LOCALIZACIÓN
• Nome do xacemento: A Corga da Meta
• Provincia: Ourense
• Concello: A Gudiña
• Parroquia: San Mamede, A Herosa
• Lugar: A Herosa

• N° Folla (1:50.000):265 N° Cuadrícula (1:5.000):265 /7.8
Y: 4.655.201,4
• Proxección UTM: X: 648.743,1

• Coord. Xeográficas: Lonx.: 07° 12' 11,2"
• Altitude: 844 m.s.n.m
•Tipoloxía: Achodos aillados

Lat.: 42° 02' 02,6"

• Adscripción cultural: ldade do Bronce
3. VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Os incendios non afectaron o lugar por ser fincas cultivadas
e adicadasa a castiñeiros.

4.MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Non necesita medidas de protección por ser finca privada e
cultivada.

N°2

1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32034T0P
2. LOCALIZACIÓN
• Nome do xacemento: O Castelo
. Provincia: Ourense
. Concello: A Gudiña
. Parroquia: S. Mamede, A Herosa
. Lugar: Venda da Teresa
• N° Folla (1:50.000):265 N° Cuadrícula (1:5.000):227 /6.8
Y: 4.658.133,8
. Proxección UTM: X: 648.837,7

. Coord. Xeográficas: Lonx.: 07° 12' 04,5"

Lat.: 42° 03' 37,5"

• Altitude: 939 m.s.n.m

. Tipoloxia:
. Adscripción cultural:

3. VALORACIÓN DOS INCENDIOS
O lugar foi afectado por un cortalumes Non existen vestixios
arqueolóxicos

4.MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Non necesita

3.- CONCELLO DE CUALEDRO
Os terreos afectados polos incendios forestais no término
municipal de Cualedro localízanse en 6 zonas que distribuimos
con relación as aldeas máis próximas:
• Incendio próximo a aldea de Atás. Resultado da
prospección negativo.
• Incendio próximo a aldea de As Estivadas. Resultados da
prospección: localización dun nava xacemento que
identificamos como

unha

torre medieval.

• Incendio próximo a aldea de Pena Verde. Resultados da
prospección: negativo.
• Incendio próximo a aldea de Rebordondo. Resultados da
prospección: localización de

daus xacementos

arqueolóxicos xa catalogados cos códigos: GA32028003
(Os Mallos) e GA32028004 (A Carballeira).
• Incendio entre os aldeas de Cualedro e Carzoá.
Resultados da prospección: localización dun nava
xacemento arqueolóxico que identificamos como un
túmulo

megalítica e un xacemento xa catalogado co

código GA32028006 (A cida).
• Incendio próximo a aldea de Moimenta. Resultados:
negativo.

INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL CONCELLO DE CUALEDRO
AFECTADOS POLOS INCENDIOS FORESTAIS

1.- XACEMENTOS CATALOGADOS
N°1
1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32028003
2. LOCALIZACIÓN
• Nome do xacemento: Os Mallos
• Provincia: Ourense

•Concello: Cualedro
• Parroquia: San Martiño, Rebordondo
• Lugar: Rebordondo
• N° Folla (1:50.000):302 N° Cuadrícula (1:5.000):302 /1.8

• Proxección UTM: X: 620.939
Y: 4.649.586
0
•Coord. Xeográficas: Lonx.: 07 32' 24,2" Lat.: 41 0 59' 17,7"
700 m.s.n.m
•Tipoloxía: Asentamento tipo villa
• Adscripción cultural: Romano
• Altitude:

3. VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Somentes foi afectado o manto vexetal dalgunha finca que
se atopaba sin cultivar. Terreos privados.

4.MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Non necesita por non ser afectado por labores de
reforestación ó ser fincas privadas.

N°2
1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32028004
2. LOCALIZACIÓN
. Nome do xacemento: A Carballeira /Castro dos Mallos
• Provincia: Ourense
Cualedro
• Parroquia: San Martiño, Rebordondo
• Lugar: Rebordondo

• Concello:

. N° Folla (1:50.000):302 N° Cuadrícula (1:5.000):302 /1.8

• Proxección UTM: X: 620.846

Y: 4.649.399

• Coord. Xeográficas: Lonx.: 07 0 32' 28,3" Lot.: 41 0 59' 11,7"
• Altitude: 730 m.s.n.m
• Tipoloxía: Asentamento fortificado/Castro

• Adscripción cultural: ldade do Ferro
3. VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Somentes afectaron ó manto vexetal que cubre o castro.
Fincas privadas adicadas a carballeiras.

