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A memoria que a continuación se describe foi encargada pola empresa Proes

Consultores S.A., adxudicataria do Plano Director Via Nova I, con data 20 de marzo

do 2.009. Trátase da memoria da prospección arqueolóxica intensiva para o Plano

Director da Vía Nova na Baixa Limia. Estudo do territorio histórico a ela vencellado;

adxudicado pola Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia.

A Conselleria de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, conscente da necesidade de

delimitar e protexer a Via Nova, encargou o seguinte Plano Director. O obxeto do

mesmo é a identificación, delimitación e descrición concreta, precisa e xustificada do

seu trazado e das súas zonas de protección, a súa diagnose, a compresión dos seus

valores e a súa conservación e recuperación, de acordo co contido establecido no

prego. Plano Director que se define como o documento técnico de investigación que

permitirá a mellara do seu coñecemento, a diagnose do seu estado actual, a análise

dos usos actuais e, se procede, a compatibilidade con novas propostas e que,

finalmente, preverá as posibles futuras actuacións nela por fases e a desenvolver en

función de prioridades técnicas e económicas. O Plano Director debe entenderse

como un documento de base con perspectiva integral que, partindo dunha información

real e o máis completa posible, teña como fin planificar o futuro das evidencias

arqueolóxicas da Via Nova —así denominada nalgúns miliarios localizados a carón do

seu decurso-, dos seus xacementos anexos, do seu entorno de protección e do

territorio histórico a ela vinculado, tanto a nivel de intervencións como de inversións. O

Plano Director representa, polo tanto, a estratexia de estudo e de diagnose dende a

que se proxectarán e coordinarán as intervencións da súa conservación —física e

intelectual mantemento e posta en valor, así como as do territorio histórico a ela

vinculado.

A Via Nova, transmitida de xeración en xeración, chega hoxe ata nós en estado de

ruina e enmascarada na propia paisaxe, condicionada tanto pola súa caducidade

funcional —perda, en xeral, da súa condición de vía para o tránsito de vehículos de

roda para converterse, en moitos casos, nunha estreita senda de mulas, propias do

tráfico arrieiro ou, máis recentemente, nalgúns casos como simple corredoira de

acceso a fincas !indeiras- como pola acción dos axentes externos tanto de carácter

antrópico —destrucións por parte do home, se ben quedando pequenas testemuñas-

como naturais, especialmente correspondentes aos procesos xeolóxicos de ladeira,
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propios dunha zona de montaña, como é este o caso, de tal xeito que o seu decurso

chega ata nos moi afectado tanto polos deslizamentos de terras como polos

desprendementos de rachas, algunhas mesmo con denominación singular na

microtoponimia dese decurso da vía. Como documento integrante do expediente de

contratación, os contidos deste prego serán de obrigado cumprimento para o

contratista ao que se Ile encomende a redacción do Plano Director, sen prexuízo

doutras condicións que se Ile impoñan. Correspóndelle á Administración contratante

velar polo cumprimento das prescricións técnicas deste prego. Correspóndelle

igualmente resolver as cuestións que poidan xurdir da súa interpretación, así como

adoptar as medidas que procedan para garantir o seu efectivo cumprimento por parte

do equipo redactor.

2.1	 Situación e emprazamento

A VIA NOVA oa seu paso pola Baixa Limia, desenvólvese nun espazo de enorme

interés cultural-natural, ubicado entre o sur da provincia de Ourense e o norte de

Portugal, concretamente nas comarcas administrativas da Baixa Limia galega e a

portuguesa de Terras de Bouro. As súas terras están bañadas polo fértil río Limia, o

ancestral Lethes dos romanos; e por todos os afluíntes de extremada pureza e

fermosura, que ocupan as profundas grietas da faia de Lovios nas terras baixas e as

vagoadas formadas pola erosión glaciar da ldade do Xeo, na zonas altas. Este

histórico camiño, sitúase dentro e na área de influencia do Parque Natural Baixa Limia-

Serra do Xurés, e do Parque Nacional da Peneda Gerés, pendentes dun decreto de

unión que os convertirá no PARQUE INTERNACIONAL XURÉS-GERÉS, un dos

espazos transfronteirizos protexidos máis amplos de Europa. O estudo da Vía Nova e

do Patrimonio Cultural que se agocha a carón da mesma, desenvólvese por terras dos

concellos de Lobios, Entrimo, Muíños, Lobeira e Bande. Territorio Arraiano

representativo do gran esplendor socio-cultural galaico e posuidor de magníficas

paisaxes rurais que dan conta do ancestral legado humano desta terra.

A Bimilenaria, tratada dun xeito adecuao, serverá ademáis, de gran VÍA VERDE

entre os parques, contribuíndo ao desenvolvemento turístico e dinamización dos

núcleos transfronteirizos.

A nivel natural o territorio por onde pasa a Via Nova é dos mellor conservados de

Galicia, concentrando grande cantidade de especies procedentes da confluencia

climática Atlántico-Mediterránea. Destacan teixos (taxus bacata), acereiros (prunus



Ol.J091-l02 luf. F.

EP3

7

tondela

Mondara

onteareas

i

Ribadavla

:....artele

A Cañiza

Avión
Maside

N-525

Obrense
7oe.,	 ON.

Barbadas

Celanova

A 1e-:a

Barios de
Mo r;tas

ar
E amo

CacL

Moncäo
Melgaço as

SarrEaU5
Xinzo
e Limia

ras tr iras

Laza

NACIO
-2XURÉS

3 - J n

Caros
LàaIadro A52

altar 	 Morterrei

Arcos de
Valdevez

Ponte da
e	 Barca
ha ser

O rnbra
_

N-5:

Terras
de Bouro

Chaves

Vila Verde
A Santa

_cocad
ragaio

Ribeira
tigre	 V a la Pouca

Póvoa de
Lanhoso Cabeceiras

de Basto

E8

Montalegre

Boticas

Vieira do
ktinho

Memoria da prospección arqueolóxica intensiva para a elaboración do Plano Director da Vía Nova I

(Baixa Limia, Ourense).

lusitanica), acivros (ilex aquifolium), capudres (sorbus aucuparia), érvedos (arbustus

unedo), bidueiros (betulea alba), carballos (querqus pirenaica-robur), castifieiros

(castannea sativa), sobreiras (querqus suber), pifieiros (silvestris e pinaster), amieiros

(alnus glutinosa), salgueiros (salix salvifolia), sanguiños (frangula alnus), pereiras

bravas (pyrus cordata), espiño albar (crataegus monogyma), espiño negro (crataegus

calpodendron), gillomos (amelanchier ovalis medicus), sabugueiros (sambucus nigra)

e algunhas especies introducidas coma a faja (fagus sylvatica), a secuoia (sequoia

sempervirens), ou os cipreses (chamaecyparis lawsoniana). A todo esto hai que

engadir gran presenza de mato con predominio de uceiras (erica arbórea) e

carqueixas (charmaespartium tridentatum). Sendo tamen notábel a gran abundancia

de arandos (vaccinium myrtillus), e ruscos (ruscus aculeatus).
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2.2 Normativa

A normativa de obrigado cumplimento que fai necesario este proxecto regúlase nas

disposicións legais emanadas das:

• Lei 16/1985, de 25 de Xuño do Patrimonio Histórico Español.

• Lei 8/1995, de 30 de Outubro do Patrimonio Cultural de Galicia.

• Decreto 199/97 que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Ademáis das propias normativas que rexen nos concellos polos que pasa a

Vía Nova:

• Lobios: PXOM, Planeamento base 12/11/2001.

• Entrimo: POMR. Planeamento base 30/06/2003.

• Muiños: N.S.P.P. 03/04/1991 (Ourense).

• Bande: NSP. Planeamento base 28/04/1987 e M.P. 12/07/1994.

• Lobeira: N.S.P.P. 03/04/1991 (Ourense).

O trazado da Vía Nova ao seu aso polo Concello de Lovios, pertence ao espazo

protexido do Parque Natural da Xerra do Xurés, polo que devandito ámeto atópase

tamén suxeito ás clasificaciáns de:

"SRPN de rexeneración forestal"
"SR espazos naturais Serra do Xurés"
SRPN zona de reserva forestal"

"SRPN zona de cultivos"

"SRPN zona de protección especial"

i t..	 ("2	 ni'. U'



Memoria d	 ,eccióit Irtpieohix.ica	 ya pan ,t elaluira(iiin do Plinio )T41 (U da N.:	 Nova I

(13aixaiiOur(:,insü),

„RICA:5N D R 

3.1.	 Descrición xeral do Plano Director

O equipo redactor do Plano Director da Via Nova I terá carácter multidisciplinar,

composto (como mínimo) polos seguintes especialistas, con titulación

universitaria de segundo ou terceiro ciclo:

C] Arquitecto Superior

Licenciado con estudos de prehistoria e arqueoloxía, que reúna os requisitos

establecidos no artigo 5 do Decreto 199/1997 do 10 de xullo.

II Enxeñeiro de Camiños.

Li Antropólogo

Li Xeologo

Ademáis incorporará, necesariamente, os seguintes especialistas:

n Restaurador, entendendo como tal aquel que poida acreditar especialidade

mediante título oficial expedido por órgano competente.

Li Documentalista

Admitiranse casos nos que na mesma persoa concorran varios dos pedís

curriculares citados.

Atendendo ás características do traballo avaliarase nos termos establecidos no

Prego de Cláusulas Administrativas particulares, a dedicación doutro persoal

tamén compoñente do equipo que teña traballado en edafoloxía, enxeñería

forestal, xeografía e paisaxe, historia da arte, en cuestións lingüísticas

relacionadas coa toponimia ou outros de utilidade para o traballo.

FUNCIÓNS DO EQUIPO REDACTOR.

Ademais da súa función primordial de redactar e grafiar os documentos escritos

e gráficos que conteñan a información requirida no presente prego, o equipo

redactor debe desenvolver estas outras funcións:

-Recompilación da información necesaria (de carácter histórico procedente,

fundamentalmente, das fontes documentais e da bibliografía, da memoria

histórica, da tradición oral, do traballo de campo, da memoria fotográfica

fundamental para coñecer a evolución do que chega ata nós-, etc) para

4 )1 4) 44	 t r.2, 1	 I' F.
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coñecer o proceso histórico da vía ata chegar ao momento actual, base da

diagnose.

-Identificada e delimitada a vía, e en canto que os seus restos arqueolóxicos

son unha realidade material mensurable e delimitable —pese a chegar ata nós

en moitos casos xa nun estado de caducidade material ou en fase terminal-,

faise necesario que dita realidade material quede reflectida nun adecuado

levantamento planimétrico a escala 1:250 sobre o que se desenvolveran as

diferentes cartografías temáticas e as dos diferentes documentos de diagnose

e de tipo proxectual.

Trasladarase, así mesmo, toda a información esixida no presente prego non só

a dito levantamento senón tamén á cartografía analítica de recente elaboración

a escala 1:5000 que se facilitará pola Consellería de Cultura e Deporte.

-Asistencia e apoio á Consellería de Cultura e Deporte no caso de que o tramo

de vía documentado e estudado fose declarado Ben de Interese Cultural:

elaboración gráfica da delimitación, información pública.., así como nos

procesos de exposición e difusión que se realicen durante o procedemento,

comprendendo o asesoramento técnico á Consellería de Cultura e Deporte en

relación ás alegacións que resulten do proceso de información pública. A

asistencia inclúe tamén a entrega á Consellería das copias completas do

traballo que sexan precisas, considerándose incluidas no prezo do contrato un

máximo de 7 copias, correspondendo á Consellería de Cultura e Deporte

abonar o custo das restantes.

3.2.	 Contido do estudo da via.

3.2.1. INFORMACIÓN HISTÓRICA DE BASE.

Recompilarase toda a información histórica de base obtida a partir das diferentes

fontes bibliográficas e documentais (documentación arquivística, estudos de carácter

histórico....), tanto a relativa á Via Nova, como á xerada historicamente a partires dela.

Información de base que se trasladará sobre a base cartográfica a escala 1:5000. En

termos xerais, e como marco global, deberase recoller información, en primeiro lugar,

non só sobre a rede viaria romana senón tamén sobre os camiños medievais, sobre os

camiños dos séculos XVI-XVIII e sobre as estradas dos séculos XIX e XX no tramo

obxecto de estudo. En segundo lugar sobre os Itinerarios antigos e/ou viaxes

0 )1. 09.K02 Inf. F.
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documentados e, finalmente, en terceiro lugar sobre os parcelarios tanto antigos como

sobre o actual.

3.2.2. INFORMACIÓN ARQUEOLÓXICO-MORFOLÓXICA.

A Via Nova na súa orixe representaba una infraestrutura viaria de excepcional

planificación e execución técnica cuxa finalidade última era a de vertebrar o territorio

coincidindo coa chamada "promoción romanizadora de época flavia". Infraestrutura

viaria que no ámbito territorial da Baixa Limia ten como soporte topográfico

paisaxistico a ladeira montañosa, de tal xeito que as súas evidencias arqueolóxicas

conforman todo un exemplo de decurso en zona de montaña, no que, para manter a

rasante, media vía funciona como canteira —lateral de augas arriba- e a outra media -

lateral de augas abaixo- confórmase mediante terraplén ou macizado, delimitado

exteriormente mediante muro de contención ou de acompañamento. Muro, que en

xeral, pola acción do tempo, chega xa ata nós moi por debaixo da súa altura orixinal,

ao igual que acontece cos taludes que a delimitaban no lateral de augas arriba,

xeralmente moi afectados, se son terreos brandos, polos procesos

erosivosedimentarios —a erosión dos taludes mesmo pode chegar a colmatar os restos

da plataforma da vía ata a súa metade-, mentres que nas zonas de rocha dura os

restos do tallado dos taludes ou das cunetas constitúen unha das evidencias

arqueolóxicas máis fiables á hora de identificar dita vía. A vía queda, en todo caso,

nivelada polo muro de acompañamento, de tal xeito que mentres media vía se entalla

na ladeira a outra media conformase mediante terraplén ou macizado con materiais

procedentes da zona entallada.

Un peso especifico de como a vía chega ata nos corresponde tamén ao medio natural

que Ile serve de soporte: as ladeiras da montaña, moi afectadas, polo tanto, polos

procesos xeolóxicos de ladeira que en moitos casos provocaron unha obsolescencia

irreversible de dita vía, se ben é cerio que a necesidade histórica de manter a

comunicación fixo que mesmo a obsolescencia sufrise, en xeral, procesos de

adaptación. Deste xeito, co paso do tempo, a ancha plataforma -7/8 metros de

amplitude- ou agger da vía pasa a converterse nunha estreita senda de mulas

superposta a esa plataforma da vía ou a súa ruina. A vía, polo tanto, como xacemento

arqueolóxico nos esta mostrando tamén a súa indisociable dimensión temporal ou

diacrónica.

A información recollida neste apartado referirase, dunha banda, á descrición e análise

morfolóxica e tipolóxica e, doutra, ao estudo dos elementos arquitectónico-

arqueolóxicos perceptibles en superficie. Descrición que igualmente comprenderá

aqueles xacementos arqueolóxicos vinculados a ela e relativos a instalaciáns e

09R02 Int„ F.
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edificacións, ben relacionadas coa construción da vía, ben destinadas ao apoio do

viaxeiro, e que se ben teñen personalidade propia, sen embargo a súa razón de ser é

a propia vía. Finalmente a descrición afectará a aqueles outros xacementos situados

na propia vía ou ao seu carón, e que derivan da secuencia histórica e do territorio

histórico xurdido de dita vía. A análise morfolóxica conlevará tamén un levantamento

topográfico das evidencias arqueolóxicas do agger ou plataforma da vía a escala

1:250, cando elo sexa posible, que constituirá o soporte gráfico necesario para reflectir

grande parte dos estudios restantes. Tamén dentro deste apartado efectuarase un

estudo dos materiais e técnicas construtivas a partires das evidencias arqueolóxicas

perceptibles en superficie, non só por razóns de coñecemento científico senón tamén

porque dito coñecemento é básico e imprescindible para o entendemento e a dotación

de solucións ás patoloxías da vía e para o desenvolvemento das accións de

mantemento. Pola contra, un descoñecemento desta realidade construtiva pode

engrandecer, minusvalorar ou diagnosticar erroneamente as diferentes patoloxías, de

tal xeito que, conseguintemente, se xeren solucións desproporcionadas, ineficaes,

desnortadas ou pouco respectuosas coa condición arqueolóxica do ben, fronte a

solucións que poden resolverse de xeito óptimo e cun esforzo ben encamiñado. Unha

parte integrante deste estudo mesmo será unha profundización mediante análises

laboratoriais cuxa finalidade non será outra que a dun mellor coñecemento dos

diversos materiais integrantes dos soportes, fábricas e recheos da vía ou tamén dos

materiais que igualmente soportaban os marcos miliarios que xalonaban dita vía.

Todos os estudos arriba citados, entendidos como estudos previos, permitirannos a

súa vez sinalar a necesidade da urxencia e necesidade de actuacións de

coñecemento posteriores: sondaxes arqueolóxicas, escavacións sistemáticas.... de tal

xeito que no mesmo Plano Director se confeccione un documento guía para a

realización de sondaxes/escavacións asociadas ás futuras obras de conservación e

restauración que fose necesario acometer sobre a propia vía.

Sobre as evidencias arquitectónicas actualmente perceptibles da vía aos nosos ollos

considérase tamén necesario facer unha estratigrafía da arquitectura dado que nelas

poden e deben lerse as modificacións e transformacións derivadas da dimensión

temporal da vía, e mesmo recollidas na epigrafía miliaria —reparacións durante a

dinastía Antonina, especialmente con Hadriano, e no século IV, casos de Maximino e

Máximo-. O estudo estratigráfico ademais de xerar coñecemento histórico debe

desenvolver varias funcións básicas: focalizar a atención sobre a realidade material da

vía; sensibilizar sobre a conservación da autenticidade material e identificar as

pegadas máis significativas, que en todo caso deben ser preservadas nos futuros

proxectos de restauración. Trátase, en síntese, de que a redacción de futuros

}t ()91i02 ha. F.	 12
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proxectos de restauración non borre as pegadas da historia e si, pola contra, sexan

capaces de estratificarse sen estridencias dentro das sucesivas etapas históricas da

vía, evitando así algunhas intervencións dolorosas incluso de data recente, nas que

mesmo unha esaxeración da distinguibilidade da actuación pasa a prevalecer sobre as

evidencias arqueolóxicas do ben preexistente, terxiversando asía süa antigüidade.

3.2.3. INFORMACIÓN ARQUEOLÓXICO-PATOLÓXICA E DE DIAGNOSE.
Sobre as evidencias arqueolóxicas do agger ou plataforma da vía é imprescindible

efectuar unha completa diagnose atendendo, como punto de partida aos seguintes

campos: a vexetación; os movementos de terra; a circulación de augas estacionais

sobre as ruinas do agger; a vexetación arbustiva e os problemas de turgenscencia ou

enraizamento nos restos materiais da vía; a problemática de concentracións continuas

de auga xerando espazos turbosos; os deslizamentos; os deslizamentos por descalce

e finalmente o mal uso antrópico.

A información arqueolóxico-patolóxica debe igualmente comprender a diagnose dos

marcos miliarios que xalonaban o decurso da vía máxime cando moitos deles vense

na actualidade afectados por graves problemas de conservación. A información a

obter atenderá as formas de alteración, ás sCias causas e ás propostas de

conservación. En todo caso, trala inspección visual dos restos arqueolóxicos do agger,

e traballando sobre a base da planimetría 1:250, cando elo sexa posible, elaboraranse

cando menos os seguintes mapas patolóxicos:

a) estudo das humidades: humidades por capilaridade; humidades por acumulación;

humidades por escorrentías,

b) patoloxía dos materiais pétreos,

c) patoloxías estruturais: fisuras, deformacións...,

d) patoloxías derivadas da vexetación,

e) riscos ambientais (incendios forestais e outros...).

A partires desta documentación elabóranse conclusións cunha diagnose das

patoloxias, coas sCias causas e efectos e con propostas de eliminación das causas e

de atenuación dos efectos.

3.2.4. INFORMACIÓN TERRITORIAL -ARQUEOLÓXICA

Este tipo de información, como a do anterior apartado, obterase a partires do detallado

e minucioso traballo de campo específico para a redacción deste Plano Director. A

información terá un dobre carácter: dunha banda información concisa, ben

documentada textualmente e ben delimitada tanto fotograficamente como sobre o

levantamento planimétrico a escala 1:250 no caso no caso de aquela información
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Nli'ktlOria 411 prOSpn	 (11
	 int ensi	 [ ara	 410 H	 laie+)	 ta N ia Ni \a I

Ourf.‘u

fisiográfica, xeolóxica, hidrográfica, antrópica...- localizada directamente sobre ás

evidencias arqueolóxicas da vía —restos do agger ou plataforma da vía- e se así se

considerase necesario sobre o seu contorno de protección; doutra información global

das mesmas variables antes citadas respecto ao espazo contextual que serve de

marco ao decurso da vía —bacías fluviais, fundamentalmente- que se recollera sobre a

cartografía 1:5000 xa citada. Neste apartado debemos, sen embargo, distinguir varios

grupos temáticos.

3.4.1. RECON- ECEMENTO TERRITORIAL TANTO DO AGGER COMO DO MARCO

XEOGRÁFICO QUE O ACOLLE.

-Fisiografía: topografía, altitude, pendentes, orientación, formas do relevo

configuradoras da paisaxe e as súas áreas, sendas, e fitos topográfico paisaxísticos

que pola súa caracterización e preeminencia topográfica puideron ser referentes na

construción da vía e aínda hoxe se configuran como referentes do territorio de dita vía.

-Xeoloxía: rochas, penedos, deslizamentos, desprendementos de relevancia tanto na

secuencia histórica do agger ou plataforma como, nun plano máis xeral, no ámbito

territorial da vía.

-Hidrografía: ríos, regatos, regos de auga sobre a plataforma da via, conducións de

rego, pozas, minas de auga, fontes, mananciais de augas minerais ou termais.

-Elementos naturais e antrópicos configuradores da paisaxe chegada ata nos: flora,

masas e liñas singulares de vexetación, sistemas de contención do solo e tipoloxías,

socalcos, terrazas, tipoloxías e sistemas de peche de propiedade, especialmente no

caso de aqueles superpostos á plataforma ruinosa da vía, construcións ou conxuntos

edificados —emparrados e adegas, eiras, ....- que polo seu emprazamento ou pola súa

morfoloxía sexan significativos dende o punto de vista histórico, etnográfico,

arquitectónico ou paisaxístico, tendo ademais en conta factores visuais: cores,

volumes, tramas, formas, texturas....

-Usos do solo sobre o agger ruinoso da vía e sobre a paisaxe que Ile serve de marco,

tendo en conta non só usos actuais senón tamén o tradicional naqueles terreos nos

que se ten producido unha transformación recente, como por exemplo os terreos hoxe

incultos por abandono da súa explotación. Identificaranse os tipos e características

dos cultivos —tendo en conta tamén as referencias microtoponímicas, os nomes

tradicionais das herdades (bouza, cortiña..1 as masas forestais (límites, extensión„

especies), os terreos incultos, os terreos destinados a actividade extractiva

(canteiras...), os terreos edificados e as construcións illadas: vivendas, naves

agrícolas, invernadoiros.

-Identificación dos asentamentos de poboación e das súas características no territorio:

aldeas, barrios, casais... , da súa tipoloxía e das súas características. A descrición
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será especialmente detallada no caso de que os asentamentos se superpoñan o se

localicen inmediatos ao decurso da vía.

-Rede de estradas e rede tradicional de camiños, corredoiras, carreiros, pontillóns,

pasais, especialmente detallada no que respecta ao agger da vía e ao seu contorno de

protección.

-Estrutura parcelaria da propiedade, identificando as áreas de concentración parcelaria

e os montes veciñais e en man común. A identificación parcelaria será total no caso

daquelas propiedades que se superpoñan ao decurso da vía.

-Espazos comunais ou de uso público no medio rural: adros, carballeiras, campos da

festa

3.4.2. REXIME URBANÍSTICO E AFECCIÓNS

Sobre a cartografía 1:5000 recollerase a información do planeamento municipal en

relación co decurso da vía e o seu contorno de protección e a escala 1:250 recollerase

tamén aquela información de planeamento que corresponda ao agger da vía.

Recollerase tamén a información que se estea a tramitar por parte das distintas

administracións con competencias sobre a ordenación do territorio. Neste caso a

Consellería de Cultura e Deporte poderá optar por incorporar a información

correspondente a dito planeamento en trámite.