4.MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Non van a ser afectadas por labouras de reforestación por
ser terreo de propiedade privada.
N°3

1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32028006
2. LOCALIZACIÓN
. Nome do xacemento: A Cidá
• Provincia: Ourense
. Concello: Cualedro

. Parroquia: San Roque, Carzoá
. Lugar: Carzoá
• N° Folla (1:50.000):302 N° Cuadrícula (1:5.000):302 /2.7
Y: 4.647.203
. Proxección UTM: X: 617.544,8
. Coord. Xeográficas: Lonx.: 07° 34' 53,4" Lat.: 41° 58' 02,3"
. Altitude: 904,71 m.s.n.m
• Tipoloxia: Asentamento fortificado/Castro

. Adscripción cultural: ldade do Ferro
3. VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Non foi afectado polos incendios forestais ainda que así
aparezca reflexado na cartografía.

4.MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Non necesita medidas de protección.

2.- NOVOS XACEMENTOS LOCALIZADOS
N°4
1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32028050
2. LOCALIZACIÓN
. Nome do xacemento: A Reboleira
. Provincia: Ourense
• Concello: Cualedro
• Parroquia: Santa María, Atás
. Lugar: As Estivadas
• N° Folla (1:50.000):264 N° Cuadrícula (1:5.000):264 /8.8
Y: 4.651.725,7
• Proxección UTM: X: 619.221,2
. Coord. Xeográficas: Lonx.: 07° 33' 37,2"
• Altitude: 865,1 m.s.n.m
• Tipoloxía: Asentamento fortificado/Torre

Lat.: 42° 00' 28"

• Adscripción cultural: Medieval
3. VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Ainda que non aparece reflexado na cartografía dos
incencios como área afectada, si foi obxeto dos mesmos. Os
incendios somentes afectaron ó manto vexetal que o cubría.
4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
O tratarse dun gran outeiro rochoso e de fincas privadas
creemos que non vai a ser obxeto de traballos de reforestación,
si non fose así propoñemos medidas de balizamento da zona.

N°5

1. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA32028051
2. LOCALIZACIÓN
• Nome do xacemento: O Caldeirón M-1
• Provincia: Ourense
• Concello: Cualedro
• Parroquia: San Roque, Carzoá
. Lugar: Carzoá

• N° Folla (1:50.000):302 N° Cuadrícula (1:5.000):302 /2.7
• Proxección UTM: X: 618.439,5

Y: 4.647.516,7

• Coord. Xeográficas: Lonx.: 07° 34' 14,3"

Lat.: 41 0 58' 12"

• Altitude: 877 m.s.n.m

• Tipoloxia: Asentamento fortificado/Castro
• Adscripción cultural: ldade do Ferro

3.VALORACIÓN DOS INCENDIOS
Os incendios somentes afectaron ó manto vexetal que
cubría a mámoa. A uns 10 metros transcurre un cortalumes.
4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Balizamento da mámoa si se procede a reforestación da

zona.

VII.INVENTARIO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS,
REFERENCIAS E TOPÓNIMOS DAS ÁREAS AFECTADAS POLOS
INCENDIOS FORESTAIS.
1. CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA
1.- GA32029006.- Marco Cavado (Inédito)
2.- GA32029007.- Sistil das arcas (Inédito)
3.- GA32029ET.- Marco Cavado (Inédito)
2. CONCELLO

DE A GUDIÑA

1.- GA32034016.- A Corga da Mela
2.- GA32034T0P.- O Castelo
3. CONCELLO DE CUALEDRO
1.- GA32028003.- Os Mallos
2.- GA32028004.- Castro dos Mallos / A Carballeira
3.- GA32028006.- A Cidá (Carzoá)
4.- GA32028050.- A Reboleira (Inédito)
5.- GA32028051.- O Caldeirón M-1 (Inédito)

VIII.- FICHAS INVENTARIO

CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE CUALEDRO (OURENSE)
CÓDIGO DOXACEMENTO:

NOME:

GA32028003
Os Mallos
LUGAR: Rebordondo
PARROQUIA: S. Martillo, Rebordondo
ADSC. TIPOLÓXICA:
COORD. U.T.M.- X. — 620.939
Asentamento tipo vila
Y.- 4.649.586
ADSC. CULTURAL:
Romano
VALORACIÓN INCENDIOS: Afección
manto vexetal fincas privadas incultas.