3.4.3. SITUACIÓN ACTUAL DA VÍA DE DOMINIO E DE USO PÚBLICO.

Sobre a cartografía 1:5000 e 1:250 sinalaranse as servidumes que Ile afectan facendo

referencia a: tramos de dominio público e servidumes de paso constituidas,

servidumes en xeral, infraestruturas e servizos que a afectan na actualidade —

estradas e pistas superpostas, conducións de saneamento e canalizacións, tendidos

eléctricos-; condicións físicas da vía:características e estado dos pavimentos, áreas de

descanso, servizos varios; vexetación nas marxes e nas zonas laterais da vía e

árbores singulares; rochas singulares —caso da Pala Falsa.... -

3.4.4. AS VILAS E OS NÚCLEOS RURAIS NA VIA NOVA E NO SEU TERRITORIO

HISTÓRICO.

A información relativa aos diferentes núcleos poboacionais recollerase sobre a base

cartográfica 1:2000 ou 1:1000 cando estea dispoñible.

3.4.4.1. As vilas.

Morfoloxía. Casco antigo. Estrutura urbana. Rueiros. Espazos libres Cascos antigos:

Delimitación. Espazos públicos. Hortas urbanas. Inventario e catalogación de edificios

considerando os seus valores propios e a súa significación na memoria histórica da

vila.
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Clasificación do solo. Condicións de edificación. Ordenanzas de aplicación Ambitos de

desenvolvemento. Solos urbanizables e solos urbanos non consolidados.

3.4.4.2. Os núcleos rurais.

Análise dos núcleos rurais: formación e evolución, características morfolóxicas e

tipolóxicas, redes de camiños, espazos públicos e comunais, muros e valados, hortas,

características das edificacións: vivendas e construcións adxectivas.

3.2.5 TOPONIMIA.

Recollerase a microtoponimia —nomes de lugares, camiños, montes, veigas nun dobre

sentido: a correspondente aos espazos que acollen o decurso da vía, identificándoos

polo seu topónimo sobre a cartografía 1:250; e a correspondente tanto ao decurso

como ao seu entorno sobre a cartografía 1:5000.

3.2.6. INVENTARIO DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL.

3.2.6.1. INVENTARIO DO PATRIMONIO NATURAL

Nel incluíranse árbores ou masas forestais singulares, rochas, penedos, covas, regos,

pozas...

3.6.2. INVENTARIO DO PATRIMONIO CULTURAL

Nel incluirase o patrimonio inmaterial, as lendas e tradicións e os bens mobles e
inmobles (incluidos nestes todos os miliarios, estean in situ, desprazados ou

depositados nun Museo) de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico,

arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico.

Ademais da identificación e localización do ben ou elemento sobre a cartografía

1:5000 elaboraranse fichas individualizadas nas que se incluirá a descrición do ben:

características físicas, orixe histórica e transformacións sufridas, estado de

conservación, intervencións precisas de reconstrución, recuperación ou rehabilitación

e documentación fotográfica.

3.2.7. PROPOSTA DE DELIMITACIÓN DO DECURSO DA VÍA.

Elaborarase unha proposta xustificada do trazado da vía que permitirá o seu deslinde,

sinalando tamén trazados alternativos de percorrido cando non sexa xa posible circular

sobre o seu agger e a súa xustificación e a delimitación das zonas de protección
mediante unha liña que siga o parcelario ou as pegadas físicas existentes:camiños,

ríos, regatos, etc. Dentro da zona de protección poderanse diferenciar distintos niveis

de protección:integrais e non integrais, definindo o seu alcance. Delimitaranse aqueles

ámbitos do territorio que pola súa incidencia sobre o camiño deban ser preservados

polo seus valores ambientais ou paisaxisticos.
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3.2.8. PLANO DE USOS, XESTION E DIVULGACIÓN/DIFUSIÓN DA VÍA E DO SEU

TERRITORIO HISTÓRICO.

A Via Nova é un xacemento arqueolóxico de traza lineal, polo que converter as súas
ruinas —as evidencias físicas ou fragmentos do seu pasado- nun lugar atractivo,
entendible e disfrutable - lexíble en síntese -, conleva, desenvolver propostas e
actuacións con certa complexidade nas que o punto de partida vai a ser sempre esa

condición de xacemento arqueolóxico. Dende este punto de partida previo, a vía debe

xerar coñecemento histórico e facerse asequible ao público tanto intelectual como

fisicamente e de acordo coa dimensión temporal presente na súa estratigrafía.

A lexibilidade dos restos arqueolóxicos da Via Nova e dos seus xacementos anexos

debe facerse, polo tanto, sempre mantendo a súa orixinaria imaxe histórica e tendo en

conta os principios básicos de restauración de estruturas arquitectónicas, como son

neste caso as estruturas arqueolóxicas: a reversibilidade da actuación; a

compatibilidade entre materiais antigos e modernos e a realización dunha

conservación máxima e dunha restauración mínima. Isto é, unha política conservadora

intervindo só necesario e da forma mais prudente e segura.

Facer lexible os restos arqueolóxicos da vía conleva non substituir o autentico e

científico polo artificial, postizo, e mesmo espectacular ou de gran impacto visual,

posto que de facerse así ganaríase en impacto pero perderíase en autenticidade, xa

que ao minguar o propio contido do concepto de ruina se minguaría tamén o de

autenticidade, que debe ser propia de todo xacemento arqueolóxico. O eixo básico

deste Plano Director é a identificación concreta, precisa e xustificada dos restos

arqueolóxicos da vía, pero acadado dito eixo faise necesario desenvolver un segundo

eixo directamente vinculado á condición temporal ou diacrónica da Via Nova, co
conseguinte peso específico na ordenación territorial dos espazos inmediatos a ela e
mesmo na creación de identidades territoriais, pois non en vano a identidade dos

territorios asenta na sedimentación das fases históricas. A vía de comunicación xerada

por esta estrada romana e os seus conseguintes estratos van a desenvolver toda unha

xeografía histórica que hoxe desde o punto de vista patrimonial converten dita vía

tamén no eixo vertebrador dun Itinerario Cultural, digno de ser protexido, conservado e

posto en valor, de acordo, como categoría científica, coa definición dada polo

ICOMOS. Nese sentido, esta consideración da Via Nova como Itinerario Cultural

conleva a necesidade de definir —identificar, diagnosticar, conservar e poñer en valor-

o patrimonio baixolimiá en torno á Via Nova, recuperando non só os restos da calzada

romana e dos seus xacementos anexos senón intervindo tamén no sentido amplo de

conservación e de acordo coa diacronía temporal de dita vía, en xacementos

arqueolóxicos, en edificacións de caracter civil e relixioso, en arquitectura popular, ao
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tempo que creando pequenos centros interpretación, puntos de información, ou areas

de descanso e miradoiros ao longo de todo o seu percorrido, que ademais debe ser

sinalizado con rigor. O Itinerario Cultural da Via Nova pretende converterse nun

percorrido espacial de contido patrimonial e territorial, serv.indo así como eixo difusor

do patrimonio cultural tanxible e intanxible, tendo en conta a relación cultura-territorio e

polo tanto a integración de diferentes enfoques disciplinares (arqueoloxía, arquitectura,

arte, etnografía...). Trátase así de buscar esa confluencia de miradas sobre o

patrimonio cultural no seu propio contexto territorial.

Neste apartado o Plano Director ademais da análise da situación de uso, xestión e

difusión —ou mesmo a carencia deles- debe contemplar un plan de uso en fases

sucesivas definindo con claridade as accións necesarias para unha posta en valor e

uso da vía e do seu patrimonio cultural anexo.

No que respecta aos usos, deben estudarse os usos potenciais adecuados ao ben

sempre compatibles coa súa condición de patrimonio arqueolóxico, ao tempo que os

posibles efectos tanto sobre o ben como sobre as poboacións próximas. A proposta de

usos e, ademais, imprescindible de cara a desenvolver as futuras inversións en

mantemento, investigación e restauración do ben. A proposta de uso debe ir

acompañada tamén de propostas de xestión e finalmente no que respecta a súa

difusión e divulgación deben estudarse os aspectos relacionados coas visitas directas

ou guiadas, cos centros de interpretación e oficinas de información, coa sinalización,

itinerarios, guías e planos, información pedagóxica e didáctica... O estudo deste

ámbito debe deseñar as estratexias para acadar unha optimización dos esforzos de

difusión cultural da vía e do seu territorio histórico.
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4. CONTEXTO  HISTÓRICO E PATRI

4.1. Contexto histórico

Por voltas do ano 215 a.C., o exército romano entra na Península Ibérica en litixio

cos Cartaxineses, pero haberá que agardar ata o ano 137 a.C., para que Décimo

Xuño Bruto faga a primeira incursión no Noroeste, derrotando aos Brácaros, cruzando

o río Lethes e vencendo o mito do río do esquecemento (dicía que o que o cruzaba

perdía a memoria). Posteriores movementos militares, mesmo de Julio César (61a.C.),

incrementan a resistencia dos pobos do noroeste, contida coas campañas de Octavio

Augusto (26-19 a.C.). No lento proceso romanizador, xurden cambios administrativos,

quedando encadrada esta zona no Conventus Bracaraugustanos, con capacidade

xurídica e relixión propia, dentro da provincia de Hispania Citerior, con capital en

Tarraco.

Perante a romanización, era moi importante que os invasores chegasen a todos os

recunchos do Imperio para poder controlar os recursos materiais e humanos, que Iles

permitían aos romanos xerar riqueza para aumentar as súas conquistas. Nesto xogou

un papel fundamental a apertura de novas vías de comunicación que conectasen as

cidades, os castros, os vici, e as villae, coas zonas mineiras e de explotación de

recursos, para unha rápida evacuación cun menor risco de pillaxes. Neste macro

contexto, unido a un forte desenvolvemento económico nace a Vía Nova ou Geira, de

"girum" (xiros), conectando as cidades de Bracara Augusta (Braga, Portugal) e

Asturica Augusta (Astorga, León). "Item alio itinere a Bracara Asturcum", é o nome co

que figura no "Itinerarium Antonini", documento redactado a finais do século III durante

o reinado de Diocleciano.

Foi construida en época Flavia, ou sexa, na segunda metade do século I d. C.,

perante os mandatos de Tito e Diocleciano, sendo legado da provincia bracarense C.

Calpetanus Rantius Quirinalis Festus; cunha lonxitude total de CCXV millas

(equivalendo a milla romana a 1.480m). Estudada e descrita por primeira vez polo pai

José Matos Ferreira no ano 1728

Características.

- Trazado a media ladeira para evitar as crecidas e a construcción de pontes de

molta envergadura.
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- Gusto pola horizontalidade, tendendo a que as pendentes non superen o 5-6% de

desnivel, reflectido na descripción do gran historiador portugués, o padre Jose Matos

Ferrira, que di: "he caminho de grande recreaçáo para a vista, e muyto suave e fácil

para os passageiros e de grande descanso para as cavalgaduras e toda a casta de

animais. Em todo elle se náo acha nada de sobida ou decida, porque nas partes

donde as havia de haver, faz un gyro ou volta con que sempre hé camiño chan ou

plano. (Matos Ferreira, J. de, 1982 Reed. pp: 17, 18). Neste gusto por salvar a

diferenza de cota, no paso da Portela do Homem, os enxeñeiros romanos deseñaron

unha trincheira, perdida nos traballos de apertura do posto fronteirizo: "No tópo do

pequeno valle de fácil acceso está a Portella do Homen, na fronteira 	 , e talharan a

lomba con trincheira duns 6 ou 8 metros de profundidade. (Martins Capela. 1995,

Reed. pax 63).

- Ancho da vía suficiente para o cruzamento de dous carros, 7 metros.

- Cortes nas rochas e muros de contención na parte inferior da ladeira, para

reencher o interior con terra e pedras, e así non ter que cortar a montaña. Sobre este

aterrazamento colocábase o pavimento, terra batida ou laxas planas.

- Construcción de pontes con arcos de medio punto e perpiaños almofadados para

cruzar os grandes ríos, de madeira para os regatos, e laxeado con grandes pedras e

precisión para salvar as pequenas corgas.

- Intercalado de postos de muda ou cambio de cabalerías (mutatios), de

fiscalización (portagem), e de descanso (mansios), para facilitar a marcha dos

camiñantes.

DESCRICIÓN.

Pouco a pouco a Geira vai penetrando na Mata de Albergaria, dentro do Parque

Nacional Peneda-Gerés, pasando sucesivamente as millas de Bico da Geira, con 21

miliarios agrupados e anacos de calzada orixinal; Volta do Covo, con 22 miliarios e

Albergaria, con 20 miliarios. Este tramo de entre ríos ata a corga da Fecha é o mellor

conservado, con restos de enlousado, das pontes e gran cantidade de miliarios

agrupados. A vía entra en Galiza pola portela de divisoria de augas das bacias do

Cávado e do Limia (Portela D'Homem), descendendo suavemente a base de xiros e

voltas, seguindo a marxe dereita do río Caldo ata a Ponte Nova, entre a Serra de

Santa Eufemia e as Alvas, onde se reagruparon varios miliarios atopados ao longo do

trazado. Desde a Ponte Nova, un suave pero progresivo descenso ata a Gorga da

Fecha, onde o río se precipita desde o Curral do Curro, formando innumerabeis

cascadas. Pretiño da Fecha xa se atopan as ruinas da Mansio Viana de Aquis Originis,

aproveitando os brotes termais do Río Caldo. De seguido a calzada vai deixando a
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veiga do Caldo para internarse a través da Portela da María, no Val do Limia, que xa

non abandoará en todo o territorio de influencia dos Montes do Xurés, para ascender

progresivamente ata a Ponte Pedriña, único paso do río e unha das poucas pontes de

arco central rebaixado de todo o Imperio Romano, tristemente asolagada polo encoro

das Conchas.

Xa no centro neurálxico do pobo prerromano dos Querquernos, a Geira pasa á

beira da xoia arquitectónica prerrománica de Santa Comba de Bande, un templo de

época Suevo-Visigoda do século VII, cunha excelente cantería e reaproveitamento de

moitos materiais romanos de xacementos próximos. De seguido, a Vía chega a Aquis

Querquernis, onde se situou o campamento militar romano que servíu de apoio á

construcción da Vía Nova, conservando parte das ruinas da muraia e de varios

edificios. Alonxándose da Serra do Xurés e adentrándose nos Montes de Bande, entre

petroglifos, castros, castelos e torres, a Xeira chega á inmensa chaira da Limia, para ir

penetrando no territorio dos Limici, tras deixar atrás o dos Bracari , Bouri e Querquerni.

4.2. Referencias arqueolóxicas do entorno da Intervención

No entorno máis próximo da vía atopamos os miliarios: algúns "in situ", outros

desprazados ou reagrupados e outros nos museos. Situábanse xunto a cada milla, a

xeito de marco ou punto kilométrico, sinalando a distancia ata o destino, con

dedicatorias ao emperador de turno e ás veces ao gobernador da provincia. Por

exemplo: IMPCAESDIVI NERIPIIFILIO / M ANTONININEP 	 PPPROCOS / A B

M P XXXVI. (Ao César emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino Severo

Pío 	 pai da patria, procónsul, XXXVI millas desde Braga). Tamén se colocaron

miliarios anepígrafes, sen ningún tipo de dedicatoria, sendo ésta unha das zonas de

todo o Imperio Romano onde máis marcos se conservan.

Son todos de pedra de gran extraída das canteiras próximas por medio de cuñas que

introducían nas fendas da rocha, inchádoas con auga e apretándoas ata que cedían

os anacos aos que os canteiros daban forma.

A Vía Nova atravesa multitude de corgas e regatos que están ateigados de muíños

hidráulicos, que desempeñaban un papel fundamental na elaboración tradicional da

peza de pan, substituíndo os muíños de man calcolíticos e romanos. Un enxeñoso

movemento de rotación producido pola forza da auga transforma o gran en fariña, para
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logo facer as boroas e cocelas no forno de leña, presente en todas as aldeas do

Xurés.

A Vía Romana transcurre a media ladeira a través dos vales do Xurés, pasando polo

territorio das aldeas, que se amorean ao redor dun espazo común. Nestes núcleos

rurais están presentes todos os elementos da arquitectura rural tradicional; onde

interveñen a pedra de gran, a madeira e a tella do país, que substituiu ao colmo. Na

aldea, teñen cabida os canastros, as airas de mallar, os fornos, as fontes e lavadoiros,

e as canellas e congostras que conectan cos espazos agrarios e o monte.

A vía Romana encaixónase seguindo os vales dos ríos Homem e Limia, atesourando

un rico Patrimonio. Nos cumios e penichairas que protexen a vía concéntrase o legado

prehistórico da comarca, desde o Neolítico á Idade do Ferro, mentres que os vales

serviron de asento aos poboados Calcolíticos da veiga do Limia. Así, pretiño da Vía

XVIII sitúanse numerosos xacementos arqueolóxicos xa catalogados coma: Aquis

Originis, Aquis Querquernis, Mansio Viana, Asentamentos Calcolíticos, Castros,

Castelos e posiblemente se cataloguen máis despóis da prospección. Ao Patrimonio

Arqueolóxico distribuido a carón da Vía Nova, hai que engadir o elevado Patrimonio

Etnográfico, Natural e Artístico.
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5. NIETODOLOXIA DA NTERVENCIÓN ARQUEOL XICA •

Os traballos de prospección leváronse a cabo en todo o sector que abrangue a

intervención e segundo a metodoloxía habitual, aceptada polos Servizos Técnicos

de Arqueoloxía da Dirección Xeral do Patrimonio, coas seguintes características

xerais divididas en varias fases de traballo:

FASE I: levouse a cabo unha revisión da documentación existente na

Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental, así como dos

achádegos existentes nos Termos Municipais afectados e a bibliografía

arqueolóxica da zona.

FASE II: Realizouse unha prospección superficial intensiva de toda

a zona que abrangue o Plan Director. Incluíndo ademáis da superficie lineal

da Vía Nova, unha banda mínima de 500 metros a ambos os dous lados do

eixo da vía, con puntuais ampliacións e/ou reducións a proposta da equipa

redactora, en todo caso debidamente xustificadas. A prospección,

extendeuse o suficiente para que nas marxes da calzada quedasen

reflexados os xacementos arqueolóxicos máis salientabeis. A finalidade foi

catalogar os xacementos, achados illados e topónimos significativos. Os

achados recolleranse nas fichas normativas da Dirección Xeral do

Patrimonio Histórico e Documental.

O modeo de actuación foi o seguinte:

• Nas zonas implicadas directamente na banda de 500 metros a

cada beira, levouse a cabo unha prospección intensiva ao 100%,

na medida en que a vexetación existente e a topografía do terreo

o permitiron.

• Nas zonas de incidencia, entre os 50 e 200 metros do perímetro

exterior da banda de 500 metros, levouse a cabo unha

prospección intensiva de carácter selectivo. Que foi máis intensa

naquelas zonas onde as características do terreo non facían

descartar de antemán a existencia dun xacemento arqueolóxico.
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• Para rematar nas zonas adxacentes ao Plano Director, a partir

dos 200 metros, realizouse unha prospección extensiva, que

abrangueu os xacementos coñecidos, e aquelas zonas onde era

previsible a existencia de máis xacementos.

FASE III: Esta prospección complementouse cunha exhaustiva análise

estereoscópico da zona a partir da fotografía aérea do SITGA.

FASE IV: Delimitación dos xacementos ou contorna que deba ser

protexido. Todos os achados localízanse e delimitanse en cartografía a escala

1: 5000 proporcionada polo Servizo de Arqueoloxía.

FASE V: Inventario e siglado dos materiais arqueolóxicos que poidan

documentarse durante os traballos.

FASE VI: Unha vez finalizados os traballos mencionados,

compróbanse todos os datos obtidos mediante as diferentes fases de

documentación. Tal e como se establece na normativa da Dirección Xeral de

Patrimonio Cultural, elabórase a memoria na que se inclúe toda a

documentación gráfica e fotográfica recollida durante os traballos de

documentación e prospección.

Ademáis, os traballos da intervención arqueolóxica, acoplaráronse á metodoloxía

proposta para o Plano Director, orientada ó rexistro e caracterizacióndo ámeto de

traballo como unha Paisaxe Cultural dende os presupostos da Arqueoloxía da

Paisaxe. Esto implicou o rexistro e/ou consideración de elementos arqueolóxicos,

xeográficos, históricos, elementos do patrimonio inmaterial como lendas e folcklore ou

acaracterización xeográfica do ámbito de traballo. Este traballo levouse a cabo a

través da seguinte metodoloxía:

5.1. Recompilación da información previa.

Baleirado documental.

Enténdese como tal a procura e baleirado en fontes documentais, arquivos,

inventarios, etc, de información válida ben para documentar axeitadamente o ámeto de

traballo, e reorientar o traballo de campo. Levouse a cabo polos equipos de traballo de
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campo e o responsable do Sistema de Información Xeográfico nos eidos que Ile

competan. Este equipo estivo asesorado polos expertos e coordinadores do proxecto.

Foron obxecto desta recompilación, o patrimonio cultural material e inmaterial, e

mesmo a aqueles fenómenos vencellados de xeito relevante á vía que se atopen mais

aló do ámbito físico de traballo. É do máximo interese a detección de elementos da vía

válidos para vinculala ao fenómeno viario romano e ao fenómeno viario galego en

xeral, e establecer analoxías ou estudos comparativos que axuden a entender as

múltiplas dimensións e profundidade histórica desta vía.

Baleirado no soporte SIX.

Baleirado da información significativa á cartografía en soporte SIX. Construción de

cartografías temáticas de utilidade como base para a realización do traballo de campo.

5.2. Revisión da delimitación do ámeto de traballo

Existe a posibilidade de que tras da recollida de datos, se vexa recomendable a

ampliación do ámeto de traballo para acadar un meirande número de fenómenos

relevantes para a comprensión e xestión da vía. Neste caso, farase unha proposta por

parte da equipa redactora.

5.3. Traballo de campo

Sobre unha base cartográfica 1:5.000 no caso de planos xerais, e 1:250 no caso de

cartografado de vía, e sobre fichas deseñadas con este fin, realizouse un completo

traballo de contrastación e actualización da información recompilada previamente, e

de ampliación de esta información. O traballo de campo implicou unha prospección

intensiva do ámbito de traballo, e mesmo a visita a lugares relevantes ubicados fora do

ámbito de traballo.

As resultas plasmáronse nunha cartografía 1:5000 e 1:250 , nun catálogo de fichas

na que se recolleron individualizadamente as diferentes entidades, que na fase de

traballo posterior pasaron a integrar unha base de datos. Outra información textual,

gráfica ou fotográfica que sexa considerada valiosa foi remitida ao equipo redactor

para a súa integración no documento final e avances do traballo.

Estratexia de rexistro

O rexistro das entidades e fenómenos levouse a cabo nos seguintes medios:

• Información textual: información descritiva de fenómenos que pola súa natureza ou

complexidade non se podan recoller no catálogo de fichas.

• Rexistro fotográfico: fotografías en formato dixital e papel, e base de datos adxunta.

• Rexistro cartográfico: colección cartográfica sobre a que se superpoñen o conxunto

de entidades, fenómenos e valoracións cartografiables. A escala e tipo de cartografía

adaptáronse ao requirido pola información recollida. A cartografía integrouse nun

entorno SIX. O topografiado detallado da vía foi unha tarefa de máxima importancia.
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• Catálogo de entidades: conxunto de fichas das entidades e fenómenos catalogables

do patrimonio cultural. O rexistro levouse a cabo dacordo coas pautas establecidas no

prego de prescricións técnicas de este concurso.

Os principios xerais do proceso de rexistro do patrimonio partiron do modelo

desenvolvido polo LAr para o rexistro de entidades patrimoniais en Ma del Carmen

Martínez López (Coord), 1997: Contribución a un sistema de registro de Yacimientos

arqueológicos en Galicia. Col. CAPA, 2. Santiago de Compostela: LAFC, Universidade

de Santiago. Este modelo foi convenientemente actualizado e adaptado ás

especificidades do elenco de bens a rexistrar no marco deste traballo.

5.4. Actualización da información

Logo da realización do traban° de campo, procedeuse á actualización e ampliación da

información dispoñible. Este traballo implicou diferentes tarefas:

• Actualización e ampliación dos datos referentes ó patrimonio cultural, reflectidos en

fichas individualizadas.

• Proposta final de delimitación: Ao remate do traballo de campo aportáronse os datos

para unha proposta de delimitación precisa e argumentada.

• Integración no SIX do conxunto da información.

• Integración das resultas no plano director.

5.5. Resultas

O conxunto das resultas que seguen está orientado á redacción do plano director da

Vía Nova como producto principal, mais tamén están concebidas como información

suficiente para a redacción dun ulterior plano especial de protección da vía e o seu

ámbito.