GRAO DE PROTECCIÓN:
II
PLANIM. 1:5000.: 302/1.8

ALTURA: 700 m.s.n.m

DESCRIPCIÓN:
O xacemento sitúase na media ladeira do
monte ocupando na actualidade diversas fincas
de cultivo perteñecentes a aldea de Rebordondo.
En ditas fincas aparece en superficie grandes
cantidades de anacos de tegulas, asi como algún
fragmento de cerámica común. No lugar parece
que tamen apareceo, xa fai anos, un miliario
construido en xisto pizarroso adicado
emperador Constantino que se conserva no

Museo Arqueolóxico de Ourense.

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos

ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas

CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE CUALEDRO (OURENSE)
CÓDIGO DOXACEMENTO:
NOME:
GA32028004
Castro dos Mallos/ A Carballeira
LUGAR: Rebordondo
PARROQUIA: S. Martirio, Rebordondo
ADSC. TIPOLÓXICA:
COORD. U.T.M.- X. – 620.846
Asent Fortificado /Castro
Y.- 4.649.399
ADSC. CULTURAL:
ldade do Ferro/Romano
VALORACIÓN INCENDIOS: Afección do
manto vexetal, fincas privadas incultas.

GRAO DE PROTECCIÓN:
II
PLANIM. 1:5000.: 302/1.8
ALTURA: 730 m.s.n.m

–
__------

DESCRIPCIÓN:
Xacemento castrexo situado nun pequeño
espigón a media ladeira.

-----------

------

Presenta planta

ovalada defendido pola banda occidental por
medio de dous grandes foxos tallados na rocha
natural de granito describindo forma de media
lua separando a plataforma habitacional do

,,...

-4 p4, •

•

?el

•

resto do monte mentra que polo resto dos lados
a propia inclinación do terreo fat de defensa
natural. En superficie non se atopa ningún tipo
de material arqueolóxico.
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ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos
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ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas
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CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE CUALEDRO (OURENSE)
CÓDIGO DOXACEMENTO:
LUGAR: Carzoá
ADSC. TIPOLÓXICA:
Asent

GRAO DE PROTECCIÓN:

NOME:
A Cidá

GA32028006

II

PARROQUIA: S. Roque, Carzoá
COORD. U.T.M.- X. — 617.544
Y.- 4.647.203

Fortificado /Castro

PLANIM. 1:5000.: 302/2.7
ALTURA: 904 m.s.n.m

ADSC. CULTURAL:
ldade do Ferro/Romano
VALORACIÓN INCENDIOS: Non foi
afectado polos incendios
DESCRIPCIÓN:
O castro atópase emprazado

nun

outeiro

rochoso cunhas excelentes condicións naturais
de defensa a excepción do lado N-NE por

54, .-- ..

donde se une co resto do monte. Presenta unha

.
.i.

croa ovalada na que se poden apreciar gran
te9Firjr, ),

cantidade de orificios circulares e cuadrados

• '

• .

.„..'

para a suxeción de postes de madeira. A esta
croa engadenselles unha serie de terrazas
Alk,

dificiles de determiñar polo proceso erosivo que

•-

e

sufrio ó tongo do tempo incluso servindo de

.,4111*

canteira non fai moitos anos. Non se aprecia
material arqueolóxico algún en superficie.
ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos

ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas
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CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE CUALEDRO (OURENSE)
GRAO DE PROTECCIÓN:
II
PLANIM. 1:5000.: 264/8.8
ALTURA: 865 m.s.n.m