5.5.1. Catálogo dos bens patrimoniais

A información relativa a cada ben recolleuse nunha ficha individualizada na que se

recollerá información relativa a:

• Identificación e localización precisa do ben.

• Cartografía do ben e dos seus ámbitos de protección se é o caso.

• Documentación fotográfica do ben.

• Descrición formal do ben e outros datos (históricos, resultados de investigacións) que

se coñezan sobre el.

• Descrición do seu estado de conservación.

• Datos relativos o uso do ben e/ou o solo no que se localiza.

• Avaliación dos valores do ben.
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6. RESUL,	 E VALOKACÓN DO PATRL )NIO CULTURAL

6.1 XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

l a FASE DOCUMENTACIÓN

Previo ao comenzo dos traballos de prospección a primera fase da intervención

arqueolóxica céntrase na recollida de información que existe para dita zona. Con este

obxetivo localízanse topónimos, fanse enquisas orais e consúltanse as fichas da Carta

Arqueolóxica que existen na Xunta de Galicia.

Os resultados foron neste caso, a documentación de varios elementos

arqueolóxicos na zona que afecta ao ámeto de Plano Director da Via Nova. A

continuación facemos unha lista destes xacemetos, co número de catálogo das fichas da

Direción Xeral de Patrimonio Cultural ao que engadimos o número de sigla que levan nos

mapas do Plano Director. Os xacementos relacionados directamente coa Vía,

acompáñanse das iniciais XAVN; mentres que os xacementos relacionados co devir

histórico do territorio acompáñanse das iniciais XA.

XACEMENTOS RELACIONADOS CO DEVIR HISTÓRICO DO TERRITORIO:

> -Anta do Couto GA32042007 (XA-01): túmulo megalítico de grandes dimensións

situado nunha pequena chaira da parroquia de Santa María de Rio Caldo

(Lovios).

> -Castelo dos Arauxos GA32042018 (XA-02): Castelo roqueiro medieval ubicado

nun promontario dominante sobre os ríos Sales e Limia, foi propiedade da familia

dos Arauxos na parroquia de San Martiño de Arauxo (Lovios).

• -Coto dos Ladrós GA32051057 (XA-03): Pequeno castelo roqueiro medieval ou

torre de vixia en posición dominante sobre o rio Limia e a Via Nova, na parroquia

de Parada de Ventosa (Muíños).

• -Castro do Ferreiro GA32051049 (XA-04): Xacemento Calcolítico ubicado nun

esporón rochoso sobre o río Limia, que forma un gran meandro que protexe

defensivamente o asentamento, na parroquia de Santa María de Parada

(Muíños).

-Veiga de Rañadoiro GA32051068 (XA-05): Asentamento ao ar libre dun

poboado de ldade do Cobre-Bronce, ubicado nun pequeño outeiro cercano ao

curso do río Limia, na parroquia de San Pedro de Muíños (Muíños).
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• -Punta de Outeiro da Veiga GA32051071 (XA-06): Asntamento ao ar libre, con

cerámicas de cocción oxidantes e pastas grosas que evidencian un asentamento

Calcolítico, na parroqueia de San Pedro de Muíños (Muíños).

• -Outeiro da Cela GA32051072 (XA -07): Pequeno outeiro sobre o río Limia, no

que se localizaron cerámicas de pastas grosas e coccións oxidantes de posible

adscripción Calcilítica, na parroquia de San Pedro de Muíños (Muíños).

• -Buraca da Moura GA32051054 (XA-08): Restos dunha edificación romana con

varias liñas de muros e moita concentración de tegula, ubicada na marxe

esquerda do Limia, fronte ao complexo romano de Aquis Querquernis, na

parroquia de Santa María de Barxés (Muíños).

> -Xacemento Romano da Illa de Pazos GA32051053 (XA-09): Construcións en

arco con sillares de granito e bóveda asociados a fornos de coción romanos, con

abundante dispersión de cerámica e tegula, na parroquia de Santa María de

Barxés (Muíños).

> -lila de Pazos GA32051048 (XA-10): Pequeno outeiro a carón do río Limia no

que aparece abundante cerámica prehistórica con decoracións tipo Boquique e

tipo Penha, na parroquia de Santa María de Barxés (Muíños).

> -As Conchas GA32041042 (XA-11): Asentamento Calcilítico ao ar libre na marxe

dereita do limia, onde apareceron estructuras circulares de pedra, cerámicas á

man ocres e marróns e un fondo de vasixa prehistórica, ubicado na parroquia de

Santa Cruz (Lobeira).

> -Veiga dos Chaus GA32041039 (XA-12): Poboado Calcolítico situado na ladeira

sur dun outeiro amesetado da marxe dereita do río Limia, no lugar de Os Chaus

(Lobeira).

> -A Cavadiña GA32006060 (XA-13): Xacemento calcolítico con cerámicas tipo

Penha, localizado nun pequeno rechairo dunha cordal que descende da serra das

Motas cara ao río Limia, na parroquia de Santa Comba (Bande).

> -Regulfe GA32006061 (XA-14): Pequeno asentamento romano, sobre unha

terraza con visibilidade e control sobre o río Limia, onde se localizaron anacos de

cerámica común romana, na parroquia de Santa Comba (Bande).

> -Veiga de Santa Comba GA32006063 (XA-15): Outeiro amesetado sobre o río

Limia, onde se localizan cerámicas calcolíticas con decoracións incisas tipo

Penha, metopadas, puntas de frecha, líticos e muíños de man, ubicado na

parroquia de Santa Comba (Bande).

> -Veiga de Santa Comba GA32006064 (XA-16): Pequeno outeiro cercano ao río

Limia onde se localizan anacos de cerámica lisa e decorada con incisión e

peiteado tipo Penha, ubicado na parroquia de Santa Comba (Bande).
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• -A Telleira GA32006065 (XA-17): Xacemento Calcolítico con cerámicas

decoradas con incisións e impresións tipo Penha, localizado na marxe dereita do

río Limia na parroquia de Santa Comba (Bande).

> A Telleira GA32006059 (XA-18): Restos de estructuras e materiais aos que se

asocia cerámica común romana e abundante tegula, ubicados na marxe dereita

do Limia preto do paso da Via Nova, na parroquia de Santa Comba (Bande).

• Veiga de Porto Quintela GA32006066 (XA-20): Outeiro ao pé do río Limia no

que se documenta en superficie abundante cerámica asociada á Idade do

Bronce, ubicado na parroquia de Santa Comba (Bande).

> Veiga de As Maus GA32006056 (XA-21): Suave ladeira sobre o río Limia na que

se sitúan as ruinas dunha edificación romana tipo Villa, moi pretiño do paso da

Via Nova na parroquia de San Xoán do Baño (Bande).

• Veiga de As Maus GA32006067 (XA-22): Asentamento Calcolítico na marxe

dereita do río Limia no que se localizan abundante cerámicas lisas e decoradas

con tonos ocres e maróns, ubicado na parroquia de San Xoán do Baño (Bande).

• Veiga de Negueiroá GA32006055 (XA-23): Outeiro sobre o río Limia no que se

ubica un asentamento da ldade do Cobre-Bronce, no cal aparecen anacos de

cerámica lisa en tonos marróns e ocres con desgrasantes moi grosos e diversos

líticos, na parroquia de Santiago de Negueiroá (Bande).

> Castro do Ribeiro GA32006052 (XA-26): Asentamento castrexo ubicado nunha

pequena plataforma do cordal final do Monte Grande, cun gran control visual

sobre o río Limia. O espazo habitacional está protexido por dous profundos foxos

con parapetos intermedios. Está situado na parroquia de San Pedro Fiz do

Ribeiro (Bande).

XACEMENTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE COA VIA NOVA:

p -Campo das Mourúas GA32042010 (XAVN-01): Restos murarios en superficie e

moita concentración de te gula asociados a unha pequena edificación relacionada

co cursus publicus da rede viaria romana, posiblemente unha mutatio, ubicada na

parroquia de Santa María de Río Caldo (Lovios).

• -Os Cobelos GA32042011 (XAVN-02): Restos de construcións romanas nas que

destacan varias estancias que presentan un fogar circular, un forno doméstico e

un hipocaustum. A edificación tense identificado pola historiografía como a

Mansio Viana Aquis Originis, ubicada na parroquia de Santa María de Río Caldo.

> -Portela da María GA32042012 (XAVN-03): Restos de tegula dispersos no

camiño forestal que corta á Via Nova na portela da María. Tense asociado pola

()1
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historiografía a unha mutatio da propia Via Nova, situada na parroquia de Santa

María de Río Caldo (Lovios).
• -Castro do Ferreiro GA32051073 (XAVN-04): Gran esporón rochoso formado

por un meandro do río Limia, no que foron localizadas tegulas que se poden

asociar a un lugar de vixia ou outro tipo de construción asociada á Via Nova.

Ubicase na parroquia de Parada de Ventosa (Muiños).

-Ponte Pedriña GA32041041 (XAVN-05): Ponte Romana da Via XVIII ou Via

Nova, que unía na época romana Bracara e Asturica. Tratase dunha magnífica

ponte de arco central rebaixado e arco de medio punto lateral para evacuación de

augas. Atópase asulagada polo encoro das Conchas na parroquia de Santa Cruz

(Lobe ira).

• -Campamento Romano de Aquis Querquernis GA32006058 (XAVN-06):
Campamento militar romano do século I da nosa era, que albergaba unha cors da

Legio VII Gemina, con varias edificación escavadas: Principia, Horrea,

Valetudinarium e os barracóns de tropa. Ubicase na marxe dereita do río Limia na

parroquia de Santa Comba (Bande).

• -Mansio Aquis Querquernis GA32006057 (XAVN-07): Tereceira Mansio da Via

Nova, situada a XIV millas da anterior (Aquis Originis) e a LIII do punto de partida

(Bracara). Ubicase moi prteiño das fontes termais de Aguas Calidas na parroquia

de San Xoán do Baño (Bande).

• Veiga de Negueiroá GA32006069 (XAVN-10): Aparecen nunha pista de acceso

á Ponte Soutelo fragmentos de cerámica común romana, sigilata e te gula,

asociados posiblemente a unha mutatio da Via Nova. Ubicase na marxe dereita

do río Limia na parroquia de Santiago de Negueiroá.

28 FASE: PROSPECC1ON INTENSIVA. 

Unha vez coñecida a documentación existente na zona, procedeuse á

prospección intensiva de toda a superficie de terreo que abrangue o ámeto de

protección do Plano Director do Via Nova. En todos os casos a prospección intensiva

realizouse cunha marxe de uns 200 m., suficiente para cubrir as posibeis implicacións

que futuras obras poidan ter no perímetro de protección da Via e nos xacementos que se

localizan ao long° do seu desenvolvemento.

De igual xeito prospectáronse de maneira selectiva as superficies máis senlleieras

(outeiros, terrazas, divisorias, etc.) próximas ao trazado da Via Nova, para comprobar a

)1 ()Q 1“12 hit, F.	 30



Ntunoril a rrosp . 	 deol(ixiiN1 Si'\zn par a etahoraCiAll (1.0 Plano Dire n lor da V .ra ov a 1

(Baixa

existencia ou non, dalgún xacemento arqueolóxico. A pesares de que a análise do terreo,

así coma o traballo sobre a fotografía aérea descartan a existencia de asentamentos,

comprobouse de igual xeito in situ, eses lugares máis susceptibeis de albergar

xacementos.

Durante a revisión dos resultados fíxose especial fincapé, nas áreas próximas que

na fase anterior consideraramos como posibeis indicios toponimicos, que nalgún caso

foron correspondidos cun novo achádego. Asi mesmo, ao longo do espazo de

desenvolvemento da Via aparecen topónimos que poden evidenciar algún indicio

arqueolóxico, e que analizaremos no apartado correspondente.

Os resultados obtidos despois da intervención son polo tanto positivos, dado que

se documentaron novos xacementos arqueolóxicos.

XACEMENTOS RELACIONADOS CO DEVIR HISTÓRICO DO TERRITORIO:

> Tumbas Romanas da Telleira (XA-19): Tumbas escavadas no xabre moi pretiño

do paso da Via Nova que se atopan asulagadas polas augas do encoro das

Conchas, na parroquia de Santa Comba (Bande).

> Xacemeto romano da Coya da Aceada (XA-24): Na marxe esquerda do río

Limia, fronte ao complexo romano de Aquis Querquernis, afloran en superficie

restos do paramento pétreo dunha edificación romana e abundante tegula, na

parroquia de Santa María de Barxés (Muíños).

> Coya da Aceada ou Buraca da Moura (XA-25): Profundo socavón de máis de

tres metros de profundidade e 30 m. de diámetro asociado a algunha antiga labor

estractiva vencellada aos asentamentos romanos próximos. Ubicase na marxe

esquerda do Limia, fronte ao complexo romano de Aquis Querquernis, na

parroquia de Santa María de Barxés (Muiños).
• Mámoa 1 do Monte da Fraga (XA-27): Mámoa situada nunha portela que da

acceso á basta chaira da Limia, na parroquia de Santiago de Güin (Bande).

XACEMENTEOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE COA VIA NOVA:

> -Xacemento romano (entorno de Aquis) (XAVN-08): Abundante concentración

de material de construción e tegula asociado a unha edificación adiada de corte

rectangular. Sitúase a medio camiño entre o Campamento Militar Romano e a

Mansio Viana, na aparroquia de Santa Comba (Bande).

> Veiga de Negueiroá (XAVN-09): Anacos de tegula grandes que poden estar

vencellados a presenza de ruinas dun xacemento romano no arredores. Ubicase

01.. , 091.1.02	 F.
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na marxe dereita do río Limia moi pegadiño ao paso da Via Nova, na parroquia de

Santiago de Negueiroá (Bande).

• Astaúñas (XAVN-11): Localízanse preto do paso da Via Nova anacos de tegula e

de cerámica común romana que poden estar asociados a algunha edificación

relacionada coa Via. Ubicase na marxe dereita do río Limia na parroquia de

Santiago de Güin (Bande).

6.2 ACHÁIDEGOS ARQUEOLÓXICOS

1 a FASE: DOCUMENTACIÓN

Previo ao comenzo dos traballos de prospección, dentro da primera fase de

recollida da información que existe para dita zona, documéntase a existencia de varios

achádegos arqueolóxicos asociados á Via Nova. A continuación facemos unha lista

destes achádegos, co número de catálogo das fichas da Direción Xeral de Patrimonio

Cultural ao que engadimos o número de sigla que levan nos mapas do Plano Director.

> Miliarios da Ponte Nova GA32042ACH01-19 (ACH 01-19): Conxunto de 19

miliarios que foron atopados en distintas épocas ao longo da Via Nova, tirados

nas súas marxes ou formando parte dos muros lindeiros das herdades. Forón

rehubicados polos servizos de ICONA neste lugar da Ponte Nova pertencente á

parroquia de Santa María de Río Caldo.

Miliario de Chan dos Pasteroques GA32042ACH20 (ACH-20): Miliario situado

na redución da milla XXXVI da Via Nova, no lugar de Chan dos Pasteroques

pertencente á parroquia de Santa María de Río Caldo.

> Miliario de Lama do Picón GA32042ACH21 (ACH-21): Miliario situado na

redución da milla XXXV da Via Nova, no lugar de Lama do Picón, pertencente á

parroquia de Santa María de Río Caldo.

> Miliario de Torneiros GA32042ACH22 (ACH-22): Miliario da Via Nova

rehutilizado como soporte dunha balcoada na aldea de Torneiros, pertencente á

parroquia de Santa María de Río Caldo.

Miliario de Xendive GA32042ACH23 (ACH-23): Miliario da Via Nova que suxeita

o teito dun alpendre nun patio da aldea de Xendive. Foi atopado ao pé da Via no

lugar de Predrapinta, pertencente á parroquia de San Salvador de Torno.

0 1 ).1i02 Int.



M.einoria da J )r( f-ic	 a 11111.110W/N .14Na	 l,	 i,, a para a 1a	 an do Plinio Director da X' ía .iN ov

(Baixa

2a FASE: PROSPECCION INTENSIVA. 

Os resultados obtidos despois da intervención son positivos, dado que se documentaron

novos achädegos arqueolóxicos. Se ben, algúns dos achadegos xa se coñecían,

carecían de ficha no Servizo de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Son os seguintes:

> Miliario Casa de A Devesa (ACHA-24): Pequeno anaco de miliario da Via Nova

adicado a Trajano que foi reutilizado como pedra de lagar. Hoxe serve de soporte

dun arado de ferro nunha casa da aldea de A Devesa, pertencente á parroquia de

Santa María de Río Caldo.

> Miliario da Capela de Santa Lucía (ACH-25): Anaco de miliario anepígrafe

incrustado no muro dunha finca pegada á capela de Santa Lucía, na parroquia de

Santa María de Río Caldo.

> Ara de Mármore de Santa Comba (ACH-26): Ara anepigrafe de mármore que

se atopa no interior de igrexa visigótica de Santa Comba de Bande.

> Ara de granito de Santa Comba (ACH-27): Pequena ara de granito que se

garda no interior da igrexa visigótica de Santa Comba de Bande.
> Miliario de Santa Comba (ACH-28): Anaco de miliario epígrafe da Via Nova,

reempregado como pía bautismal dentro da igrexa visigótica de Santa Comba de

Bande.

> Miliario de Po rto Quintela (ACH-29): Miliario da Via Nova, rehubicado no xardin

de entrada do Centro de Interpretación do Campamento Romano de Aquis

Querquernis.

Símbolo Fálico de Aquis (ACH-30): Pedra cilíndrica interpretada como símbolo

fálico, rehubicada no xardín de entrada do Centro de Interpretación do

Campamento Romano de Aquis Querquernis.

> Sarcófago de Aquis (ACH-31): Sarcófago medieval que foi atopado no

emplazamento orixinal da igrexa do Baño, preto de Aquis Querquenis, e

trasladado ao xardín de entrada do Centro de Interpretación do Campamento

Romano.

> Miliario das poldras (ACH-32): Miliario da Via Nova que se atopa no medio do

río Limia reempregado como poldra dun antigo paso do río entre as parroquias do

Ribeiro e Lovios de Sever (Bande).

4)120.).1(12 Ira. F.
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6.3. REFERENCIAS ARQUEOLOXICAS

Ao longo do espazo onde se desenvolveron os traballos de prospección arqueolóxica,

atopámos dúas referenzas arqueolóxicas, a primeira delas xa tiña ficha no Servizo de

Arqueoloxia e a segunda é de nova documentación:

> Veiga de Chan de Lagar GA32042REF-05 (REF-01): Na Veiga de Chan de

Lagar hai referencias dunha necrópole con varias sepulturas de inhumación con

laterais e tapas de pedra. Na actualidade non se atopan os vestixios asociados a

esta referencia ubicada na parroquia de Santa María de Río Caldo.

O Castro (REF-02): Nas inmediacións da bifurcación da Vía Nova e o Camiño

Medieval da Rainha Santa, á altura de Chaus da Limia, atopamos varios

microtopónimos que poden evidenciar un asentamento tipo Castro. Nunha

pequena franxa entre Os Chaus e Fradelvite, aparecen sucesivamente os

topónimos: O Castro, Os Crastos e Terras do Castro. Documentamos un

aterrazamento, que non podemos determinar se é un recinto defensivo do

Castro, dada a elevada presencia de vexetación no entorno. Nos socalcos

próximos ao Castro, aparece unha elevada cantidade de pedra, a maioría de

dimensións e características semellantes, que pensamos que pode ser

reaproveitada de antigas construcións castrexas.
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6.4. ESTUDO TOPONÍMICO DA ÁREA DE INFLUENCIA DA VIA NOVA

Indicios toponimicos:

FICHA: TOP-1
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Barroca Caída	 -
LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

Torneiros Sta. Maria de Río Caldo Lovios
LOCALIZACIÓN UTM X:	 573.007 UTM Y:	 4.631.307	 Altitude:	 580

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-
Cultural

Indeterminado

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
336 336-1	 336-12 Indeterminado

DESCRICIÓN
Este topónimo, documéntase ao pé da Via Nova, nun pequeño espolón que se

ubica 100 metros despóis da milla XXXVI, en direción Astur/ca. En xeral, Barroca!, fai
alusión a unha agrupación de grandes pedras identificándose en antigos diccionarios
galegos Barroco=Penedo.

Barroca Caída, pode facer referencia a unha concentración de pedras asociadas a
unha construcción antiga, que caíu co paso do tempo. Esta edificación, no caso de ter
existido, podería ter estado relacionada coa Via Nova, ou no seu defecto, co posterior
camiño medieval que empregou o espazo de desenvolvemento da Via.

1

FICHA: TOP-2
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Os Pazos
PARROQUÍA

-
CONCELL

O
LOCALIZACIÓN

LUGAR

Vilameá Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 574.890 UTM Y:	 4.635.550	 Altitude:	 475m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-
Cultural

Indeterminado

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111	 301-73 Indeterminado

DESCRICIÓN
Na vertente leste do río Caldo, entre Baños e Vilameá, á altura da milla XIX da Via

Nova, sitúase o topónimo Pazos, do latín Palatium, que pode facer referencia a unha
construcción propiedade do realengo.

Na zona non se atopan na actualidade vestixios nin referencias orais a ningunha
construcción antiga.
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FICHA: TOP-3
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Coya da Moura

PARROQUÍA
	 	 -

CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Ganceiros San Salvador de Torno Lovios

UTM X:	 578.790 UTM Y:	 4.641.595	 Altitude:	 705m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-
Cultural

Indeterminado

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1	 301-44 Indeterminado

DESCRICIÓN
Topónimo situado na ladeira sur do monte do Trabazo, na aldea de Ganceiros.

Trátase dunha coya natural de seis metros de fondo, con folklore asociado a antigos
habitantes dos castros e dos penedos. 	 Moura pode provir da raíz Mor=Pedra,
asociándose na mitoloxía galaica aos mouros como habitantes das pedras.

Na coya non se atopan restos que amosen unha ocupación prehistórica ou
medieval da mesma.

FICHA: TOP-4
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Castrelos de Torno	 -

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Torno San Salvador de Torno Lovios

UTM X:	 578.729 UTM Y:	 4.643.235	 Altitude:	 530m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-
Cultural

Indeterminado

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1	 301-44 Indeterminado

DESCRICIÓN
Os Castre/os é un promontorio rochoso que se sitúa por riba de Torno, ao pé do

paso da Via Nova. O topónimo é un derivado de Castro, do latín Castrum "lugar
fortificado", en alusión aos castros galegos situados en outeiros dominantes.

Na zona non se atopan evidencias arqueolóxicas de ter existido un asentamento
castrexo.
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FICHA: TOP -5
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Fonte do Mouro -

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
As Maus San Xoán do Baño Lovios

UTM X:	 585.410 UTM Y:	 4.649.200	 Altitude:	 560m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-
Cultural

Indeterminado

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11	 301-16 Indeterminado

DESCRICIÓN
Topónimo localizado preto do paso da Via Nova, á altura da Milla LIII, nas Maus do

Baño. A voz Mauro identificase co folklore asociado a antigos habitantes dos castras,
das mámoas e dos penedos. Mauro pode provir da raíz Mor=Pedra, asociándose na
mitoloxia galaica aas mouros como constructores de dólmenes, 	 habitantes dos
castras ou dos castelos.

Na zona localizamos o paso da Via Nova e unha construcción romana tipo Villa,
pero no lugar da Fonte do Mouro, non se atopa ningún tipo de vestixio arqueolóxico.

FICHA: TOP -6
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Vilariño -

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
O Ribeiro San Pedro Fiz do Ribeiro Bande

UTM X:	 588.429 UTM Y:	 4.651.910	 Altitude:	 660m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-
Cultural

Indeterminado

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-1V	 263-87 Indeterminado

DESCRICIÓN
O topónimo Vilariño, localizase preto de San Fiz, entre o Castro do Ribeiro e a Via

Nova. É un diminutivo de Vilar, en alusión a unha aldea pequena e pode facer
referencia a un antigo asentamento medieval.

Na zona non se documentan referencias orais que fagan alusión a un asentamento
antiga.	 Por outra banda, a abundancia de vexetación, non permite realizar unha
exhaustiva	 análise	 do	 terreo	 para	 comprobar	 se	 existe	 algunha	 evidencia
arqueolóxica.

H d1.02L1f. F.
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FICHA: TOP-7
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

A Mamoela	 -

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Quintela San Pedro Fiz do Ribeiro Bande

UTM X:	 590.008 UTM Y:	 4.652.260	 Altitude:	 578m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-
Cultural

Indeterminado

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263- 1V	 263 -87 Indeterminado

DESCRICIÓN
Este topónimo ubicase entre o paso da Via Nova e o rio Limia, nun outeiro situado

na desembocadura do Regato de Carpazás.	 Fai referencia a túmulos de terra en
forma de mama ou teta feminina, e case sempre agochan debaixo unha arca ou
dólmen prehistórico.