NOME:
CÓDIGO DOXACEMENTO:
A Reboleira
GA32028050
PARROQUIA: Sta María, Atás
LUGAR: As Estivadas
COORD. U.T.M.- X. — 619.221
ADSC. TIPOLÓXICA:
Y.- 4.651.725
Asent Fortificado /Torre
ADSC. CULTURAL:
ldade Medieval
VALORACIÓN INCENDIOS: Somentes
afectaron() manto vexetal
DESCRIPCIÓN:
O xacemento atópase emprazado no cumio
outeiro rochoso no que se poden apreciar
distintos rebaixes na rocha de natureza granítica
destinados para o encaixe de lienzos de muros.
Dispersos polo cumio e as ladeiras aparecen
grandes cantidades de tellas do país procedentes
da

dunha

cubrición

posible

torre

vixía

relacionada co veciño castelo medieval de

0

Castelo.
41,,

ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos
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CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE CUALEDRO (OURENSE)
CÓDIGO DOXACEMENTO:
GA32028051
LUGAR: Carzoá

ADSC. TIPOLÓXICA:
Túmulo megalitico
ADSC. CULTURAL:

GRAO DE PROTECCIÓN:

NOME:

II

O Caldeirón M-1
PARROQUIA: S. Roque, Carzoá

PLANIM. 1:5000.: 302/2.7
ALTURA: 877 m.s.n.m

COORD. U.T.M.- X. — 618.439
Y.- 4.647.516

Neolítico

VALORACIÓN INCENDIOS: Somentes se
vio afectado o manto vexetal

•

_

/

DESCRIPCIÓN:
A mámoa atópase emprazada nunha vaguada

, ..:.j-

entre dous outeiros. Tratase dun pequeño
,,..sx,..

túmulo de terra con gran cantidade de pedras de
...

granito e algún seixo branco de mediano
tamaño que forman parte da súa coraza petrea.

,

Conserva un ortostato de granito a simple vista

,,,---,---

ole,

perteñecente os restos da sua cámara. Presenta

ew:
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unhas dimensions de 12 x 12 mts nos eixes
maiores e unha altura de 0,70 mts, cun buraco
de violación de 3,5 x 3,5 mts.

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos

ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas
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CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE A GUDIÑA (OURENSE)
GRAO DE PROTECCIÓN:

CÓDIGO DOXACEMENTO:

NOME:

GA32034016

A Corga da Mela

II

PARROQUIA: S. Mamede, A Erosa
COORD. U.T.M.- X. — 648.743

LUGAR: A Erosa
ADSC. TIPOLÓXICA:
Achado afilado

PLANIM. 1:5000.: 265/7.8
ALTURA: 844 m.s.n.m

Y.- 4.655.201

ADSC. CULTURAL:
Idade do Bronce
VALORACIÓN INCENDIOS: Non
afectaron ó lugar por ser fincas cultivadas.

''re'
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DESCRIPCIÓN:
No paraxe de A Corga da Melo foron atopados,

t.
..4

,,,'

Ilh

«1 '',..,

,

xa fai alguns anos, diversos moldes de

,4--, ,

L.

machados adscritos a Idade do Bronce. Este

.

4%

'*

‘.y,

.%.,.:4:.
„,,,_,,---

achado foi dado a conocer nun artigo publicado
por D. X. Taboada Chivite, Los moldes de
Congr.

Erosa

Nac.

Arq.,

1971.

Jaén

Actualmente atópanse depositados no Museo
Arqueolóxico de Ourense.
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ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos
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CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE A GUDIÑA (OURENSE)
CÓDIGO DOXACEMENTO:
GA32034T0P
LUGAR: Venda da Teresa
ADSC. T1POLÓXICA:
Topónimo

NOME:
O Castelo
PARROQUIA: S. Mamede, A Erosa
COORD. U.T.M.- X. — 648.837
Y.- 4.658.133

GRAO DE PROTECCIÓN:

PLAN1M. 1:5000.: 227/6.8
ALTURA: 939 m.s.n.m

ADSC. CULTURAL:
VALORACION INCENDIOS:
DESCRIPCIÓN:
Trátase dun outeiro rochoso de xisto pizarroso
cortado por unha pista e un cortalumes. No
lugar non se detectou ningún tipo de vestixio

arqueolóxico que poidera identificalo cun
xacemento arqueolóxico.

'Y .i

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos

ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas

CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS. CONCELLO DE CHANDREXA (OURENSE)
NOME:
CÓDIGO DOXACEMENTO:
Marco Cavado
GA32029006
PARROQUIA:Ma Magadalena, Requeixo
LUGAR: Recreixo
COORD. U.T.M.- X. — 639.512
ADSC. T1POLOXICA:
Y.- 4.677.074
Túmulo megalitico
ADSC. CULTURAL:
Neolítico
VALORACIÓN INCENDIOS: Afección
manto vexetal.