No outeiro da Mamoela, non atopamos ningunha mámoa, pero a abundancia de
vexetación, sobre todo toxo alto, non permite unha visión exhaustiva do terreo, por
eso é precisa unha limpeza para constatar ou rechazar a presencia de túmulos
megaliticos.

FICHA: TOP-8
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

O Castro	 GA32042T0P8

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Torneiros Sta. Maria de Río Caldo Lovios

UTM X:	 574.070 UTM Y:	 4.631.730	 Altitude:	 920m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-
Cultural

Indeterminado

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-111 Indeterminado

DESCRICION
O topónimo Crasto, localizase nun gran promontorio que domina o Val do río

Caldo e o paso da Vía Nova, entre as millas XXXVI e XXXVII. Crasto é un derivado de
Castro,	 do	 latín	 Castrum	 "lugar	 fortificado",	 en	 alusión	 aos	 castros	 galegos
amuraiados situados en outeiros dominantes.

Na prospeccción do terreo, non localizarnos materiais nin vestixios arqueolóxicos
asociados a un asentamento tipo Castro.
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OUTROS TOPÓNIMOS

Ademáis destes indicios toponímicos, ao longo do espazo de desenvolemento da

Via Nova, nunha franxa de 500 metros a cada lado da mesma, documentamos outra

toponimia menor que pode ter relación con asentamentos asociados ao devir histórico

do territorio e da propia Vía Romana:

1. Topónimos relacionados con pasos naturais ou portos históricos:

Portela do Homem (Torneiros), Portadela (Vilameá), Portela da María (Vilamea),

A Portaxe (Lovios), Porto da Alevarosa (Requeixo de Arauxo), Portoxán (Santa

Comba), Portelifía (Porto Quintela), Portiño (Porto Quintela), Portela

(Lobosandaus), Porto Rial (Lobosandaus), O Portelo (Negueiroá), Portela

(Garabelos), Porto Señorín (Ribeiro), Porteliño (Güin).

No caso de Porte/a, cos seus derivantes: Portadela, Porteliña, Portelo e

Porteliño fan clara referencia a un paso natural entre montañas, normalmente

confeccionado pola orografía. Cando se trata dun Camiño Vello, estas portelas

sóense situar no paso máis axeitado para o mesmo, no cambio de vagoada.

Porto e os seus derivados, tamen soen facer referencia a un punto xeogrófico

situado entre dúas montañas, lugar máis axeitado para o paso dun camiño.

Portaxe asóciase ás antigas facendas medievais que tiñan o dereito de

portazgo ou portádego, gravando con impostos determinados productos que saían

dunha cidade, vila, ou como neste caso, para cruzar un río.

Porto Rial, non debe confundirse cun paso propiedade do realengo, senón que

proven da voz latina rigale, derivada de riguus "rego", en referencia a que o paso

se sitúa nas inmediacións dunha pequena corrente de auga.

Porto Señorín, pudo ser un paso do río propiedade dun Seniorini, facendo

referencia a unha villa dun tal Seniorinus, antropónimo derivado de Senior.

2. Topónimos que fan referencia ao tránsito dun camiño antigo, cruces ou
lugares de paso:

Cruceiro (Torneiros), Torneiros (Río Caldo), Carriceiras (Vilameá), A Calzada

(Vilameá), Cruceiro (Cima de Vila), Lovios (Lovios), Costa Pereira (Lovios), Camiño

da Verea (Requeixo de Arauxo), Outeiro do Camiño Romano (Xendive), Torno

(Torno), Cruceiro (Parada de Ventosa), Parada de Ventosa (Parada de Ventosa),

bo lil,r)
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Ponte Pedriña (As Conchas), Pontecela (O Baño), Paradellas (As Maus), Retorta

(As Maus), Carril (Lobosandaus), Carril (As Maus), As Quellas (Negueiroá),

Pousadoiros (Garabelos), Ponte Vella (San Fiz), Millara (Porto Quintela,

Garabelos), Pousadoiro (O Ribeiro).

Os cruceiros soen situarse nas encrucilladas de camiños, convertíndose co

paso do tempo en lugares de culto e parada obrigada para viandantes, quedando

reflexado o topónimo aínda a posteriori da desaparición do cruceiro.

Referíndose ás curvas ou xiros dun camiño vello, do latín tornare "xirar", son os

topónimos: Tomeiros, Torno e Retorta.

Carriceiras, Carril, son topónimos claramente relacionados con vías de tránsito,

podendo facer referencia ás pegadas deixadas na rocha polas rodas do carro.

Neste contexto pode inserirse as Quenllas, facendo referencia a canellas por onde

circulaban os carros.

Calzada non ofrece moita dúbida, dado que fai referencia a un camiño

empedrado, provindo da voz latina calceata "vía ou camiño empedrado".

O topónimo Lovios, fai referencia a armazóns de pedra para suxeitar viñas, que

se soen situar cubrindo os camiños nas entradas e saídas dos lugares de Lovios.

Costa fai clara alusión a unha dificultade no camiño onde o terreo se empina

considerablemente. No caso de Costa Pereira, pode facer referencia a unha forte

pendiente empedrada, sempre que Pereira proveña de petrariu "lugar pedroso".

Camiño da Verea, alude claramente a un camiño de tránsito antigo, xa que

Verea, provén do latín vereda "camiño".

Parada de Ventosa, fai referencia a un descanso no camiño logo de subir un

porto, neste caso situado nun lugar desprotexido de forte vento, dahi o composto

Ventosa. En alusión ao descanso no camiño tamén se corresponden os topónimos

Parade/las e Pousadoiros.

Ponte Pedritja, alude aos sillares de pedra empregados na construción dunha

ponte para atravesar o río Limia.

O topónimo Pontecela, non parece facer referencia a unha ponte celta, como a

tradición oral asocia en Castro Leboreiro. Cela, ten un significado de celda, referida

a unha pequena habitación dun mosteiro; temén se ten referenciado con pequenos

ocos onde se comenta que apareceron Virxes. Neste senso Pontecela podería

corresponderse cunha ponte para pasar o río de varios ocos ou pequenos vans.

No caso de Ponte Vella, quere decir que a que hai, substituíu a unha anterior de de

fábrica máis antiga.

)1 0, )1{t12., 1;11
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Millara, pensamos que podía estar relacionado con miliarios romanos, dada a

cercanía dos topónimos á Via Nova. De tódolos xeitos, a interpretación máis

segura é a que a asocia a zonas cultivadas con millo.

3. Topónimos asociados a antigos asentamentos, lugares de habitación ou
construcións ailladas:

Cima de Vila (Lovios), Fondevila (Lovios), Quintä (Lovios), Pazos (Lovios),

Casar (As Maus), Pazos (Barxés), Os Muros (Garabelos), Cima de Vila

(Garabelos), Vilar (O Ribeiro), Quintela (O Ribeiro).

Os topónimos derivados de Villa, soen facer referencia á ubicación dun

asentamento romano tipo Villa, edificación aillada propiedade dun señor. Así Cima

de Vila e Fondevila, aluden a lugares ubicados por riba, ou por debaixo donde se

situaba unha villa. O caso de Vilar é diferente, pois non é unha concentración de

villas, senón unha aldea pequena.

Quintá e un topónimo de orixe latina, que se pode referir a unha gran

propiedade agrícola medieval. Quintá proven da voz latina Quintana, que ademáis

tamén pode facer referencia a un espazo pechado, que formaría esa explotación

agraria. No caso de Quinte/a, proven de Quintanella, que tamén alude a unha casa

cun espazo agrario ao seu redor. Casar tamén e de orixe latina, e asóciase a unha

casa grande cun espazo agricola potente.

Pazos provén do latín Palatium, como lugar onde estivo ubicado un palacio real,

inda que posteriormente se asociou aos pazos da nobleza galega.

Muros, soe facer referencia a unha antiga muraia, pero dada a cercanía da Via

Nova, pode asociarse aos muros de contención que soportaban a Via na parte

inferior da ladeira.

4. Topónimos relacionados con antigos asentamentos fortificados ou en.
altura:

O Crasto (Torneiros), Outeiro (Lovios), Outeiro da Cela (Muíños), O Castelo

(Requeixo), Castrelos (Torno), Castro (Fradelvite), Terras do Crasto (Fradelvite),

Castresois (Negueiroá), Outeiros (Negueiroá), Alto Real (Negueiroá), Castrexana

(O Ribeiro).

() Q iti2 inf.
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A voz latina Castrum "lugar fortificado", foi empregada para designar no territorio

galaico, aos lugares de habitación dos poboados prerromanos que se espallaban

polo territorio, ocupando os outeiros con boas defensas naturais e reforzados con

muraias e foxos. Neste contexto intégranse os topónimos Crasto, Castre/os,

Castro, Castresois, Castrexana, que non deron restos arqueolóxicos, pero

ubícanse en lugares altos e ben posicionados ou nas cercanías de Castros con

vestixios arqueolóxicos. Nalgún caso o topónimo Outeiro, tamén deu como

resultado a aparición de asentamentos castrexos e no caso de Outeiro da Ce/a, un

poboado Calcolítico.

Castelo, tamén é un topónimo asociado ao asentamento de fortificacións

defensivas da ldade Media, ubicadas en outeiros ou grandes promontorios

rochosos, moi frecuentes na Baixa Limia.

Alto Real non é un alto propiedade do realengo, senón que proven da voz latina

rigale, derivada de riguus "rego", en referencia a unha corrente de auga do río

Limia.

5. Topónimos que tefien relación con lugares de produción de materiais:

Barreal (Lovios), A Telleira (Santa Comba), Barrela/Barreiro (Lobosandaus),

Barreiro (As Maus), Barreira (Negueiroá), A Barrosa (Negueiroá), Os Fornos

(Güín), Barreal (Garabelos, Güin), A Pedrosa (Güin).

Barreal, Barre/a, Barreiro, Barreira, Barrosa, Barreal, son topónimos que

puideron estar asociados a zonas de producción de barro na antigüedade, para a

súa posterior cocción en tornos ou para tarefas constructivas.

A Telleira alude claramente a un lugar onde antigamente se produciron tellas,

que neste caso dada a cercanía dos asentamentos romanos puido ser de

producción de tegula.

Fomos é un topónimo que nos pode encamiñar a un lugar de antiga cocción de

tella ou de cerámica, pero tamén pode facer referencia a dólmenes, dada a

semellanza destes en estructura, cos fornos de cocción.

A Pedrosa, pode facer referencia a algunha antiga canteira ou lugar de

extracción de pedra. Neste caso pode asociarse a un marco miliario da Via Nova.
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6. Topónimos asociados a Mouras, Coyas, Mouros...:

A Anta (Cima de Vila), Campo das Mourtias (Torneiros), A Pala Falsa

(Torneiros), Pía de Pedra (Requeixo), Pozo dos Mouros (Parada de Ventosa),

Canella dos Mouros (Parade de Ventosa), Canella dos Mouros (Porto Quintela),

Coya da Aceada (Pazos), Buraca da Moura (Pazos).

No caso de mouros e mouras, case sempre se relacionan cun xacemento

arqueolóxico ou áreas de influencia dos mesmos, coma o caso da Canella

dos Mouros (Aquis querquernis), Pozo dos Mouros (Castro do Ferreiro)

Buraca da Moura (Pazos) ou Campo das Mourúas (Torneiros). A Moura

galega é a equivalente á hada Castelá, asemellándose á Xana asturiana, á

Parca latina, á Moira grega, á Fée francesa, e a outras señoras dos

bosques e dos montes europeos.

Anta refírese claramente a un xacemento arqueolóxico, verba moi

empregada para denominar unha cámara funeraria megalítica tipo Mimen

ou arca. Tamén pode asociarse a pedras fitas individuais en forma de

chanto ou marco.

Pala Falsa fai referencia a unha pala ou co ya natural, formada co paso do

tempo polos axentes erosivos, que nalgún caso refírese a pequenos

eremitorios empregados nos comezos do monacato medieval. Do mesmo

xeito Co ya da Aceada, implica unha oquedade, neste caso artificial, como

canteira de pedra romana, situada preto dunha corrente de auga onde

existíu unha acea, do arabe a/-san/ya "muíño fariñeiro".

7. Topónimos asociados a sistemas defensivos históricos:

A Trincheira (Río Caldo), A Trincheira (Güin).

Este topónimo refirese con claridade a un sistema defensivo empregado na

ldade Media. No caso de Río Caldo, as continuas liortas entre a Coroa de Castela

e o Reino de Portugal, polo establecemento da fronteira de Portela de Homem,

definitivamente consolidada nas guerras de Restauraçáo, no século XVII,

provocaron a construcción dun muro defensivo coñecido como A Trincheira. En

Güin, Trincheira vense asociando a unha canella afundida que acupou o espazo
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da Via Nova; ora ben, non é descartable que na zona houbese un sistema

defensivo asociado ao topónimo, pois nas inmediacións ubicase o Castelo de

Celme, fundado por Afonso Henriques, rei de Portugal en continuas bitas

transfronteirizas.

8. Topónimos vencellados a gravuras en pedra ou petroglifos:

Penedo dos Romanos (Torneiros), Pedrapinta (Xendive), Coto da Cruz (Parada

de Ventosa), Cruz (As Maus), O Padrón (A Feira Nova).

Os topónimos Coto da Cruz, Cruz, soen estar referidos a antigas demarcacións

medievais e límites parroquiais. Coinciden con cruces gravadas en penedos ou

marcos de pedra, ubicados en portelas ou divisorias naturais. No caso de Coto,

considérase de orixe prerrománica, cott "altura rochosa".

Penedo dos romanos, alude na zona de Rio Caldo aos miliarios que marcan as

millas na Via Nova, con gravados de amplas adicatorias aos emperadores

romanos.

Pedrapinta é o lugar ande se atopou un miliario romano, cuxo topónimo ven de

Pedra Pintada e alude aos gravados que ten a mesma.

Padrón fai referencia a unha rocha, semellante ao topónimo portugués Padräo,

que se emprega para designar aos miliarios romanos.

9. Topónimos que aluden a repoboacións históricas do territorio:

Barxes (Muíños), Lobosandaus (Bande), As Maus (Bande).

A desorganización dos esquemas políticos e sociais da Alta ldade Media, pudo

dar comenzo unha etapa de abandoo do territorio, que posteriormente ocuparon

outras poboacións. Neste sentido, a toponimia déixanos pegadas de interés nos

núcleos do entorno: Lobosandaus, Asmaus e Barxés, poden ser lugares poboados

por xentes que viñeron de fóra, e dicer: de Lebosende, de Asma ou de Bärcena.
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10. Topónimos sin adscripción concreta:

Trabazo (Ganceiros), Clamadoira (Ganceiros), Trabazos (As Maus).

O Trabazo, tense identificado ás veces con lugares arqueolóxicos, coincidindo
con lugares elevados ou promontorios rochosos. O único que nos parece

coherente é identificalo con trave, como lugar onde puido ter aparecido unha trave

de pedra mol grande, ou sexa un trabazo, asociado a algún tipo de construción.

Clamadoira pode identificar un lugar de culto precristiano ou cristiano, pois ven

do latín clamare "chamar, berrar, suplicar, rezar". Soe coincidir con lugares ben

elevados onde se practicaban os clamores ou súplicas.

6.5. ESTUDO DO FOLKLORE DA ÁREA DE INFLUENCIA DA VIA NOVA

O espazo por onde se desenvolve a Vía Romana entre a Portela do Home e a

Ponte Liñares, aglutina un rico e valioso folklore ao seu carón, case sempre

relacionado con lendas de mouros e mouras, penedos encantados e tesouros

agochados. Na meirande parte dos casos, as lendas asócianse a xacementos

arqueolóxicos, ao seu ámeto ou a zonas de elevado potencial arqueolóxico.

Así, en Torneiros atopamos un gran bolo granítico chamado O PEN EDO DA RUDA,

onde en tempos se aparecían os mouros. Se o que os atopaba levaba unha chaqueta

encarnada, os mouros cambiábanlla por ouro. Dicían: "Dame o teu vermelliño / que eu

douche o meu ouriño.

A propia Via Romana na parroquia de Rio Caldo coñécese como O CAMINO DOS

MOUROS, e os miliarios asociados á mesma chámanlle PEDRAS DOS MOU ROS.

En Bubaces atópase a CHAN DO OURO, onde di a lenda que debaixo dun

inmenso penedo hai un tesouro agochado.

No Castelo da Vila, por riba de Requeixo de Arauxo, din que estiveron vivindo os

mouros. Na ladeira sur do castelo, había oculto OURO E VELENO, e según o que

tocaras na súa procura, ou te facías rico ou morrías.

No monte do Trabazo, en Ganceiros, atópase a CASA DA MOURA, onde na

antigüidade vivía unha moura encantada.

En Parada de Ventosa, ao Castro do Ferreiro entrábase pola CANELLA DOS

MOUROS. Debaixo do castro, no río Limia está o POZO DOS MOUROS, onde di a

lenda que se accedía desde o castro por un túnel escavado na rocha.
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Na ladeira oeste de Parada de Ventosa, ao pe do Camiño Medieval de

peregrinación a Santiago paralelo á Via Nova, ubicábase un fermoso cruceiro, que

inda lembran os máis vellos do lugar. Este cruceiro foi desfeito na postguerra por crer

que tiña ouro debaixo.

A PONTE PEDRIKIA, tiña a lenda de ponte bautismal, cun ritual encamiñado á

proteción das mulleres embarazadas. Cando estas tiñan abortos frecuentes e perdían

a cría, debían ir á ponte a media noite, e o primeiro camiñante que pasaba debía

lavarlle a barriga con auga do río, quedando a criatura bautizada. Se a medida era

efectiva e nacía un neno ou nena, o bautizante convertíase no padriño da mesma.

Este ritual aínda está vivo, pois emprégase na actualidade.

En Porto Quintela, os mouros baixaban desde o Castro da Croa ata o Campamento

Romano de Aquis Querquernis pola CANELLA DOS MOUROS.

No Castro de A Croa, di a lenda que entre o Castro de Vilela e a Ponte Cadós hai

máis ouro ca terra.

Por riba de Vilela, atopamos nun rechán un inmenso penedo chamado PENEDO
DA MORA, que depositou alí unha mora, que o traía na cabeza mentres viña fiando un

novelo de lá.

Na vertente leste da aldea de San Fiz do Ribeiro, hai unha CABRA DE OURO

enterrada, pero din que non se pode tocar porque explota.

No pobo de Vilar, di a lenda que desde o Castro de Vilar ao Castro de Vilela pesa

máis o ouro ca terra. Ou tamén: desde o Castro de Vilar oa Castro de Vilela, vale máis

o ouro que pesa a terra.

Na propia aldea de Vilar, recollemos a lenda dun mozo de Carpazás que na Feira

Nova atopou unha moza moi bonita. Paseou con ela e acompañouna ata o Castelo de

Celme. O mozo terqueaba en facerse noivo dela, pero a moza insisllulle que marchara

e deulle unha bolsa vermella con dúas moedas, dicíndolle que non no dixera a

ninguen. O mozo marchou resignado e gardou a bolsa nunha alacena da súa casa.

Anos despäis o mozo casou, e pasado o tempo a muller enfermou gravemente. O

home lembrouse da bolsa que Ile dera a moura e foi na súa procura para pagar os

gastos de curar á súa muller. Así, collia unha onza de ouro, pero ao día seguinte

volvialle aparecer outra, así sucesivamente ata facer unha gran fortuna. Pero un día

contoullo a un veciño e desapareceu o tesouro.

Na aldea de Vilar, unhos homes andaban arando coas vacas e atoparon unha PÍA

DE OURO, sendo a gran riqueza deles que compraron un capital moi grande.

Na Corga do Castro, no Ribeiro, hai un buraco nunha pedra, que dá a unha mina

que comunica co castro. Ali metianse os mouros e cebábanlle os porcos a un señor do
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Ribeiro, que na época da matanza Iles entregaba un. Unha vez saíu un porco moi

gordo do buraco e a xente que estaba no muíño asustouse.

No castro do Ribeiro, hai un XEFE MOURO enterrado, con tres sacos de ouro na

cabeza, outro no medio e outro nos pes.

No pobo de Carpazás, había düas pedras, unha PEDRA RUBIA que pesaba moito,

que arrastraron cunha besta e levaron. Logo había outra que tiña agochada a COROA
REAL, pero non I la deixaron levar.

Entre Carpazás e Vilar, había referencias dun BECCERO DE OURO enterrado.

Varios veciños andiveron cavando na süa procura, pero nunca apareceu.

No propio Carpazás, había un penedo redondo no alto do monte, que trouxera unha

moura na cabeza, mentres viña fiando fio. Logo os de Vilar levaron o penedo.

En Güin hai unha pedra chamada MORA, coa seguinte lenda: "debajo de la fragua

del herrero de la mora, hai una cabra con un cabrito de oro".

Na Feira Nova, contan os veciños que entre o Castelo da Aguioncha, a Torre da

Forxa e o Castelo de Celme, se mandaban entre eles martillos de ferro por encanto.
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7 RESULTADOS E VAL0RACÕN 00 PATRIM0N/0 E .,NOGRAFICO

7.1 ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS

Durante os traballos levados a cabo prestóuse especial atención aos elementos

do Patrimonio Etnográfico que se situaban dentro do émeto de afección do Plano

Director da via Nova, coma Murrios, Ermidas, Pontes, Cruceiros, Canastros,

Alvarizas, ... etc.

Ao longo do espazo de desenvolvemento da Via e nos cincocentos metros a

cada lado, que delimitan a súa protección, existen de bens etnográficos e conxuntos

etnográficos.

Os elementos máis susceptibeis de sufrir risco, por estar fóra dos núcleos rurais,

coma muíños, cruceiros, pontes, alvarizas... visitáronse e engádese unha ficha de

catalogación etnográfica. O listado xeral de Bens etnográficos é o seguiente:

> Cruceiro de as Pontes (E-01): Cruceiro atípico dado que a plataforma é un

penedo natural, no que incluso se fixeron rebaixes imitando as gradas. Por riba

do penedo sitúase o pedestal cun oco frontal onde ía insertado un icono. O

varal que ía incrustado no pedestal desapareceu, do mesmo xeito que a cruz.

Está situado ao pe da Via Nova na parroquia de Santa María de Río Caldo.

> Cruceiro de As Cruces (E-02): Trátase dun cruceiro moi rústico e mai antigo

cunha inscripción do século XVI e grabados que lembran o románico tardío.

Compónse dunha plataforma de tres gradas, sobre a que asenta o pedestal

coa inscripción e os grabados. Sobre este apoia o varal cuadrangular de base

ancha, con rebaixe para albergar un icono e coroado cun capitel adornado con

voluptas. Na cima, unha cruz de fábrica mai rústica con figuración masculina.

Ubicase ao pé da Via Nova entre Baños e Vilameá de Río Caldo.

• O Cruceiro (E-03): Este cruceiro foi trasladado do seu emprazamento orixinal,

que se atopaba máis ao leste, próximo ao paso da Vía Nova. Componse dunha

plataforma de catro gradas, ande apoia un pedestal cúbico, no que se inserta

un varal hexagonal rematado en capitel e coroado cunha cruz latina sen

figuración. Ubicase na actualidade en Cima de Vila, na parroquia de San

Miguel de Lovios.

• Marco da Portela da Maria (E-04): O marco da Portadela ubicase no paso

natural entre o Val do río Caldo e o río Lovios. Trátase dun bloque granítico de
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1 metro de alto e base ancha de 090 metros. Vaise estreitando regularmente

ate os 070 metros no cumio, onde esta repesentada unha cruz simple. Na cara

leste e oeste tamén se presenta traballado coa inscripción de cruces dobres de

10x20 cms. Divide as parroquias de Santa María de Río Caldo e San Miguel de

Lovios.

> A Trincheira (E-05): Muro defensivo de obra antrópica que atravesa a Vía

Romana, cortando o paso da mesma, cando esta funcionaba como camiño

medieval no século XVII. Esta construción defensiva está asociada ás Guerras

de Restauracäo, entre España e Portugal, para impedir o paso das tropas

inimigas. Ubicase na parroquia de Santa María de Río Caldo.

> Camirio do Soutelo (E-06): O camiño do Soutelo, parte de torneiros, direción

sur, para acceder aos muíños do río Caldo, marchando paralelo a este pola

súa marxe esquerda chegando case ata a Ponte Nova. Conserva varios tramos

de enlousado con lastras de pedra e vai delimitado polos muros lindeiros das

herdades. No tramo máis cercano á aldea vai todo en sombra cuberto por unha

parra sustentada por lob/os. Os ¡ob/os, é como se coñecen na zona os postes

de pedra cilíndricos que suxeitan os emparrados que cubren os camiños,

sendo una particularidade moi empregada na comarca.

> Ponte do río Vilameá (E-07): Pequena ponte sobre o río Vilameá, con arco de

medio punto de doelas ben traballadas, que apoia sobre grandes cantos

relados que asentan sobre a rocha nai. Os estribos, sobre os que apoia o peso

da ponte, son de coios grandes do río, colocados formando un paramento. Ten

un pavimento irregular formado por cantos relados e lousas, en cuxos extremos

apoian as gardas de lousas de granito moderno. Ubicase á altura de Vilameá

de Río Caldo como paso do camiño medieval que suplantou á Via Nova.

> Cruceiro de Lobosandaus (E-08): Trátase dun cruceiro composto por unha

plataforma dunha soa grada, onde apoia un pedestal cúbico cunha inscripción

frontal. Sobre este, insértase un varal cilíndrico rematado nun capitel jónico con

decaración figurativa. O conxunto coróase cunha cruz figurada con Cristo no

frontal e a virxe ás súas costas. Ubicase ao pe da igrexa parroquial de San

Xoán do Baño.

> Cruceiro da Portaxe (E-09): Trátase dun cruceiro que foi trasladado do seu

emprazamento orixinal, posiblemente máis cercano á ponte da Portaxe. Está

composto por unha plataforma de cinco gradas, onde apoia un pedestal cúbico

cunha inscripción frontal coa data de 1789 e un pequeño oco para albergar

unha imaxe.

> Costa Pereira (E-10): A Costa Pereira, é un pequeno tramo do camiño

4
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Medieval que viña de Portugal con direción a Ourense, atravesando a ponte da

Portaxe, ande se ubicaría un pasta de peaxe ou control de paso no medievo.

Este camiño medieval, descrito xa por autores antigos coma o pai Matos

Ferreira ou Martins Capela, entre outros, foi confundido en ocasións coa Vía

Nova. Esta confusión obedece a que a Via e Camiño, manteñen en moitos

tramos o mesmo trazado, a diferente cota de rasante. Pero para o paso dos

ríos Macaco e Sales, ande a Vía mantería os seus parámetros técnicos de

porcentaxe de pendente, o camiño medieval atallou polo trazado máis recto,

uníndo directamente Lovios coa ponte da Portaxe.

> Camiño das Feiras (E-11): O denominado Camiño das Feiras conecta a zona

de Lovios coa Limia, pola divisoria entre o val do Sales e o Val do Limia.

Recibe esta denominación, polo feito que no seu trazado ubícanse importantes

feiras de época moderna, ás que se accedía por este camiño, a de Porqueirós

e a de Causo. Non podemos establecer a orixe do camiño, pero posiblemente

sexa mai anterior ás feiras. Aa longo do seu percurso localízanse abundantes

túmulos funerarios megalíticos que van marcando o seu desenvolvemento,

polo que non é descartable unha utilización moi antiga do mesmo.

> Camiño dos Romanos (E-12): O Camiño dos Romanos é un tramo do camiño

Medieval que viña de Portugal con direción a Ourense, atravesando a ponte da

Portaxe, ande se ubicaría un pasto de peaxe ou control de paso no medievo.

Pasada a ponte do Sales, aprécianse tramos do camiño medieval que

ascenden polo trazado máis recto, creando grandes desniveis, ata a Xendive,

suplantado en moitos tramos por pistas forestais.

> Camiño Romano (E-13): O Camiño Romano é un tramo do camiño Medieval

que viña de Portugal con direción a Ourense, atravesando a ponte da Portaxe,

subindo ata Xendive e aproveitando tramos do que fora a Vía Nova Romana.

Desdóblase da Via Nova, á altura ande se ubica o respiradeiro da presa das

Conchas, para voltar dar á mesma un kilómetro máis adiante.

> Canella dos Mouros (E-14): A Canella dos Mouros, parte da Via Nova a carón

do Campamento Romano, con direción oeste, cara o territorio do Castro da

Croa. O primeiro tramo, vai escavado en profunda trincheira de tres metros de

ancho por catro de profundidade, o que a converte nunha espectacular

corredoira. O seguinte tramo ata a OU-540, foi alterado palas obras da mesma

e pasada esta xa se sustituíu por camiños asfaltados.

> Camifio Vello de Lobosandaus (E-15): O camiño de Lobosandaus, parte á

altura do paso da Vía Nova en Aquis Quemernis e diríxese ao Castro da Croa.

Tras un primeiro tramo de subida en profunda corredoira enlousada, chega ao
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cruceiro de Lobosandaus; continuando no fondo da aldea con tramos históricos

ben conservados, que ascenden en zigue-zague ata o castro.

• Camirio das Maus (E-16): O camiño vello das Maus, baixa desde a aldea ata a

beira do encoro das Conchas, protexido polos muros lindeiros das parcelas que

delimita o mesmo. Parte do deu trazado vai rebaixado na rocha, e nela nótanse

os surcos confeccionados polo constante paso das rodas dos carros.

> Ponte Cabanas (E-17): Pequena ponte sobre o río Cadós, con tres arcos de

medio punto de doelas ben concertadas e dous metros de anchura. Pode que

este paso do río Cados responda a un tránsito medieval, pois hai referencias

orais dun camiño que atravesaba a ponte e subía polo monte ata Outeiro.

Cando baixan as augas do encoro, pódense ver restos do paramento pétreo

exterior do camiño, moi deteriorado.

• O Poldrado (E-18): Poldrado de grandes dimensións, máis de 100 metros, que

atavesa o río Limia á altura de Porto Quintela, conectando as poboacións da

marxe dereita do río, coas aldeas do Concello de Muíños. Actualmente atópase

asulagado polas augas do encoro das Conchas, sendo visible por última vez,

no ano 2001.

> Camiño entre Quintá e Garabelos (E-19): O camiño entre Negueiroá e

Garabelos, tamén coñecido como As Quenllas, vai paralelo á Via Nova polo

norte, a cincocentos metros da mesma. É un dos poucos camiños vellos que

quedou da desfeita da concentración parcelaria, e vai delimitado por muros

lindeiros, notándose as pegadas das rodas do carro nas lousas do pavimento.

O problema máis grave é a abundante vexetación que practicamente

imposibilita o tránsito pola canella.

> Poldras Dabaixo (E-20): As poldras dabaixo son un paso tradicional no río

Limia que, antano, facilitaban unha conexión rápida entre O Ribeiro e Lovios de

Sever, con multitude de contactos entre ambas poboacións. Na actualidade,

están bastante deterioradas, con algunhas delas arrastradas río abaixo. Unha

das poldras é un miliario reaproveitado da Vía Nova.

• Poldras do Cabrón (E-21): As poldras, son pedras máis ou menos cilíndricas,

de base superior plana, que se colocan linealmente no río para permitir o paso

de persoas. Distribúense, desde ambas beiras do río, coa separación precisa

para permitir pasar dunha a outra sen saltar, conectando no río Limia as

parroquias de San Pedro Fiz do Ribeiro e Lovios de Sever.

> Chozo do Monte da Fraga (E-22): Asóciase ao sistema tradicional de pastoreo,

onde as cabezas de gando de toda a aldea se unían na vezeira. O pastor

encargado da mesma, por turnos de queda según o número de cabezas,
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resgardábase da choiva e do frío, nestas cabaniñas. O chozo do monte da

Fraga, é de pranta semicircular de 2,30 metros de diámetro.

Camiño do lermes (E-23): O camiño do lermes, viña de Bande para a Limia,

pasando polo porto do lermes. Consérvase algún tramo, entre o Rego de

Carpazás e Ponte Liñares, paralelo á actual estrada OU-301, desenvolvéndose

a unha cota algo inferior. O tramo histórico en mellor estado está entre o Monte

da Fraga e Ponte Liñares, aldea onde coincide co paso da Vía Nova. Trátase

dun camiño ancho (entre 4 e 5 metros), notándose o corte na ladeira para

confeccionar a plataforma de uso e os rebaixes na rocha para o paso do

mesmo.

›-›- A Barcoba (E-24): A Barcoba é unha aldea tradicional situada nunha pequena

vagoada do curso medio do Rego de Carpazás, afluínte do Limia. O conxunto

rural, está totalmente abandoado, coas süas casas derruidas e a vexetación

colonizando todos os espazos. As circunstancias do seu abandoo son oscuras,

obedecendo según os veciños de Carpazás e Trarigo, situados nas cercanías,

á proliferación da peste que eliminou a todos os seus habitantes.

F Camiño da Rainha Santa (E-25): O camiño da Raínha Santa, emprega,

nalgúns tramos, o espazo de dúas antigas vías romanas: unha da rede viaria

primaria, a XVIII, que unía Brácara con Astúrica; e outra da rede secundaria

que unía a Querquernia, con Auria e Lucus Augusti. Entre as aldeas de Os

Chaus e Fradelvite, no concello de Lobeira, consérvase moi ben o camiño

medieval.

Peto de ánimas de Torno (E-26): Trátase dun peto porticado, situado sobre un

afloramento rochoso, dotado dunha escada para acceder ao interior do pórtico,

todo o elemento realizado en pedra de gran do país. O lugar onde se reciben

as ofrendas, está protexido cunha reixa de ferro que pecha un arco de medio

punto, cun oco onde se expón unha cruz dourada. Ubicase ao pé da igrexa

parroquial de San Salvador de Torno.

Cruceiro de Garabelos (E-27): Trátase dun cruceiro cunha plataforma de catro

gradas, onde apoia un pedestal cúbico, no que se inserta un varal cilíndrico

coroado cunha cruz con representación figurada de Cristo e da Virxen. Ubicase

nunha encrucillada de camiños pretiño da igrexa paroquial de San Xoán de

Garabelos.

Existen ao longo da área de protección do trazado da Via Nova, outros bens

etnográficos que neste traballo englobamos en conxuntos etnográficos. O listado xeral

destes conxuntos etnográficos é o seguinte:

1.t.



Nlemoriit da prospección lrqueolóxica iniensi y	ul	 aboración do llano Doior na fa Nos a 1

(1.)urense.),

Mukios do río Caldo (CE-01): Trátase dun conxunto de cinco muíños

distribuidos pola marxe do río Caldo augas arriba da aldea de Torneiros, na

parroquia de Santa María de Río Caldo.

> Muirios do rio Vilameá (CE-02): Conxunto de 12 muiños distribuidos a ambas

marxes do río Vilamea, augas arriba da ponte medieval, na parroquia de Santa

María de Río Caldo.

• Muírio e ponte da Bouza (CE -03): Pequeno conxunto etnográfico formado por

un muíño en ruinas e un poldrado na aldea de A Devesa, pertencente á parroquia

de Santa María de río Caldo.

• Alvarizas de Vilameä (CE-04): Conxunto de dúas alvarizas situadas no espolón

final da cordal que divide o río de Vilameá do nacente de Chan da Veiga. A

situada máis ao norte está moi derruida e resulta moi complicado acceder, pola

abundancia de vexetación. A primeira está moi ben conservada, con muros

entre 2'50 e 3 metros de altura. Servían para protexer as colmeas do ataque

do oso pardo, cando esta abundaba na serra do Xurés no século XVIII.

• Muiños do río Lovios (CE -05): Conxunto de seis muíños distribuidos augas

arriba e abaixo da ponte da Fábrica, onde supostamente pasa a Via Nova.

• Muítios do río Macaco (CE -06): Conxunto de alto muíños distribuidos ao longo

do saltarín río Macaco á altura da Ponte de San Martiño, onde non está moi claro

o paso da Via Nova.

• Complexo hidráulico de Ganceiros (CE-07): Complexo etnográfico formado por

unha levada escavada na rocha de máis de tres kilómetros, un aserradero de

madeira hidráulico e seis muíños que se nutren da auga que transporta a levada.

Ubicase na aldea de Ganceiros da parroquia de San Salvador de Torno.

• Muíños da Corga de Trasentes (CE-08): Conxunto de catro muíños e un

pequeño poldrado que se distribúen pola beira da carga de Trasentes ou regato

de Santa Comba, na mesma parroquia.

Muíños do regato de Carpazás (CE-09): Conxunto etnográfico de dez muíños e

unha pequena pontella que se distribúen ao longo do regato de Carpazás entre a

desembocadura da carga no Limia e a ponte das Mercieiras, na parroquia de San

Pedro Fiz do Ribeiro.

> Paisaxe tradicional de Ganceiros e Xendive (CE-10): A paisaxe actual das

aldeas de Ganceiros e Xendive, nas ladeiras que verten ao río Sales, responde

a un concepto totalmente antropizado. No decurso da ldade Moderna,
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posiblemente no século XVIII, reorganizouse o territorio en base a por a

producir as terras, para a chegada de novos cultivos, que precisaban un bo

sistema de irrigación. Por eso a estruturación en socalcos ou pequenas

terrazas cos seus muros de contención de pedra, canles de regadío e camiños

conectando as zonas de produción coa aldea.

• Paisaxe tradicional de Güin (CE-11): A paisaxe actual da aldea de Güin, nas

ladeiras que veden ao río Limia, responde a un concepto totalmente

antropizado, estructurándose en socalcos ou pequenas terrazas cos seus

muros de contención de pedra. Unha intensa rede de camiños, canellas e

congostras, comunica estes socalcos coa aldea, ademáis de diferentes

corredoiras e sendeiros de conexión entre as leiras, que artellan no seu

conxunto a pasaxe agraria tadicional.

• Lugar de culto da Ascensión (CE-12): O conxunto relixioso da Ascensión,

ubicase ao pé do hipotético paso da Via Nova, á altura de Ponte Liñares. Este

lugar de culto, albergou durante moitos anos unha importante feira de gando,

de aí que o lugar tamén se coñeza como a Feira Nova. O día da patrona unha

concurrida procesión de Danzas Brancas, acompañaba á virxe, desde Güin ata

a capela. Está formado por a capela, dous cruceiros e un peto de ánimas.

• Muirios da corga do Castro (CE-13): Os muíños do Crasto, que reciben iste

nome por alinearse ao pé do regato que baixa do Castro, ubícanse nun pequno

tramo do regato entre a OU-301 e a estrada entre Quintela e Fervenza. Agás

un, o resto están mai derruidos e practicamente ocultos entre a densa

matogueira do regato.
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8 RESULTADOS E VALORACÕN DO PA' F 1,1uNK)› HISTORiC0

REUXIOSO E CIVIL

A continuación especificase o listado de bens que forman parte do

Patrimonio Histórico Relixioso e Civil que se atopa ao longo do decurso da Via

Nova, dentro do seu ámeto de protección.

PATRIMONIO HISTÓRICO RELIXIOSO

• Ermida do San Amaro (PHR-01): Pequena ermida con muros de grandes

sillares irregulares que se atopa no extremo sur do amoreado rural de

Torneiros.

• Capela da Santa Lucia (PHR-02): Pequena capela adicada a Santa Lucía,

feita con muros de grandes sillares regulares, que se atopa na entrada do

núcleo rural de Vilameá.

• Ermida da Nosa Señora do Xurés (PHR-03): Ermita robusta, colocada nunha

posición dominante sobre o Val do río Caldo, rodeada de grandes afloramentos

rochosos que poideron recibir algún tipo de culto antigo. Accédese desde a

aldea de Vilaemá de Río Caldo.

• Ermida de Santa Catarina (PHR-04): Pequena ermida con muros de grandes

sillares irregulares, recibidos con morteiro de cemento e con encintado

tradicional nas xuntas, que se atopa na saída norte da aldea de Bubaces.

• Capela de San Roque (PHR-05): Pequena ermida coroando un outeiro que

domina o val do tramo final do río Lovios, con muros de grandes sillares

regulares encintados con morteiro de cemento, que se atopa na cabeceira da

aldea de Cima de Vila.

• Capela de San Bartolomeu (PHR-06): Ermita sobria e austera, ubicada no

val do río Lovios, con muros de grandes sillares regulares encintados con

morteiro de cemento. Accédese pola estrada que vai de Lovios a Cima de Vila.

• Igrexa de San Miguel (PHR-07): Templo parroquial de San Miguel de Lovios,

de estilo Barroco, consagrado no ano 1755. Planta rectangular de unha soa

nave que soporta un teito a catro augas, cunha nave de menor altura adosada

na parte frontal co teito a dúas augas. Destaca a süa torre con balaustrada de

pedra e cuberta con cúpula de pináculos.

)- Casa Rectoral de Lovios (PHR-08): Casa Rectoral da parroquia de San
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Miguel de Lovios, coa igrexa de estilo Barroco consagrada no ano 1755.

Pousúe unha pranta en U, con muros de grandes sillares rectangulares que

soportan o teito a dúas augas e está dotada cun patio de entrada.

• Capela da Virxe das Candelas (PHR-09): Capela ubicada no centro da aldea

de Ribas de Araúxo, con muros de grandes sillares regulares encintados con

morteiro de cemento

> Igrexa de San Salvador (PHR-10): Templo parroquial de San Salvador de

Torno, de pranta rectangular de unha soa nave que soporta un teito a catro

augas, cunha nave de menor altura adosada na parte frontal, co teito a dúas

augas. Na fachada, ademáis do arco de medio punto dovelado, destaca a súa

espadana con doble van de arco arquitrabado e frontón triangular con

ventanuco de arco, pirámides de bola e cruz de pedra.

> Casa Rectoral de Torno (PHR-11): Casa Rectoral da parroquia de San

Salvador de Torno, que pousúe unha pranta en L, con cuberta a catro augas de

tella curva. Os muros estan construidos con aparello desigual e presentan

vanos alintelados con cornisa de voo.

• lgrexa de San Martiño de Arauxo (PHR-12): Templo parroquia! de San

Martiño de Araúxo, de estilo Barroco, de pranta rectangular de unha soa nave,

co prebisterio máis elevado con cuberta a catro augas coroado con pináculos.

A fachada é mol sinxela, con entrada alintelada e remate en espadana de

doble van.

> Rectora! de Suigrexa (PHR-13): Casa Rectoral da parroquia de San Martiño

de Araúxo, que pousúe unha pranta en L, con cuberta a catro augas moi

deteriorada. Os muros estan construidos con aparello desigual e presentan

vanos alintelados. Presenta duas dependencias anexas do mesmo estilo

arquitectónico.

• Capela de San Xoán (PHR-14): Pequena ermita con muros de grandes sillares

irregulares, recibidos con morteiro de cemento e con encintado tradicional nas

xuntas. Ubicase ao norte do amoreado rural de Xendive.

• Capela da Virxe do Pilar (PHR-15): Pequena ermita con muros de grandes

sillares irregulares, recibidos con morteiro de cemento e con encintado

tradicional nas xuntas. Ubicase no extremo leste da aldea de Ganceiros.

> lgrexa de Santa Piedade (PHR-16): Templo parroquia! de Parada de Ventosa,

de planta rectangular de unha soa nave, co presbiterio a maior altura coa

cuberta a catro augas, rematada en pináculos nos bordes e cruz de pedra na

cima. Os muros son moi robustos, co emprego de aparello regular recibido en

seco e disposto a soga. Na fachada, posúe unha entrada de estilo Neoclásico,
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e destaca a súa espadana con doble van de arco arquitrabado e frontón

triangular con ventanuco de arco, pirámides de bola e cruz de pedra. Na parte

traseira presenta un engadido porticado para misar os días de festa.

• Capela da Virxe das Neves (PHR-17): Pequena ermita con muros de

cachotería irregular, recibidos con morteiro de cemento e encintados con

argamasa de cal, ubicada na parte superior da aldea de Tedós.

> Capela de San Bartolomé (PHR-18): Pequena ermita con muros de grandes

sillares regulares, recibidos con morteiro de cemento e con encintado do

mesmo material. Ubicase na zona oeste da aldea de Ermille.

> lgrexa da Virxe da Pena (PHR-19): Templo parroquia! de Santa Comba de

Bande, de planta rectangular de unha soa nave, co presbiterio a major altura

coa cuberta a catro augas. Os muros son moi robustos, co emprego de

aparello irregular recibido con morteiro de cemento e encintado rústico. Na

fachada, destaca a súa espadana con doble van de arco arquitrabado e frontón

redondo con ventanuco de arco, pináculos e cruz de pedra.

> Casa Rectoral de Santa Comba (PHR-20): Casa Rectora l da parroquia de

Santa Comba de Bande, de pranta irregular e cuberta a varias augas. Posúe

con muros de grandes sillares rectangulares, e está dotada cun patio de

entrada e muro perimetral que pecha o Destro.

> lgrexa de San Trocado (PHR-21): Igrexa prerrománica de Santa Comba que

foi o primeiro edificio da provincia de Ourense declarado Monumento Nacional

en 1922. Concebuse durante o reinado Suevo, e executouse por arquitectos

galaicos durante o reinado dos Visigodos, posiblemente aproveitando restos

dunha anterior edificación de culto. Tecnicamente presenta unha planta de cruz

grega de influxo oriental e de crecemento piramidal, que permite crear un xogo

de volumes, tanto interior coma exteriormente.

• Capela de San lsidoro (PHR-22): Pequena capela adicada a San Isidoro, con

muros de aparello irregular recibidos con morteiro de cemento. Componse

dunha sóa nave, con teito a dúas augas que apoia en capeas sobresaintes que

coroan a portada principal, coroada cunha espadana de arco de medio punto

moi peraltado. No dintel da porta de entrada presenta unha inscripción do ano

1735. Ubicase nun outeiro situado ao oeste da aldea de Quintela.

• lgrexa de San Xoán (PHR-23): Templo parroquia! de San Xoán do Baño, de

panta rectangular de unha soa nave, co presbiterio a maior altura coa cuberta a

catro augas e o resto do teito a dúas augas. Os muros están construidos con

grandes sillares regulares con encintado fino e a portada está coroada cunha

espadana de arco. Esta igrexa foi trasladada do seu emprazamento orixinal,

4 )1 ()Oh',
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cando se construiu o encoro das Conchas na década dos 40 do Século XX.
• Capela de San Antón (PHR-24): Pequena capela no centro da aldea das

Maus adicada a San Antón, con muros de aparello irregular recibidos en seco e

coroados con capeas. Compónse dunha sóa nave, asentada sobre un zócalo

de nivelación, con teito a dúas augas e espadana frontal con arco de medio

punto.

> Igrexa de Santiago (PHR-25): Templo parroquia! de Santiago de Negueiroá,

de panta rectangular co presbiterio a maior altura e coroado con pináculos nas

esquinas. Os muros son moi robustos, construidos con sillares regulares e

encintado fino. Na fachada, ademáis do arco de medio punto peraltado, con

motivos artísticos florais nas doelas, destaca a súa espadana con doble van de

arco arquitrabado.

> Igrexa de San Xoán (PHR-26): Templo parroquial de San Xoán de Garabelos,

de panta rectangular de unha soa nave, co presbiterio á mesma altura e coa

cuberta a tres augas. Na fachada, presenta un arco de medio punto de doelas

grosas con motivos artísticos xeornétricos, que lembran ao románico tardío.

Esta igrexa foi trasladada da súa ubicación orixinal, que se atopaba 200 metros

máis abaixo.

> Templo de San Pedro Fiz (PHR-27): Templo parroquial do Ribeiro de Bande,

de planta rectangular de unha soa nave co presbiterio á mesma altura e teito a

tres augas. Os muros son moi robustos, co emprego de aparello regular

recibido en seco e disposto a soga e tizón, con predominio da soga. Na

fachada, ademáis do arco de medio punto con decoración abstracta, destaca a

súa espadana con doble van de arco arquitrabado e frontón triangular con

ventanuco de arco, pirámides de bola e cruz de pedra. Nas inmediacións da

entrada lateral da igrexa, está incrustado un varal dun cruceiro coroado cunha

cruz anepígrafe.

> Casa Rectoral do Ribeiro (PHR-28): Casa Rectora l da parroquia de San

Pedro Fiz do Ribeiro, que pousúe unha pranta en L, con cuberta moi

deteriorada. Os muros estan construidos con aparello desigual e presentan

moitos síntomas de debilidade.

> Igrexa de San Pedro (PHR-29): Pequena capela adicada a San Pedro, con

muros de sillares regulares recibidos con morteiro de cemento e encintado

tradicional caleado, que se atopa entre as aldeas de Fervenza e Quintela, na

parroquia de San Pedro Fiz do Ribeiro.

> Igrexa de Santiago (PHR-30): Templo parroquia! de Güin, de planta

rectangular de unha soa nave, co presbiterio a maior altura e coa cuberta a

01091.W2.	 F.	 58
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catro augas rematada en pináculos nos bordes e cruz de pedra na cima. Os

muros son mol robustos, co emprego de sillares regulares recibidos con

morteiro de cal e dispostos a soga.