GRAO DE PROTECCIÓN:

II
PLANIM. 1:5000.: 227/5.6
ALTURA: 1.713 m.s.n.m

DESCRIPCIÓN:
A mámoa aparece emprazada no cordal
montañoso da serra de Queixa a unha altura de
1713 m.s.n.m. Presenta un túmulo de terra con
gran cantidade de pedras de granito e seixo
blanco que forman parte da súa coraza petrea.
_

Conserva un ortostato de granito in situ fincado

_

no centro da violación e outro tumbado que
mostra unha inscripción referente a un marco
divisorio: + 109. Presenta unhas dimensións de
17 x 17 mts nos eixes maiores e unha altura de
1 m.

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos
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ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas
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CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTAIS: CONCELLO DE CHANDREXA (OURENSE)
CÓDIGO DOXACEMENTO:

GRAO DE PROTECCIÓN:

NO1VIE:

GA32029007
Sixtil das arcas
LUGAR: As Forcadas
PARROQUIA: Sta María, As Forcadas
ADSC. TIPOLÓXICA:
COORD. U.T.M.- X. - 639.280
Lugar con representación gráfica
Y.- 4.677.583
ADSC. CULTURAL:
Idade do Bronce
VALORACIÓN INCENDIOS: Non
‘

efectaron ó petroglifo

,s

DESCRIPCION:

O petroglifo atópase emprazado na media

'';'- ".. '

,-; v,'
•;»,;,• •

ladeira do monte, sobor dunha rocha granítica
lixeira inclinación cara o sur que presenta unhas
x

.

1,,

,, ,•,,

'
• ,

MS

•e , '

aparentemente movil disposta a ras de chan con
dimensións de 2,10

B.I.C.
PLANIM. 1:5000.: 227/5.5
ALTURA: 1.670 m.s.n.m

, ,

• '1."'•:¡:--..
w '',
-

1,20 m. Os motivos

.

•.:.

,

representados son cazoletas agrupadas , catro
.

>

'

,
,.

profundidade de 3 cm e outras duas de factura
irregular.
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ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos
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ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas
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CATÁLOGO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DAS ÁREAS AFECTADAS
POLOS INCENDIOS FORESTÁIS: CONCELLO DE CHANDREXA (OURENSE)
CÓDIGO DOXACEMENTO:
GA32029ET
LUGAR: Recoeixo

ADSC. TIPOLOXICA:
Cabana de pastor
ADSC. CULTURAL:

NOME:
Marco Cavado
PARROQUIA: IVI M Magdalena, Requeixo

COORD. U.T.M.- X. — 639.216
Y.- 4.676.904

GRAO DE PROTECCIÓN:
PLANIM. 1:5000.: 227/5.5
ALTURA: 1.672 m.s.n.m

Come_p
n oranea

VALORACION INCENDIOS: Non
efectaron a cabana
DESCRIPCIÓN:
Tratase dunha cabana de pastor situada sobor
dun afloramento rochoso de xisto pizarroso.

Aparece construida con laxas de xisto mediante
mamposteria en seco irregular e cuberta por
grandes laxas planas e terróns de pradería.
Presenta unhas dimensións aproximadas de 1,5
m de altura e 2 m de ancho.

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Superficie destacada con puntos finos

ÁREA DE RESPETO
Superficie delimitada con trama de lineas oblicuas

10.- MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS

Durante a realización do traballo de campo non foi localizado

nin recollido ningún tipo de material arqueolóxico susceptible
de selo.

En Vilamartin de Vrras a 16 de febreiro de 2007
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AVALIACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL NAS 4 REAS
AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS NOS CONCELLOS1
A GUDIKA, CUALEDRO E CHANDREXA DE QUEIXA
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AVALIACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL NAS ÁREAS
AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS NO
CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA
XACEMENTOS
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AVALIACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL NAS ÁREAS
AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS NO
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AVALIACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL NAS ÁREAS
AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS NO
CONCELLO DE A GUDIÑA
XACEMENTOS
PLANO: ÁREAS AFECTADAS
ARQUEOLÓXICOS
POLOS INCENDIOS
ESCALA: 1: 20.000
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