PATRIMONIO HISTÓRICO CIVIL

> Ponte de Carballeda (PHC-01): Ponte sobre o río Caldo, con tres arcos de

medio punto oxivais, de estilo gótico e doelas regulares mol ben asentadas,

que se atopa na estrada local entre Vilameá de Río Caldo e Padrendo.

> Pazo dos Tejada (PHC-02): Gran pazo de pranta en U, con torre e capela.

Todo o conxunto está pechado con muros de sillería, con acceso por un

portalón cun gran coroamento en frontón curvo con escudo. Ubicase na aldea

de Pazos de Lovios.

> Casa do Curro (PHC-03): Pazo de pranta en escuadra, con dúas alturas.

Todo o conxunto está pechado con muros de sillería, con acceso por un

portalón cun gran arco coroado cunha cruz. No murallón que pecha o conxunto

destaca a figura esculpida dun guerreiro. Ubicase no centro da aldea de Pazos

de Lovios.

> Casa Grande de Fondevila (PHC-04): Casa con muros de boa sillería e

pranta case cuadrada con cuberta a catro augas. Dotada de moita luz, con

amplos ventanais rectangulares e balcóns sobre repisa. Atópase na Aldea de

Fondevila, ao pé da igrexa parroquial de San Miguel de Lovios.

> Ponte Vella de Pazos (PHC-05): Pontillón alintelado sobre o río Lovios, con

seis vanos de luces entre 170 e 110 metros. Apoia sobre pilas ou cepas con

tallamar redondeado, onde encaixan as lousas que forman o pavimento orixinal

da ponte, protexido con gardas laterias.

> Ponte Desoutrolado (PHC-06): Ponte sobre o río Lovios, con cun só van de

670 metros de luz. Presenta un arco de medio punto con doelas ben

concertadas e rasante horizontal. Apoia sobre amplos estribos de manposteria

irregular. Atópase na aldea de Fondevila, da parroquia de San Miguel de

Lovios.

> Ponte de San Martiño (PHC-07): Ponte Contemporánea sobre o río Macaco

de unha soa luz. Os estribos de mampostería de sillares regulares, apoian

sobre a rocha na parte esquerda e sobre petril de pedra na parte dereita.

Conecta o núcleo de Lovios coas poboacións da zona montañosa do concello.

> Casa da Quinta (PHC-08): Quinta galega tradicional tipo pazo, con varias

construcións adxacentes, patio e muro perimetral que pecha o conxunto, que
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se ubica entre as aldeas de A Portaxe e San Martiño de Arauxos.
• Casa do aceite (PHC-09): A Casa do Aceite, era unha quinta tradicional

galega, adicada á producción de aceite, nunha zona cun microclima axeitado

para a proliferación de oliveiras, ubicada ao pe da aldea de A Portaxe.

• Ponte do Sales (PHC-10): Gran Ponte sobre o río Sales, con arco de medio

punto de doelas ben concertadas, de 1370 metros de luz e rasante horizontal.

O paramento interior do arco, presenta case todos os sillares grabados con

marcas de canteiro medievais. Actualmente atópase debaixo das augas do

encoro de Lindoso.

›. Ponte da Portaxe (PHC-11): Ponte sobre o río Macaco ou Cabaleiro, con dous

arcos de medio punto de grandes doelas ben concertadas, que apoian nunha

pila central con tallamar triangular. Atópase moi deteriorado por mor a erosión

a que o someten as augas do encoro de Lindoso.

• Ponte Soutelo (PHC-12): Ponte tradicional sobre o río Limia, con tres pilas de

pedra de mampostería irregular confeccionados ao xeito de tallamar triangular,

sobre as que apoia unha plataforma de madeira, protexida con gardas de

estacas trenzadas con cadeas de ferro. Conecta os núcleos rurais de

Negueiroá (Bande) e Soutelo (Muíños).

oe,H.02 Int.
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DO ACTUAL DA VÅ NOVA: DE CRICION E DAGÑO 
e

9.1 DESCRICIÓN

A Vía Romana XVIII ou Via Nova, tras faldear polos contrafortes do Macizo Central

da Serra do Gerés, paralela ao río Homem, atavesa o tramo final do fragoso bosque

da Mata de Albergueria, salvando con pontes os numerosos cursos de auga e

trazando un zigue-zague para ascender á Portela do Homem. Este paso natural foi

confeccionado pola falla do Gerés, que atravesa o Macizo no eixe L-W, creando os

cursos dos ríos Caldo e Gerés, provocando bruscas rupturas e facilitando a formación

de numerosos cursos de augas laterais que se precipitan en fervenzas. Según Martins

Capela, constátase a escavación dunha profunda trincheira, para minimizar o desnivel

do porto e non crear pendentes superiores ao 6%.

Entrando en territorio galego, a Vía descende pola ladeira S-W da Serra da Cruz do

Pifieiro perante 700 metros, coa estrada OU-312 ocupando o seu espazo de

desenvolvemento. Tras unha volta de 180°, prolóngase 400 metros, trazando dous

pequenos codos inmedianamente antes dun novo xiro de 180°, para coller

definitivamente dirección oeste en todo o Val de río Caldo, profundamente encaixado

entre as serras de Santa Eufemia e Cruz do Piñeiro.

Continúa o trazado adaptándose ás pequenas vagoadas que forman os constantes

cursos de auga que descenden da vertente sur da Cruz do Piñeiro, pasando a

reducción da Milla XXXV na Lama do Picón e chegando ata o Campo das Mourúas,

unha pequena explanada onde se ubicaba unha mutatio. Esta, servía de estación de

descanso e cambio de cabaleirias, para facilitar o tránsito dos numerosos viaxeiros

que circulaban na época romana pola Via Nova. Así, nun constate serpenteo chega a

calzada á corga da Cegañeira, proxectándose cara a Ponte Nova nunha enxeñosa

solución para salvar o forte desnivel da ladeira. Dese xeito, a plataforma ou ager da

Via sobreelévase, sustentada por un potente muro de contención na parte inferior da

ladeira, que axuda a manter a rasante do ager.

Tras pasar a Milla XXXVI, na Chan dos Pasteroques, a Vía descende

gradualmente, mantendo continuamente a rasante ata a Pala Falsa, onde se reduce a

Milla XXXVII. Daquí ata o Cargo da Fecha, rasea paralela ao río Caldo, suxeitada en

tempos, por fortes muros de contención na parte inferior da ladeira, que aínda se

conservan na chegada ao corgo. Este, precipitase desde a insua do Curro, formando

unha sucessión de fermosas fervenzas, que depositan nunha poza terminal de

espectacular beleza e corido denominada Co ya da Serpe. A forza e vigorosidade do

Carga da Fecha, amósase a miúdo vomitando pedras de gran tamaño que se
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acumulan nun amplo cono de dexección, que debe salvar a Vía adaptándose ao paso

máis estreito do río.

Entre a Fecha e o Corgo da Cabreira ou de Auga Levada, proxectase íntegramente

o trazado orixinal da Via, cunha plataforma mol ancha, case nove metros, delimitada

polos cortes na rocha na parte superior da ladeira e por muro de contención na inferior

e con constantes penedos decapados para manter un nivel uniforme do ager. Así

chega a Aquis Originis, 2a Mansio desde Braga, ubicada ao pé da Via, dominando

unha extensa veiga do río Caldo. Tras Originis, ascende progresivamente ata As

Cruces, atravesando unha espléndida carballeira, onde un rústico cruceiro dá fe do

emprego desta vía de tránsito na ldade Media. Pasando pola cabeceira da aldea de

Vilameá, móstrase claro o paso do río de Vilameá coa rocha cuantiosamente

rebaixada, que atravesa para ascender ata a portela da María, con constantes codos

que se adaptan ás vagoadas e suavizan o desnivel da subida, e que continúan ata o

Cruceiro, onde se perde o trazado orixinal da Via Nova.

A partir do Cruceiro, nun espazo reducido de terreo, a Via debe sortear tres

importantes cursos de auga e un considerable desnivel para ascender ao porto de

Xendive. Tras a prospección arqueolóxica e o análise exhaustivo do terreo, non se

localizan en todo este tramo vestixios nin testemuñas do trazado orixinal da calzada

romana. Nós, seguindo parámetros técnicos romanos podemos deducir por cota de

chegada, o paso do río Lovios, á altura de A Fábrica, sendo máis dubidoso o paso do

río Macaco. Fiándonos dos criterios enxeñerís romanos, este situaríase entorno ao

Porto da Alevarosa, mantendo unha suave cota de descenso ata o mesmo e

continuando a nivel ata a Portaxe. Non é descartable outro tipo de solución coma o

zigue-zague, ou outro paso máis inferior que salve de vez os ríos Macaco e Sales.

Para este, tampouco se atopa ningún vestixio orixinal da Vía, polo que nos fiándonos

da testemuña de Matos Ferreira, propomos un zigue-zague á altura da actual ponte,

para salvar o forte desnivel entre o río e Xendive, tras comprobar que non existen

evidencias de ningún paso superior no río. A proposta adquire coherencia, coa

documentación na subida a Xendive de novas evidencias do trazado orixinal da Via,

reflexadas en cortes na rocha, rochas trasmochadas e restos de aterrazamento, que

se proxecta nun ascenso ata a portela entre Xendive e Ganceiros, que oscila entre o 5

e o 6%.

A partir de Ganceiros, o trazado da Via, sostense a media ladeira entre a Serra de

Parada e o río Limia, mantendo un amplo dominio visual sobre o mesmo e senda un

gran referente en canto a deseño e traza, pois séguese a empregar despöis de 2000

anos. Tras pasar Parada, prolóngase o través dun espolón sobre o río, que aproveita

para ir descendendo de nivel, antes de trazar un doble xiro, que Ile permite salvar os
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40 metros de diferencia de cota ata a Ponte Pedriña, pola que accede definitivamente
á marxe dereita do río Limia.

Tras deixar atrás o canón do Limia, nos Infernos de Parada, onde a forza erosiva da

auga escavou unha profunda gorxa, aséntase o trazado nunha zona de veiga máis

suave, que abrangue os oito kilómetros que van desde a Ponte Pedriña ata a Ponte

Soutelo. Nesta zona media do Limia, coñecida nos séculos pasados coma a Terra do

Millo, os sedimentos propiciaron un val máis amplo e fértil, que víu como ao longo dos

tempos multitude de pobos se instalaron nas súas veigas. A intensa actividade que

sufríu na ldade Moderna, coa reestructuración do territorio por mor da introdución dos

novos cultivos, borrou moitas das pegadas históricas da comarca. A pouca

agresividade física do Val, permite o desenvolvemento dunha traza moito máis suave,

sempre a media ladeira, adaptándose ás cabeceiras das pequenas corgas que

desembocan no Limia. En todo este tramo, non hai vestixios doutro trazado que non

sexa a antiga estrada coñecida como a Carretera Vella, que quedou asulagada polo

encoro das Conchas. Esta traza, mantén en iodo momento a cota axeitada para o

paso da Via Nova entre o Campamento Romano de Aquis Querquernis e a Mansio

Viana terceira do Itinerario Antonino desde Braga. Non parece viable que exista un

trazado a inferior cota, que non poidamos determinar por estar debaixo das augas do

encoro, dado que se así fose, non coincidiría coas cotas dos pasos establecidos e

sobre todo coa cota da Veiga de Negueiroá, onde está claro o paso da Via.

Así, coa eterna vixilancia dos agrestes Picos de Fontefría, encamíñase a Via cara o

complicado paso do río Cados, onde ate o momento nos se atopou obra de fábrica

romana para cruzalo. Sí se documenta o trazado orixinal na Veiga de Negueiroá, co

seu murete de contención e o seu recheo, nunha zona que nos mostra a elegancia

romana para buscar o camiño máis recto e o menor desnivel posible.

Novamente o Limia volta encaixoarse, polo que a partir da portela da Ponte

Soutelo, é preciso modificar a ladeira, para escavar un forte aterrazamento que

permita o desenvolvemento da plataforma da Via ata as chairas de San Fiz. Paralelo á

actual estrada de Negueiroá a San Fiz, existen puntos con claras evidencias deste

forte corte na ladeira, que iría suxeito na parte inferior cun muro de contención, como

nas outras zonas onde a Via pasa por zonas altamente inclinadas.

Tras abandoar o espeso bosque de ribeira polo que serpentea o río Limia, ábrese

novamente o val, formando un terreo suave propiciado polos glacis de sedimentación

cuaternaria, intensamente aproveitado para labores agrarias tradicionais. Descartando

un zigue-zague, do que non hai evidencias, para salvar o regato de Carpazás, a Via

seguiría ao nivel de San Fiz, mantendo a cota que nos leva ao paso mäis estrito do

regato, evitando as zonas febles e inundables da Veiga do Carpazás. Bordeando o
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Monte do Castelo, encamíñase cara a Güin, trazando pola ruptura de pendentes que

da paso a unha zona de fortes escarpes, dun novo tramo encañonado do Limia. Así,

bordea o Monte da Fraga, atravesando unha pequena portela, a través da que a Via

accede definitivamente á extensa chaira da Limia.

9.2 DIAGNOSE DA VIA NOVA POR CONCELLOS

CONCELLO DE LOVIOS

Espazo de proxección da Via Nova entre a Portela do Home e a Portela da María

A Via Nova planeando sobre o Val do Limia
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TRAMO PORTELA DO HOME-LAMA DO PICÓN 

(MILLA XXXIV-XXXV) 

A Vía Nova, entra na Portela do Home, dando un xiro que Ile permite suavizar a

pendente para ascender o tramo final da Mata de Albergaria, feito que acomete polo
único paso natural entre a serra de Santa Eufemia e os contrafortes da serra do Xurés.

Actualmente nesta Portela, sitúase unha edificación civil, que ocupou a plataforma por

onde entraba o camiño romano, que coincide coa división administrativa dos Concellos

de Terras de Bouro (Distrito de Braga) e Lovios (Provincia de Ourense).

O espazo de desenvolvemento da Vía, unha vez pasada a Portela e ao longo dun

tramo de 700 metros, está ocupado na actualidade, polo pavimento da estrada OU-

312, que aproveitou o trazado da calzada romana para asentar o seu firme.

Pasado este punto, a vía traza un xiro ou volta (xirum) de 1800 , prolongándose nun

suave descenso ata preto do comezo da Vagoada principal onde nace o río Caldo.

Case todo este trazado, está ocupado por unha pista forestal, que conecta con outras

que suben á Serra de Santa Eufemia, producto do cal a plataforma da Vía

desapareceu, podendo diferenciarse algunhos restos do recheo da mesma. Preto do
encontro co río Caldo, un novo xiro de 180°, contribúe a rematar de salvar o desnivel
entre a Portela e Lama do Picón, moderando a pendente por onde se desenvolve a

Calzada e transcurrindo a media ladeira ata a Corga da Cegañeira.

Neste espazo descrito, a caixa da Vía atópase moi alterada polo posterior camiño

carretero que, empregando o espacio de desenvolvemento da mesma, se situou a

unha cota inferior. Na parte inferior da ladeira, aparecen moi esporádicamente restos

do muro de contención que soportaba o recheo sobre o que se desenvolvía o ager da
Vía. Tamén se aprecian tallos ou cortes na rocha, que no seu momento se fixeron para

asentar a calzada.

En xeral, podemos concluir que este tramo da Vía Nova está moi deteriorado, con

restos do recheo cortados e multitude de bolos e penedos desperdigados polo seu

trazado. Un factor que contribúe ao deterioro do xacemento son as frecuentes e

pequenas corgas que o atravesan, con dirección ao Caldo, que provocan escorrentías

e que erosionan gravemente os restos da Bimilenaria Calzada.
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A Vía Nova nas Xeadelas

TRAMO LAMA DO PICÓN-CHAN DOS PASTEROQUES 

(MILLA XXXV-XXXVI) 

Tras pasar o Miliario de Lama do Picón, o camiño que suplantou á vía e se
desenvolve a unha cota inferior, descende suavemente ata as Mouruas, onde os

restos de tegula e o afroramento de muros en superficie, evidencian a existencia

dunha edificación romana asociada á calzada, posiblemente unha mutatio. Pasado As

Mouruas, a pista principal de acceso ás anteas de Santa Eufemia, cortou o trazado do

Vía. A partir daquí, é constante a superposición de dous camiños, un máis elevado
asociado á plataforma da Vía e un máis baixo asociado a un camiño medieval, con

restos do enlousado. Este feito refléxase perfectamente no paso da Corga da

Cegañeira, onde se conserva un pequeño tramo da plataforma ou ager da Vía, e

paralelo a esta, o paso medieval co río laxeado, como solución para o paso de carros.

Paso da Corga da Cegañeira: superposición da vía e do camiño medieval.
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Tramo de Vía excesivamente encharcado

Este tramo ten multitude de

zonas moi húmidas, con

constantes corgas en todas as

vagoadas, que os romanos

solucionarían con taxeas e na

actualidade contribúen en gran

medida á erosión e deterioro do

Xacemento Romano. Entre a

Corga da Cegañeira e a pista

de acceso a Santa Eufemia, o

trazado da Vía atópase excesivamente encharcado. En xeral, a erosión vai deixando á

vista o recheo da caixa da Vía, con abundantes árbores que se ubican no seu espazo

arqueolóxico. Tamén os procesos de deposición de ladeira, están presentes coa

aparición de bolos, que rodaron monte abaixo por mor da erosión e se depositaron no

trazado que Ile servíu de freo.

Constatamos nesta milla, tres zonas onde se ubican currais para resgardar o
gando, que atravesan e mesmo pechan a Vía. Este feito estanos a revelar que nalgún

momento da Idade Moderna o camiño medieval que suplantou á Vía Nova ocupando o

seu espazo, deixou de funcionar como tal. Esta verea medieval, en xeral, noutras

zonas da Vía xa se abandoara moito antes, pero aquí aínda era o camiño principal de

acceso a Portugal no Século XVII.

Curral de gando cortando a Vía
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TRAMO CHAN DOS PASTEROOLJES-A PONTE NOVA

Pasado o Miliario de Chan dos Pasteroques, na redución da milla XXXVI,

practicamente todo o trazado da Vía ata a corga do Castro, foi suplantado por un

camiño medieval enlousado, que circula a inferior cota que a calzada romana e
soluciona os frecuentes pasos de auga con taxeas. A calzada romana, iría moito máis

elevada, como marcan os cortes na rocha pola parte superior da ladeira, e soportada

por un gran muro de contención na parte inferior.

Suplantación de camiños: Vía Romana e Camiño Medieval a inferior cota

Neste tramo é excesiva a presencia de bolos, que nos distintos procesos

xeolóxicos, rodaron pola ladeira e se depositaron no espazo que ocupaba a calzada

romana, que como corte no terreo Ile servil., de plataforma de freado. O incremento de

arbolado no trazado da Vía súmase ao grave problema da erosión, con moitos restos

do recheo da caixa da Vía, cortados polas múltiples escorrentias.

Na zona de paso da corga do Castro, onde se aprecian vestixios dunha portaxe

medieval, consérvanse varios tramos, onde o muro de contención da parte inferior da

ladeira, ainda soporta parte do recheo da Vía.

Novamente a OU-312, volve afectar á Vía Nova, cortando o seu trazado á altura da

Ponte Nova, onde se rehubicaron 19 miliarios que apareceron en diferentes partes do

trazado da Vía ao longo do século XX.
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Muro de Contención no paso da Corga do Castro

TRAMO A PONTE N OVA-CORGO DA FECHA

No primeiro tramo de aproximadamente 1000 metros ata o lugar de A Rompecilla, a

plataforma da Vía está practicamente desaparecida, sendo suplantada por un camiño

medieval enlousado, que circula a unha cota bastante inferior á que ía a calzada. Este

camiño medieval foi recentemente pavimentado con lousas de granito, nunha

actuación enmarcada nun proxecto de posta en valor do xacemento, levado a cabo por

un equipo de investigadores a finais da década dos 90 do século XX.

Lousas de granito, imitando o camiño medieval á altura da Ponte Nova

Na chegada á Rompecilla, o trazado da calzada segue paralelo a unha pista

forestal que mordeu a calzada na parte inferior da ladeira, situándose a unha cota moi

inferior a que iría a plataforma orixinal da Vía. Restos desta, quedan na parte superior
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da ladeira, onde se pode ver parte da caixa e frecuentes tallos na rocha para asentar o

ager.

Como en todo o trazado da Vía no territorio do Xurés, nos diferentes procesos

xeolóxicos acaecidos nestes dous milenios, grandes penedos que rodaron pola

ladeira, atoparon na caixa da vía o seu lugar para acougar. É o caso da Pala Falsa, un

gran penedo situado á beira da calzada, que serve de referencia para os veciños. O

seu topónimo fai alusión ás covas naturais usadas polos pastores para refuxiarse da

choiva, que nesta zona son coñecidas como palas.

A Pala Falsa
	

Corte na rocha que marca a altura do ager

Pasada a milla XXXVII, sitúase a Trincheira, un muro de obra antrópica que

atravesa a Vía Romana, cortando o paso da mesma. Connponse de cachotería

irregular, con un espesor de 60 cms., e conserva unha altura media de un metro, aínda

que polo volume do derrume podemos afirmar que a súa altura orixinal sobrepasaba

os dous metros. Esta construción defensiva está asociada ás Guerras de Restauracäo,

entre España e Portugal, para impedir o paso das tropas inimigas. Este dato

amósanos como nesta zona, a Vía aínda funcionaba como camiño de tránsito no

século XVII.

A Trincheira
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Pasada a Trincheira, achegámonos ao Corgo da Fecha, onde a metade da Vía vai

cortada pola pista forestal e o resto da plataforma, consérvase na parte superior da

ladeira, dous metros por riba da cota da pista. Na aproximación ao Corgo, busca o

remate da ladeira, para asentarse contra o mesmo e evitar o cono de dexeccción do

río que, se abre nesta zona, descargando con forza todos os aportes e sedimentos,

incluidos grandes penedos, desprendidos pola erosión fluvial e arrastrados pola forza
da auga neste punto. Xusto na chegada á marxe esquerda do Corgo, consérvase

parte do muro de contención que soporta o recheo da Vía. Na marxe dereita do

mesmo atópanse os cortes na rocha, que nos mostran o trazado onde se asentaría a

estructura ou ponte que empregaron os romanos para atravesar o río. Á dereita deixa

a Coya da Serpe, unha fermosa piscina natural de auga cristalina, onde chegan as
augas do río tras unha sucesión de impresionantes fervenzas.

Muro de contención no Corgo da Fecha	 Plataforma superior e pista actual

Paralelo ao Corgo da Fecha, arranca un camiño trazado polos servizos do Parque

Natural, que atravesa a Via Nova, con destino á Cabaniña do Curro. Este pequeno

sendeiro que forma parte dun roteiro de senderismo, provoca erosión nos restos do

xacemento, dado que é transversal, e o camiñante continuamente pisa o muro de
contención para atravesar a Vía.

TRAMO CORGO DA FECHA-AQUIS ORIGINIS 

Quedándonos claro o paso do Corgo, non tanto a execución material, senón en

canto a trazado se refire, pois inda que está moi alterado, vense os cortes na rocha

para o paso da calzada. Prosigue a esta a cota, adaptándose perfectamente á ladeira

ata a confluencia co actual camiño entre Os Baños e a As Pontes. Nesta área unha

zona de socalcos cortou o espacio de desenvolvemento da Vía, onde tamén son
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frecuentes os lindeiros que a atravesan, polo que nos queda claro que na ldade

Contemporanea xa non era empregada. Segue o trazado polo actual camiño, que volta

abandoar para atravesar o Corgo da Cabreira a unha cota superior. Pasado este,

retorna o trazado do camiño actual, pasando á dereita das ruinas da Mansio Viana de
Aquis Originis. Neste tramo nótanse os cortes na ladeira do recheo da Vía, que a unha
cota superior circulaba paralela ao actual camiño.

As degradacións típicas deste tramo son as producidas pola erosión pluvial, a
acumulación de pedras que rodaron e se depositaron sobre o trazado e a

sobreabundancia de vexetación arbórea e matorral.

Plataforma da vía preto do Corgo da Cabreira

TRAMO AQUIS DRIGINIS-VILAMEÁ

Deixada atrás a Mansio, ascende a Vía pola actual pista ata onde comeza a
fermosa carballeira das Cruces, entre a que transcurre o trazado ata Vilameá. É de
supoñer que este ascenso sería máis moderado, pois a plataforma viria a unha cota
superior á actual pista, collendo a rasante xa desde o cambio de pendentes.

Toda esta zona foi totalmente reestructurada en socalcos ou aterrazamentos de

cultivo, desaparecendo a Vía como tal ao carecer de funcionalidade na época de

reorganización do terreo. O seu espazo de desarrollo foi suplantado por unha

congostra enlousada, que vai delimitada polos muros lindeiros das fincas. Non se
aprecia na ladeira o corte habitual que produce o trazado da Vía, que é posible que
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viñera á cota do propio camiño das Cruces ata o cruceiro medieval, aproveitando o
seu muro de contención para intercalar os socalcos.

Desde o cruceiro medieval de As Cruces, segue a congostra enlousada que se
desenvolve por riba das terrazas de cultivo, mantendo lixeiramente a cota ata preto da
aldea de Vilameá. Tampouco aquí se evidencian vestixios arqueolóxicos (muro de
contención, caixa, terraplén...) da vía Romana, nunha paisaxe intensamente
antropizada que non respetou o trazado orixinal da Vía. Tan só se poden interpretar
certos aterazamentos na zona inferior do camiño, que poideron formar parte da Vía
orixinalmente.

Camiño de As Cruces

Se nos fiamos pola rasante á altura de As Cruces, a Vía Nova debería pasar pola
cima da Aldea de Vilameá, onde se perdeu completamente a súa testemuña. Na zona
Noreste da Aldea, percíbense fortes cortes nun gran afroramento rochoso, que
poderían coincidir co trazado da Vía, pero a noso xuízo, estarían a unha cota superior
ao actual trazado, e se lanzamos esta tese, a Vía tería que vir máis á cima de Vilameá.

Pasado o núcleo rural, a estrada que sube á ermita do Xurés cortou
transversalmente á Vía Nova, nunha zona onde comeza a recuperarse o seu trazado

orixinal, con sucesivos codos que se adaptan á vagoada ata o paso do río de Vilameá.
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TRAMO RÍO DE VILAMEÁ-PORTELA DA MARÍA

O paso do río de Vilameá, novamente se nos mostra claro en canto a trazado, pero
oscuro en canto a execución material, pois non se conserva ningunha pedra que

evidencie unha ponte ou restos

que sustentasen unha estructura

de madeira. Na marxe dereita do

río, vese perfectamento o traballo

de rebaixamento na rocha, para

confeccionar o trazado e buscar

o paso adecuado adaptandose á

pendente para evitar un ascenso

brusco.

Pasado o río, consérvase moi ben o trazado da Vía, con restos do muro de

contención, mantemento da rasante, as rochas capadas e diferentes codos para

adaptarse ás vagoadas. No paso dun pequeño regato antes da chegada á Portela da

María, vense os cortes na rocha onde seguramente asentaron unha estructura para

atravesar o río.

Esta zona da Vía atópase menos exposta a axentes erosivos de ladeira, pois

unha zona bastante virxe e pouco alterada por pistas modernas. Tan só no paso das

corgas se ve máis alterada pola erosión fluvial. Quizás o impacto máis relevante deste

tramo sexan as repoboacións de eucalipto, que tras as cortas, proliferan e acupan o

espazo de desenvolvemento da calzada.
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TRAMO PORTELA DA MARÍA-CI CRUCEIRO 

Na chegada á Portadela, a abundante presencia de tegula, no corte da pista actual,

márcanos a presencia dun xacemento romano asociado á Via Nova, posiblemente

unha Mutatio. Pasada a Portela, prolóngase na ladeira buscando o encontro entre a

parte final da mesma e o comezo da vagoada, que deixa á esquerda. Os sucesivos

cortes na rocha marcan a dirección da calzada que se abre nun pequeño codo para

evitar o desnivel que produce o nacemento do regato. Neste tramo tamén se aprecian

as rochas decapadas para permitir o normal desenrolo do trazado.

Na meirande parte do tramo consérvase o terraplén que serve de soporte ao
camiño na parte inferior da ladeira, polo que se aprecia no monte a alteración que

produce a construción da Vía, no decurso natural da vertente. A plataforma ou ager da

mesma, iría a unha cota algo máis elevada que a rasante que mantén na actualidade,

por onde circula un sendeiro relacionado coas parcelas paralelas ao trazado.

Novamente muros lindeiros atravesan a calzada polo que, cando fóron construidos,

aquela xa non tiña funcionalidade. O problema acrecéntase nas cercanías de O

Cruceiro, onde se reestructurou totalmente a paisaxe en socalcos e non se aprecia a

traza da calzada romana.

A alteración máis acusada deste tramo é a abundancia de vexetación, pois aínda

que foi limpada recentemente, volta con forza ameazando con cubrir a traza e impedir

a visualización do ben patrimonial.

Codo da Vía tras pasar a Portela da María
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TRAMO CRUCEIRO-A FÁBRICA

Logo dunha zona de boa conservación do trazado da Vía, entre a Portela da María

e o Cruceiro, de súpeto *dese o desenrolo da mesma, pasada unha zona de

socalcos que se atopa por

riba da estrada, á altura do

cruceiro de Cima de Vila.

As propias terrazas, peches

modernos e unha densa

capa de matogueira, fan

dificil a localización da

calzada neste importante

paso, antes da Vila de

Lovios.

Sobreabundancia de vexetación na zona de paso no Cruceiro

A cota da Vía, fiándonos do paso da Portadela, coincide cun camiño ancho que se
localiza tras pasar unha zona excesivamente poboada de toxeiras. Este camiño,

enlaza con outro, que marcado polos muros lindeiros, chega ata o núcleo rural de A
Fábrica. O desenvolvemento da Vía por esta zona, é posible que fóse a unha cota algo
superior a este camiño, que circula paralelo a unha canella afundida pola que tamén

se accede á Fabrica. Ningún destes dous camiños conserva os parámetros técnicos

das Vías Romanas, pero en todo caso o paso por cota non andaría lonxe, e puido ter

sido modificada para adaptarse aos novos aterrazamentos de cultivo. O camiño

derriba, é o máis viable para unha futura sedeirización da Via Nova, pois coincide
linealmente con ela, e agocha a fermosura dunha antiga congostra serpenteando por
unha frondosa Carballeira.

A chegada á Fábrica, coincide co paso do río Lovios, outra incognita difícil de
resolver, pois non se atopa en toda a marxe do río, desde Lovios ata bastante arriba
da Fábrica, ningún corte na rocha que evidencie a asentamento dun paso relacionado

coa calzada romana. Se damos por boa a cota da Fábrica, o que é moi probable, este
sería o paso da Vía, á altura da actual ponte, que feria sustituido a unha ponte romana
ou a a outra estructura romana asociada á Vía.

0U09R02 Inf. F.	 76



Memoria da prospección arqueolóxica intensiva para a elaboración do Plano Director da Vía Nova I

(Baixa Limia, Ourense).

TRAMO A FÁBRICA-RÍO SALES 

Sin dúbida, unha das zonas máis complicadas para a identificación da Vía Nova,

pola ausencia de evidencias arqueolóxicas, producto da intensa actividade de

modelación que sufriron estas terras na Idade Media e Moderna, primeiro cos Arauxos

e logo cos Pazos Señoriais, organizando as esplotacións agrarias.

Como diciamos, a ausencia de indicios imposibilitan establecer o paso do río

Lovios, inda que a tóxica constructiva romana nos di que sería á altura da Fábrica.

Unha ampla plataforma que se prolonga desde a marxe derita do río cara a Lovios é a

única evidencia, que podería coincidir co trazado da vía, ora ben esta plataforma con

terraplén non ten posterior continuidade, aínda que ésta se puido perder e ser o único

resto da Vía nesta zona.

Leve aterrazamento tras o paso do río Lovios

O trazado polo fondo do val atravesando Pazos, sería o menos probable, pois

suporía un pronunciado descenso desde a Portela da María, e tampouco solucionaría

o paso do río Cabaleiro, tendo como única alternativa a Costa Pereira para descender

á ponte da Portaxe, cun desnivel moi pronunciado, máis asociado ao posterior Camiño

Real.

Seguindo da ponte da Fábrica ata Lovios, no barrido total do monte non se atopou

ningunha evidencia da Vía, polo que habería que buscar unha alternativa. Esta
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podería ser o camiño que vai da Fábrica a Ogos, ata un desvío que nos achega ao

colexio público de Lovios, cuxa cota nos marca o paso máis probable da calzada

romana.

Desde Lovios, so hai tres posibilidades de atravesar o río Cabaleiro: a ponte da

Portaxe, a ponte de San Martiño e a Ponte da Alevarosa. En ningún dos tres casos se

atopa ningunha evidencia, aterrazamento, vestixio ou obra de fábrica romana.

Se desde o colexio de Lovios, fose á Ponte da Portaxe, tería que buscar a solución

do zigue-zague, para superar os 90 metros de desnivel, chegando dalgunha maneira

ata Ribas de Arauxo, onde a toponimia fala do camiño romano que accedería á Ponte.

Non atopamos absolutamente ningún indicio arqueolóxico desta hipótese, sendo a

Costa Pereira, referenciada nas fontes, o acceso do Camiño Real á Ponte da Portaxe.

A forma máis doada de cruzar o Cabaleiro, aínda que supoña un considerable

aumento da distancia, é buscar o paso a maior altitude, no Porto da Alevarosa. Esta é

unha solución moi empregada polos romanos, para evitar a construción de grandes

pontes e manter a rasante da calzada. Desde o colexio, parte un camiño vello, que vai

mantendo a cota ata preto da Ponte da Alevarosa; agora ben, tampouco ten ningunha

evidencia que se asemelle a unha Vía Romana. Pasada esta Ponte, que ata hai pouco

era un poldrado de pedra, ascende moi suavemente o camiño ata Requeixo de San

Martiño, onde segue sen aparecer ningún indicio da Vía Nova.

Nesta zona entre ríos (Cabaleiro e Sales), tampouco se conserva o trazado da Vía

Nova, cabendo dúas probabilidades: a primeira e menos probable, que seguise pola

cabeceira do val, buscando o paso do río Sales, por riba da Veiga das Poldras, onde

non hai ningún indicio; a segunda, que seguise pola estrada actual, que mantén a cota

de rasante ata a Portaxe, e seguise a estrada vella que enfiaba cara a Ponte do Sales,

hoxe cuberta polo encoro de Lindoso.

Si caibese a posibilidade dun paso máis abaixo, onde aproveitasen os romanos

para cruzar os dous ríos construíndo unha soa ponte, non se atopan restos ou cortes

na rocha onde poidera estar asentada esta. Esta zona hoxe cuberta polo encoro,

poidémola visitar nalgunha ocasión que as augas estaban baixas, e o lavado das

mesmas resulta magnífico para identificar algún vestixio arqueolóxico, cousa que non

sucedeu.

De calquera xeito, calquera das solucións propostas, sería elegante desde o punto

de vista romano, pois o caso do zigue-zague xa o temos documentado noutras zonas

da Vía e soluciona o problema da pendente nun corto marxe de espacio. E no caso de

buscar o paso no fondo do val, evita obras de gran enxeñería e contribúe a manter

perfectamente a rasante da Vía.
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Zona entre os nos Cabaleiro e Sales con ausencia de vestixios

TRAMO PONTE DO SALES-XENDIVE 

Pasando a Ponte do Sales, e confiando que a Vía o fixese á altura da ponte actual,

hai un primeiro tramo moi dubidoso, no que non se atopan indicios claros da Vía Nova.

Aquí, si temos claro que o ascenso a Xendive faría unha volta ou xiro, para superar o

desnivel de 90 metros entre a portela de Ganceiros e a Ponte. Unha boa alternativa

para o arranque é que seguira pola estrada vella e fixese unha primeira volta, collendo

dirección Ganceiros polo trazado do actual camiño que vai ascendendo moi

suavemente, para virar novamente atravesando unha finca privada, cun forte

aterrazamento que acolle un camiño, que podería coincidir co trazado. Este

prolóngase ata cruzar a actual estrada de subida a Xendive, onde tería que haber un

novo codo que enlazase coa Vía Romana, que a partir daquí xa se evidencia no

terreo. Este trazado é hipotético, pois a profunda reestructuración da paisaxe en todo o

val do Sales e do Cabaleiro, con terrazas de cultivo, fai dificil identificar o trazado

orixinal da Via Nova, que é moi posible que se perdera.

A partir do punto antes mencionado, aparece novamente a pegada da Vía na

Paisaxe, algo que non sucede practicamente desde o Cruceiro de Lovios. Unha zona

de monte comunal, foi a salvación do trazado, pois aínda que se repobou de piñeiros,
non foi obxeto de reestructuración en socalcos, que é un dos maiores impactos que

pode sufrir un camiño romano en desuso. Consérvase o terraplén da Vía e parte do

seu espacio de desenvolvemento, que vai ascendendo progresivamente ata

OUO9H02 Inf. F	 79



Memoria da prospección arqueolóxica intensiva para a elaboración do Plano Director da Vía Nova I
(Baixa Limia, Ourense).

Ganceiros, a unha cota superior á actual estrada, pero paralela á mesma. Tamén se

poden apreciar cortes na rocha que marcan a dirección da calzada e a peneda

decapada para permitir o paso da mesma.

Cortes na rocha e espazo da Vía na subida a Ganceiros

Son moitos os camiños que deambulan entre os socalcos de Xendive e Ganceiros,

para os paisanos, case todos son camiños romanos, pero na realidade, mástranse

como camiños carreteiros, canellas ou congostras circulando entre lindes das

herdades. Unha boa mostra dunha paisaxe agaria, intensamente domesticada, onde a

Via Nova, xa non tiña nada que dicir e ficou esquecida, perante a nova reorganización

agrícola asociada ao cultivo do millo e da pataca.

Socalcos de Xendive e Ganceiros que borraron parte da Vía
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TRAMO GANCEIROS-PEDRAPINTA

A saída do Concello de Lovios, é unha boa mostra da maxetuosidade e sencillez,

coa que os enxeñeiros romanos trazaban as vías de comunicación. Circulando a

media ladeira e dominando o Val do Limia, conserva perfectamente a rasante e a cota

ata practicamente a Portela de Parada de Ventosa.

En todo este tramo, a Vía Nova ou parte da mesma, aínda se emprega na

actualidade, e o seu trazado foi suplantado por a estrada actual que comunica Xendive

coa presa das Conchas. A estrada ocupou o espazo de desenvolvemento da vía, que

iría a unha cota inferior e aínda son visibles nalgunha zona, cortes do aterrazamento

da mesma e terraplén.

Pouco antes de abandoar o Concello de Lovios, atopouse un miliario que suxeita un

alpendre na aldea de Xendive. O lugar onde apareceu, coincide co topónimo asociado

ao miliario, Pedrapinta, que viria derivando de Pedra Pintada.

A Vía Nova, planeando sobre o Val do Limia entre Ganceiros e Parada
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CONCELLO DE MIMOS
TRAMO PEDRAPINTA-RESPIRADEIRO PRESA DAS CONCHAS 

Pasada a Pedrapinta, entra a Vía Nova no Concello de Muíños, mantendo os

parametros técnicos deseñados polos enxeñeiros romanos para a súa infraestructura

viaria. Aquí vemos como constrúen a media ladeira para evitar as pendentes, como

manteñen a rasante buscando as cabeceiras dos regatos para non ter que construir

grandes pontes e como tiñan un ancho de vía superior aos sete metros. Os vestixios

arqueolóxicos do xacemento neste tramo están practicamente desaparecidos, dado

que sobre o espacio de desenvolvemento da Vía Nova, foi construida na primeira

metade so século XX a actual estrada entre Xendive e Parada de Ventosa. Para a súa

construción, según as testemuñas orais, empregaron as propias pedras da obra

romana para recheo da nova estrada.

O importante deste tramo é ver como o trazado da Vía, se mantén ao longo de

2000 anos, sendo empregado na ldade Media, como camiño de pergrinación a

Santiago e na actualidade como estrada local.

En todo este tramo, a Vía circularía a inferior cota que a actual estrada, que se sitúa

por riba da mesma empregando o recheo do desmonte. Nunha pequena extensión de

300 metros, entre Corgaserra e o Porto, consérvase a explanada da Vía e o terraplén,

que se proxecta paralelo á estrada e tapado en gran parte pola mesma. Tamén na

parte dabaixo do respiradeiro, se conserva o antigo paso do camiño, aínda que moi

escondido entre unha densa capa de matogueira.

TRAMO RESPIRADEIRD PRESA-PONTE PEDRIÑA

Vindo de Xendive e pasado o primeiro desvío a Parada de Ventosa, atopámonos

cun dilema en canto ao trazado da Vía Nova. Se nos fiamos polo mapa 1:50.000, de

antes da construción do encoro, seguiriamos o actual trazado da estrada ata a portela

situada antes da presa. Pero nesta área non se atopan vestixios nin evidencias

arqueolóxicas da Vía.

Nunha cota superior á actual estrada, atopamos evidencias dun antigo camiño, que

os paisanos coñecen como o Camiño Romano por onde ían os peregrinos a Santiago.

Este camiño que en zonas se asemella a unha corredoira, noutras coincide con

parámetros asociados ás vías, pois nun tramo de 300 metros conserva o corte na

ladeira, unha ancha explanada de proxección e o terraplén inferior. Continúa entre
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unha zona moi espesa de mato, ata unha trincheira escavada na rocha de maís de

seis metros de ancho. Aquí sitúase unha pequena esplanada onde paraban os

peregrinos a pernoctar, e onde había un cruceiro. Este foi destruido, porque según a

lenda agochaba un tesouro no seu interior.

Posible terraplén asociado á Vía	 Trincheira á altura do cruceiro

Na Portela de Parada, seguramente enganchaba coa Vía Nova a Canella dos

Mouros, que era o acceso ao Castro do Ferreiro, colgado nun potente espolón sobre o

río Limia. Pasada a portela, xa se enfiaba o descenso final cara a Ponte Pedriña, que

os máis vellos do lugar aínda recordan perfectamente. A calzada ía baixando

progresivamente, cortando a ladeira e facía un zigue-zague na parte final, para salvar

a pendente e evitar un pronunciado descenso ata a ponte. Obviamente, poucas

evidencias quedan da Vía neste tramo, totalmente reestructurado coa constucción do

encoro das Conchas, situándose parte da Calzada e a propia ponte por debaixo da

auga. As casas de Fenosa, a canteria da presa e os novos viais remataron por destruir

os vestixios da Vía Nova. Tan só nun tramo de 350 metros, entre a Portela e as

primeiras casas da Presa, se intúe o camiño vello, suplantado pola actual estrada.

Descenso á Ponte Pedriña, suplantado pola estrada actual
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CONCELLO LOBEIRA
TRAMO PONTE PEDRIÑA-CIS CHAUS 

Según todos os indicios orais e vestixiais, a Vía Nova, unha vez cruzada a Ponte

Pedriña con dirección a Asturica, coincide co posterior trazado da Carretera Vella,

construida no primeiro tercio do século XX. Esta estrada, só tivo que aproveitar o

espacio lonxitudinal deseñado polos romanos, coincidindo desde a Ponte Romana ata

a Ponte de Ermille, e na major parte deste curso medio do Limia. O trazado nesta zona

iría próximo ao río, ascendendo progresivamente, para buscar o comezo da vagoada

no paso do regato de Ermille. Aquí sitúase unha ponte de fábrica contemporánea para

a Carretera Vella e nas proximidades aparecen cortes de obra asociada á mesma, que

coincidiría coa traza da Vía Nova. En toda a ladeira do encoro, desde Ermille ata o río,

non hai ningún vestixio doutro camiño que non sexa a Carretera Vella. Polo tanto, este

dato danos a seguridade de que esta, ocupou o espazo da Vía Nova. Nas épocas nas

que se valeirou o encoro por motivos técnicos, ata a cota da Ponte Pedriña, poidemos

comprobar a inexistencia de cortes e terrapléns que denotasen outro camiño.

Pasada a ponte de Ermille, segue coincidindo coa Carretera Vella, ata os Chaus,

que actualmente foi suplantada pola actual 540. 0 paso da calzada sería nunha

pequena portela entre o monte da Sobreira e o outeiro onde se ubica actualmente a

fábrica de cemento. Evidentemente, as obras asociadas á construcción das düas

estradas, borraron calquera testemuña ou pegada que poidera deixar a Bimilenaria

nesta zona.

Paso da Vía en Ermille
	 Acceso á ponte de Ermille

0U09 1102 Inf. y .	 84



Memoria da prospección arqueolóxica intensiva para a elaboración do Plano Director da Vía Nova I

(Baixa Lirnia, Ourense).

Pasada a aldea de Chaus da Limia, o trazado deixa a actual 540, para volver
coincidir co que foi a Carretera Vella que suplantou á Vía. Prolóngase sobre un espazo

bastante chairo, como indica o topónimo (Os Chaos), buscando o trazado máís recto

posible, para enfocar xa a Veiga de Santa Comba que precede a Aquis Querquernis.

Espazo de proxección da Via nova nos Chaus
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CONCELLO DE BANDE
TRAMO Os CHAUS-PORTO QUINTELA

Fai a súa entrada a Vía Nova no Concello de Bande, atravesando os dominios dos

dous grandes castros dos Querquernos, a Croa e o Castelo, a ambas beiras do río

Limia. Tras percorrer moitas millas por un terreo accidentado como é o Géres-Xerés,

atravesar multitude de ríos e cargas, e ascender desde o Sales para planear sobre os

Infernos de Parada, atopa a Vía Nova un trazado moito máis estable na Vaiga do

Limia. Nesta zona máis chaira, con menos accidentes xeográficos e menos cargas que

vadear, a obra humana requerida para a construción da Calzada, foi mol inferior aos

tramos anteriores.

Tras pasar polo núcleo ande agora se sitúa a aldea dos Chaus, a Vía continúa recta

ata o paso do regato de Trasentes, que atravesaría á altura ande hoxe se ubica unha

ponte de pedra da Carretera Vella. Na zona entre os Chaus e Santa Comba,

conservase parte do trazado orixinal da Vía, pero suplantado pala Carretera Vella

existente antes da construción do encaro. Logo de cruzar o regato, internase na Veiga

de Santa Comba que, ateigada de cerámica da ldade do Cobre e do Bronce,

incrementa a importancia histórica deste fermoso val. Aquí pódemos visualizar o

trazado da Vía, tamén absorvido pala Carretera Vella, que de seguido da Veiga, facía

unha volta para salvar o Cargo, continuándo nun suave ascenso ata Porto Quintela.

Paso da Vía Nova entre os Chaus e Santa Comba
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Ao pé da ponte do Corgo, sitúanse as ruinas dun xacemento romano: A Telleira,

onde son abundantes os anacos de tégula e se poden ver restos murarios da

edificación. Tamén na marxe esquerda do Corgo e pretiño da Vía, se ubica unha

necrópole, con varias tumbas escavadas no xabre, que se pode ver cando baixan

considerablemente as augas do encoro. Se estes enterramentos fósen romanos, estan

confirmando tamén o paso da Vía polo lugar que ocupou a Carretera Vella, pois os

romanos adoitaban enterrar ao pé dos camiños, para que o Lares Viares protexesen

aos defuntos.

Espazo da Vía Nova na Veiga de Santa Comba

TRAMO PORTO QUINTELA-AS MAUS DO BAÑO 

Entre Santa Comba e Porto Quintela, poidemos comprobar en sucesivos anos, a

inexistencia de vestixios arqueolóxicos, asociados aos elementos construtivos da Vía

Romana propiamente dita. O único camiño que se ve cando as augas do encoro o

permiten é a Carretera Vella, que case con toda probabilidade ocupou o espazo de

desenvolvemento da Via Nova. No propio núcleo de Porto Quintela, con moita

actividade económica nos séculos XIX e XX, modificouse todo o espazo da Vía, coas

diferentes obras de asfaltado, saneamento, conexión coa 540...

Ternos que ter en conta, que no século XVIII, toda esta zona pasou a coñecerse

como a Terra do Millo, con multitude de plantacións asociadas ao seu cultivo. A
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profunda reestructuración do territorio, para adaptase a este producto, levaríase por

diante parte da testemuña que quedaba do camiño romano.

Seguindo o trazado da Carretera Vella, mantemos a cota e a dirección axeitada

para o paso da Vía Nova, entre o Campamento Romano de Aquis Querquernis e a

Mansio viaria da Milla LIII. Como xa dixemos, debemos lembrar que este trazado se

atopa alterado polas sucesivas actuacións antrópicas. De aquis partía a Canella dos

Mouros, con dirección ao Castro da Croa, que puido ter conexión coa zona xa na

época romana. Diferente caso é o da Canella do Outeiro, vieiro medieval que atravesa

Aquis con dirección a Pazos de Barxes e que cortou as estructuras do Campamento

Romano.

A carón de Aquis, Mansio e Termas (A Cidá), mantense na época romana un

entramado semiúrbano que chega ata outra beira do encoro, coa presenza de

numerosos xacementos romanos, identificables cando as augas do encoro baixan. Ora

ben, os propios lodos acumulativos do encoro, seguramente impiden a visualización

de máis xacementos que na época existiron.

Chegada da Vía Nova a Aquis Querquernis

Este entramado é atravesado pola Vía, que cruza en pequena volta o curso de

auga que se forma polas augas procedentes das termas, seguindo pola Carretera

Vella para pasar por debaixo das Maus. Esta zona cuberta polo encoro, non se pode

prospectar, polo que non podemos obter datos fiables. As únicas referencias que
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ternos son a aparición do Miliario que se atopa no Centro de interpretación de Aquis e

a ubicación dunha Vila Romana. Todo nunha zona próxima ao paso real da Vía Nova.

Mansio orientada ao paso da Vía Nova

TRAMO AS MAUS-NEGLJEIRDA

A primeira parte deste tramo atópase debaixo do encoro, polo que non se pode

prospectar, pero si puidemos ver a zona a finais da década dos 90, cando o descenso

das augas do encoro no-lo permitiu. Para o paso do Río Cadós, non se atopou de

momento, ningunha obra de fábrica romana, polo que tiñamos varias alternativas:

1. Que a Vía seguise coincidindo coa Carretera Vella, e a actual Ponte Nova tivese

substituido a unha de fábrica romana, ascendendo posteriormente ao cruce de San

Fiz. Para esta hipótese non ternos restos que a verifiquen.

2. Que a Vía coincidira coa Ponte Cabanas, de tres arcos e fábrica medieval.

Tampouco atopamos restos asociados a unha obra viaria de dimensións romanas,

pois a anchura da ponte non sobrepasa os dous metros e o camiño asociado á mesma

ten un gran desnivel para subir a Outeiro. Tampouco máis arriba da Ponte Cabanas,

se ven cortes na rocha ou remodelacións no terreo asociádos á Via.
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3. Que atravesase o río Cadós máis abaixo, preto da súa desembocadura no Limia.

Aquí a Calzada Romana viría por debaixo das Maus, pasando preto de onde apareceu

un miliario e un asentamento romano tipo Villae. Coincide cun terreo bastante chairo

ou de moi suave pendente, por onde entraría a Vía e iría virando progresivamente ao

Leste, encamiñándose cara A Limia. Esta é a solución máis elegante desde o punto de

vista dos enxeñeiros romanos que programaron a traza, pois é o camiño máis curto

desde Aquis e mantén unha cota moi suave de ascenso ata a portela entre Negueiroá

e Soutelo. Esta interpretación aliméntase coa propia aparición nos traballos de

prospección, de vestixios asociados á Vía. Xusto no límite da cota máxima do encoro,

consérvase un pequeño tramo do paramento pétreo de contención da Vía e parte do

recheo da mesma. No mesmo lugar, a presencia de restos de tégula, evidencián a

posibilidade dun xacemento romano. Continúa ata a portela, por unha zona na que se

atisban dous pequenos terrapléns que poden formar parte da caixa da Vía, que foi

cortada pola estrada comarcal que une Bande con Muíños. Por riba da estrada, temos

7 metros de distancia entre os terrapléns, onde a calzada, co paso do tempo se foi

afundindo, para dar paso a unha estreita corredoira que chega ata a portela. Aquí

aparecen materiais asociados a outro xacemento romano, que neste caso se ubicaría

moi pretiño da Vía Nova.

Trincheira asociada á Vía en Neguiroá Muro de contención e recheo da Vía

TRAMO NEGUEIROA-SAN FIZ 

altura do cruce entre o camíño á Ponte Soutelo e a estrada de Xinzo, pérdense

os vestixios da Vía Nova, que seguiría a mesma rasante que mantén a actual estrada.

En todo este tramo, toda a paisaxe foi intensamente roturada na década dos 90, por

mor dos traballos de aparcelamento. Nestas obras, non se respetaron os camiños

antigos, achairáronse terrapléns, desfixéronse lindeiros e construíronse novas pistas.
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Con todo este panorama, é lóxico que non se atopen restos arqueolóxicos da

plataforma da Vía na major parte desta zona.

Zona de aparcelamento reestructurada e achairada

Pasado o Ucedo, novamente atopamos restos da plataforma da Vía, cortados en

parte pola actual estrada, que se desenvolve polo espazo da Calzada Romana a unha

cota bastante inferior. Tamén nos pedís do corte da estrada, poidemos documentar a

presencia de tégula, que nos pode estar reflexando a existencia dalgunha edificación

romana, ben asociada á Vía ou ben a lugar habitacional.

Aterrazamento na ladira e plataforma asociada á Via Nova en Garabelos

A intensificación das labores de aparcelamento á altura de Garabelos, non nos

permiten atopar restos, por onde con toda seguridade pasaba a Via Nova. Zonas coma

o Diestro e Vilariño, están totalmente achairadas e son grandes áreas de cultivo de

millo na actualidade.
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Miliario da Via Nova, facendo a función

TRAMO SAN FIZ-GÜIN 

Para o paso do Rego de Auguela,

buscamos o paso natural máis axeitado para o
trazado da Vía. Polas características
xeolóxicas e xeofisicas do entorno, teria que
atravesar por unha pequena portela entre o
monte do Areal e Vilariño, á cota onde

actualmente se atopa a granxa de San Fiz.

Por debaixo desta aldea, documentamos no
río Limia un miliario da Vía Nova, que foi

rehutilizado como poldra, nun paso tradicional
do río entre San Fiz e Lovios de Sever. Iste

importante achádego testifica o paso da Vía,
mais non nos permite identificar o seu trazado
nesta zona, pois a parcelaria borrou todo
vestixio asociado ao Camiño Romano.

de poldra no río Limia

Internámonos no territorio dos núcleos rurais que forman a parroquia do Ribeiro de
Bande, unha zona totalmente estéril en canto a vestixios da Vía Nova. Todo este
territorio, foi reorganizado pola concentración parcelaria, cos muros lindeiros arrasados
e cos terreos achairados. O feito de que toda a paisaxe tradicional antropizada, fose
modificada, non nos permite atopar ningún resto da Vía en toda a ladeira entre as
aldeas e o río.

O paso do Regato de Carpazás é complicadisimo, pois non queda ningunha

evidencia da Vía. Como se dixo, na vertente oeste do Regato, a parcelaria desfixo

todos os camiños tradicionais e trazou novos eixes de comunicación entre as fincas. O
único punto onde se podería localizar a Vía é a ladeira leste do regato, dado que é un
terreo comunal que non foi reestructurado pola concentración de parcelas. Pero o
abandoo do sistema agropecuario tradicional, convertíu a este monte nunha selva de
matogueira, polo que sería preciso o desbroce manual da ledeira, ben total ou ben por
franxas paralelas darriba abaixo. Este seria o lugar máis idoneo para localizar o
trazado, pois temos claro que se otopa entre a estrada actual e o río. Na zona máis
rochosa da ladeira, por onde sin dúbida pasa a Vía, non atopamos os típicos cortes,
rebaixes e decapacións que se atopan noutros tramos da Vía. De tódolos xeitos, non
se pode observar absolutamente todo o rochedo, pola abundancia de vexetación.
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Fiándonos dos parametros técnicos construtivos do resto da Vía, ternos que buscar
o seu paso na cabeceira da vagoada, escapando dos terreos febles e inundables da
Veiga do río. Pero este non aparece, pois percorremos todo o regato por ambas
marxes sen atopar ningunha evidencia.

Ladeira leste e oeste do Regato de Carpazás

Continuando cara a Ponte Liñares á cota de A Pedrosa, debaixo de Güin, o paso da
Vía coincidiría na ruptura de pendentes, paralela co camiño Vello do Ribeiro a Güin.
Neste tramo o espazo de proxección da Vía, continuaría buscando os pasos doados
nas vagoadas, evitando as fortes pendentes cara ao río Limia.

Non queremos descartar a existencia dun zigue-zague para salvar o desnivel entre
o Regato de Carpazás e Güin, pois é outra solución moi empregada na Via Nova. Para
eso teriamos que descartar o paso do regato de Carpazás na cabeceira do val e
estariamos falando doutro trazado polo fondo do val, do que tampouco se atopan
evidencias.

TRAMO GÜIN-PONTE-LIÑARES 

Nun primeiro tramo, toda a ladeira desde Güin ata o Limia, responde totalmente a
unha paisaxe tradicional domesticada, cunha intensa rede de camiños, carreiros,
corredoiras e congostras, que deambulan entre os socalcos. Moitos tramos destas
corredoiras coinciden en cota coa Via Nova, polo que poideron ocupar o seu espazo
de desenvovemento, adaptándose á nova paisaxe agraria, unha vez que a Vía xa non
funcionaba como tal.
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Vista de Güin e o paso da Vía Nova na cota inferior da aldea

Nun dos camiños tradicionais que se corresponde coa cota da Vía no paso da
Pedrosa, ternos localizado un xacemento romano con restos de tegula e cerámica, que

se situaría moi cercano á calzada. Se estes vestixios corresponden a unha edificación

viaria (mutatio), estanos a marcar o paso exacto da Vía; se responden a outro tipo de

edificación, a Vía podería pasar máis arriba ou máis abaixo, pero en todo caso non
mol lonxe deste lugar denominado Astauñas. Ata aquí o camiño tradicional que ven de
Ponte Liñares, conserva a cota da Vía e val planeando gradualmente ata o cruce onde
se atopan os materiais romanos. En todo caso a plataforma da Vía situaríase a moita
máis altura que a actual corredoira.

Camiños tradicionais en Güin que manteñen a cota do trazado da Vía Nova

Aproximándonos ao lugar de A Pedrosa, atopamos o terraplén por onde se

desenvolvía a calzada romana, continuando ao redor do Outeiro da Fraga, onde son

visibles os restos da caixa da Vía, plataforma e paramento pétreo que sostén o

recheo.
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Plataforma da Vía e camiño recente que a estragou

De seguido chegamos á Trincheira, ande o camiño medieval que suplantou á Via,
foi afundindo a plataforma orixinal da mesma, ata a cota actual. Este tramo entre a
Pedrosa e Ponte Liñares, é outro pequeño exemplo da perduración do trazado da Vía

no tempo, pois empregouse ata a actualidade. De feito, unha recente reapertura do
mesmo con máquinas, danou irreversiblemente o xacemento arqueolóxico. Entre a
Trincheira e Ponte Liñares, desaparece a Vía como tal, nunha pequena zona

totalmente transformada e modificada por constantes desmontes, arrastres e procesos

de sedimentación naturais.

A trincheira, no 2007 e na actualidade, despóis da agresión

Paralelo á Vía, pero a unha cota superior, ven o Camiño Vello do Alto do lermes,

conservándose perfectamente o seu trazado. Este, a diferencia daquela, que rodea o
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Outeiro da Fraga, atravesa na portela entre Güin e o Outeiro, paralelo á actual estrada

entre Xinzo e Bande.
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REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA: XA-01
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Anta do Couto GA32042007

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Vilameá Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 575.235 UTM Y:	 4.637.794	 Altitude:	 490m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Neolítico-Megalitismo

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-63 Lugar funerario-Túmulo

DESCRICIÓN E ACCESOS
Túmulo megalítico cun diámetro medio de 20 metros e unha altura de 1 metro.
Presenta unha gran violación central de 10 m2 e unha profundidade de 0'50 m.
Documéntase unha abundante dispersión de pedras pertencentes á coiraza pétrea
que cubría o monumento. Posüe unha gran visibilidade e destaca na paisaxe desde
diversos puntos, dado que está situado nunha zona de divisoria.

Accédese pola estrada comarcal OU-312, que une Lovios con Portela De Home. Ao
chegar ao Alto do Couto, temos que seguir a cordal á esquerda da estrada ata un
rechairo onde se atopa a mámoa. 

OBSERVACIONS
Está cuberta por unha excesiva capa de vexetación e en época contemporánea foi
atravesada por un valado pétreo de divisoria de parcelas. 



FICHA: XA-02
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Castelo dos Arauxos	 GA32042018

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
A Vila San Martiño de Arauxo Lovios
UTM X:	 577.979 UTM Y:	 4.640.059	 Altitude:	 537m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval-Sec.X11

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-54 Castelo rocheiro

DESCRICIÓN E ACCESOS
Promontorio rochoso en posición dominante sobre os ríos Sales e Limia, que alberga
as ruinas dun Castelo Rocheiro Medieval, propiedade da linaxe dos Arauxos.
Consérvanse restos da muraia pétrea que protexía a entrada do castelo,
complementada cun foxo. No interior documéntanse dous alxives, un deles escavado
na rocha e o outro complementado cun paramento pétreo; así como o arranque dos
muros que separan diferentes estancias e numerosos rebaixes na rocha para asentar
a base do paramento. Tamén aparece en superficie abundante cerámica medieval,
fundamentalmente de pasta negra.
Accédese pola estrada local que sai de Lovios a carón do Cuartel da Garda Civil, con
dirección a Sampaio. Pouco antes de chegar ao núcleo rural de A Vila, móstrase o
promontorio rochoso á esquerda onde se ubica o castelo, ao que se accede por un
sendeiro.

OBSERVACIÓNS
O castelo foi obxeto dunha escavación arqueolóxica no ano 1991, dirixida por Eguileta
Franco e Xusto Rodriguez. 
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FICHA: XA-03
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Coto dos Ladrós	 GA32051057

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Parada de Ventosa Parada de Ventosa Muíños
UTM X:	 578.984 UTM Y:	 4.642.675	 Altitude:	 655m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
Medieval301 301-1 301-44 Torre

DESCRICIÓN E ACCESOS
Recóllese no inventario de Patrimonio a catalogación dunhos vestixios asociados a
unha fortificación ou torre medieval.
Dada a abundancia de construccións deste tipo, existentes na comarca e asociadas
aos Arauxos, é factible a súa ubicación. Do mesmo xeito a posición dominamte de
todo este cordal de Parada sobre a Vía Nova é axeitado para o asentamento dunha
Torre Vixía asociada á Vía.
Na revisión feita por nós en todos os promontorios desta estrivación rochosa (Alto do
Outeiro, Coto da Cruz, Coto dos Ladrós, Clamadoiro...), non atopamos ningún
vestixio arqueolóxico, derrumes, nin rebaixes na rocha típicos dos Castelos ou
fortificacións rocheiras.
Accédese pola estrada local que une Lovios con Muíños pola marxe esquerda do río
Limia. Entre o desvío de Parada e Pedrapinta, sobresaen varios espolóns rochosos,
catalogándose nun deles o xacemento medieval. 

OBSERVACIÓNS
O topónimo Coto dos Ladrós, non se corresponde co xacemento catalogado, do que
non se atopa ningún indicio. Para acceder ao promontorio catalogado en Patrimonio
como Torre Medieval, precísanse cordas e arnés. 
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FICHA: XA-04
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Castro do Ferreiro GA32051049

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Parada de Ventosa Parada de Ventosa Muiños
UTM X:	 579.642 UTM Y:	 4.644.339	 Altitude:	 557m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
ldade do Cobre-Bronce

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
ntamento301 301-1 301-34 Castro-Ase

DESCRICIÓN E ACCESOS
Gran espolón rochoso sobre o o río Limia, cun meandro que o rodea por todo o borde
L-N-W., servidolle de defensa natural practicamente infranquexable. No recinto, non
se aprecian restos arquitectónicos, terrazas, foxos... que evidencien un xacemento
arqueolóxico asociado á cultura castrexa. Ora ben, pudo albergar un asentamento
anterior, coas defensas naturais, complementadas con sebes de madeira. Esta
postura argumentase coa recollida de cerámica Tipo Penha, nas sondaxes
arqueolóxicas realizadas baixo a dirección de Eguileta Franco en 1991. Esta cerámica
lévanos ata a Idade do Broce, en consonancia coa multitude de asentamentos desta
época na comarca.
Accédese pola estrada OU-540 ata chegar á Presa das Conchas, no lugar de A
Ponte. Seguindo dirección Lovios, atopámos unha trincheira na estrada que corta o
espolón onde se atopa o xacemento, ao que se accede pola Canella dos Mouros. 

OBSERVACIONS
O xacemento víuse afectado polas obras de contrucción do encoro das Conchas e
pola apertura de OU 540, que o cortou na zona ideal para a ubicación dun foxo
defensivo.



FICHA: XA-05
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Veiga de Rañadoiro GA32051068

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Rañadoiro San Pedro de Muíños Muíños
UTM X:	 583.253 UTM Y:	 4.646.066	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
ldade do Cobre-Bronce

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
Asentamento ao ar libre301 301-II 301-25

DESCRICION E ACCESOS
No lombo dun pequeño outeiro cercano ao curso do Limia, erguéuse na Idade do
Cobre-Bronce un poboado ao ar libre, feito con cabanas e materiais de construcción
perecedeiros.
Postura argumentada pola gran cantidade de cerámica que se acumula ao redor do
outeiro, visible cando baixan as augas do encoro. Abundan as pastas ocres con
desgrasantes moi grosos e e as pastas negras campaniformes, con decoración incisa,
impresa e metopada.

Accédese desde a aldea de Rañadoiro, no Concello de Muíños, por un camiño que
sai ao norte do lugar e chega ata a beira do encoro.

OBSERVACIÓNS

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA: XA-06
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Punta de Outeiro da Veiga
PARROQUÍA

GA32051071 
CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Mugueimes San Pedro de Muiños Muíños
UTM X:	 583.966 UTM Y:	 4.646.460	 Altitude:	 545m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico- Il Milenio a.n.e.

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia 
Asentamento ao ar libre301 301-11 301-25

DESCRICIÓN E ACCESOS
Na punta de Outeiro da Veiga, atópanse anacos de cerámica con pastas grosas e
superficies alisadas con predominio de coccións oxidantes, que evidencian un
asentamento Calcolítico cercano. As cerámicas afroran, polo lavado das augas do
encoro que erosionan o terreo.

Accédese desde o complexo turístico de O Corgo, no concello de Muíños, por un
camiño que bordea o Outeiro da Veiga ata cheaar á punta onde desemboca a Corga
da Torrente.

OBSERVACIÓNS
As augas do encoro das Conchas cubren o xacemento a maior parte do ano.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



RFFFRFNCIA FrITC1nRÁFICA

OBSERVACIÓNS
Todo este outeiro foi repoboado con especies autóctonas na década dos oitenta.

FICHA: XA-07
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Outeiro da Cela GA32051072

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Mugueimes San Pedro de Muíños Muiños
UTM X:	 584.548 UTM Y:	 4.645.964	 Altitude:	 607m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico-Bronce

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Asentamento ao ar libre

DESCRICIÓN E ACCESOS
No Outerio da Cela, localizáronse restos cerámicos con pastas groseiras e superficies
alisadas, predominando as coccións oxidantes. A posición dominante do outeiro sobre
o río Limia e a presencia das cerámicas posibilitan a ubicación dun asentamento
Calcolítico, en correlacción coas evidencias detectadas na Punta do Outeiro da Veiga
e outros asentamentos da Veiga do Limia.

Accédese desde o complexo turístico do Corgo, no concello de Muíños, onde é
preciso subir ata un mirador de madeira que se ubica fronte ao alto do Outeiro da
Cela.



FICHA: XA-08
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Buraca da Moura GA32051054

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Pazos Sta. María de Barxés Muíños
UTM X:	 585.105 UTM Y:	 4.647.392	 Altitude:	 535m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-26 Villa

DESCRICIÓN E ACCESOS

A media ladeira sobre o río Limia, fronte ao complexo termal de Aquis, atópanse
restos de edificacións romanas. Cando baixan as augas do encoro, é posible observar
varias liñas de muros de 46 cms. de ancho, con sillares irregulares de granito. Entre
as liñas de muros e nos arredores hai moita concentración de tegula.

Accédese desde a aldea de Pazos de Barxés, no Concello de Muíños, por unha pista
que descende ata a beira do encoro. Logo continúase á dereita pola marxe do mesmo
ata chegar ao lugar do xacemento.

OBSERVACIÓNS
A erosión das augas do encoro van descarnando os muros e destrúen cada vez máis
o xacemento.



FICHA: XA-09
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Xac. Romano da Illa de Pazos GA32051053

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Pazos Sta. María de Barxés Muíños
UTM X:	 585.235 UTM Y:	 4.648.098	 Altitude:	 530

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-26 Fornos

DESCRICIÓN E ACCESOS
Cando descenden abundantemente as augas do encoro das Conchas, afroran en
superficie os restos de fornos de cocción de época romana. As construccións
presentan un arco con sillares de granito e bóveda.
Nos arredores hai gran dispersión de cerámica e té gula, destacando a presencia de
anacos de terra sigilata.

Accédese desde o cementerio civil da parroquia de Barxés, no concello de Muíños,
segindo unha pista de terra que descende ata a beira do encoro, onde se ubica a lila
de Pazos.

OBSERVACIÓNS
Toda esta dispersión cerámica, posiblemente forme parte dos restos do entramado
urbano que se montou en época romana ao redor do campamento de Aquis
Querquernis.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA: XA-10
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Illa de Pazos GA32051048

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Pazos Sta. María de Barxés Muíños
UTM X:	 585.286 UTM Y:	 4.648.293	 Altitude:	 550

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-II 301-26 Asentamento ao ar libre

DESCRICIÓN E ACCESOS
Xacemento situado nun pequeno outeiro que sobresai a modo de illote, das augas do
encoro das Conchas. Por todo o redor do outeiro as augas lavan e erosionan a
ladeira, aparecendo en superficie abundante cerámica prehistórica. Abundan as
pastas ocres con moitos desgrasantes e as decoracións incisa, puncionada, impresa
tipo Boquique, Tipo Penha... Tamén aparece cerámica romana e medieval.

Accédese desde o cementerio civil da parroquia de Barxés, no concello de Muíños,
seguindo unha pista de terra que descende ata a beira do encoro, onde se ubica a Illa
de Pazos.

OBSERVACIÓNS
No ano 1991, baixo a dirección de Eguileta Franco, leváronse a cabo unhas sondaxes
arqueolóxicas, onde se recolleu abundante material cerámico.



DESCRICION E ACCESOS
Nas marxes do encoro da Conchas, sobresai un pequeno outeiro ao que as augas Ile
van erosionando as ladeiras. Nunha delas, aparece unha estructura circular de pedra
e cerámica ocre e marrón feita á man. Tamén se documentou un fondo de vasixa
prehistórica.
Accedese desde o lugar de AS Conchas, deixando a OU 540 e baixando ata a marxe
do encoro, onde continuamos pola beira ata chegar ao entorno do xacemento.

	M3SERVACIONS	

FICHA: XA-11
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

As Conchas GA32041042

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Poboado das Conchas Sta. Cruz Lobeira
UTM X:	 580.414	 UTM Y:	 4.644.489	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-34 Asentamento ao ar libre



FICHA: XA-12
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

A Veiga dos Chaus GA32041039

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Os Chaus Sta. Comba Lobeira
UTM X:	 582.568	 UTM Y:	 4.645.744	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-35 Asentamento ao ar libre

DESCRICIÓN E ACCESOS
Asentamento Calcolitico ubicado na ladeira sur dun outeiro amesetado que sobresai a
modo de illa, das augas do encoro das Conchas. Localízanse cando as augas
descenden e lavadas pola mesmas, acumulacións de pedras en forma circular, que
poideron ser os calzos de buracos de poste. Tamén aparecen abundantes anacos de
cerámica lisa feita á man, en tonos ocres e marróns.
Accédese pola OU 540, despóis de pasar o lugar de Os Chaus en dirección a
Portugal. Entrase por unha pista que dá acceso a un pequeño embarcadoiro e
continúse pola marxe do encoro ata o entorno dos restos.

OBSERVACIÓNS



FICHA: XA-13
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

A Cavadiña	 GA32006060

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 582.291	 UTM Y:	 4.646.882	 Altitude:	 603m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Asentamento ao ar libre

DESCRICIÓN E ACCESOS
Xacemento Calcolitico localizado nun rechairo dunha cordal que descende da Serra
das Motas cara ao río Limia. Na prospección do ano 2000, por mor da apertura dunha
pista, documentáronse pequenos fragmentos de cerámica con decoración Tipo
Penha.
Accédese desde a aldea de Fradelvite, no concello de Lobeira, por unha pista de terra
que conecta aquela con Santa Comba.

OBSERVACIÓNS
Na actualidade non se localizan restos cerámicos.

REFERENCIA FOTOGRAFICA



DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
FICHA: XA-14 Regulfe GA32006061

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Sta. Comba de S. Trocado Bande

LOCALIZACIÓN UTM X:	 582.278	 UTM Y:	 4.647.186	 Altitude:	 585m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Indeterminado

DESCRICIÓN E ACCESOS
Pequeno asentamento romano, ligado topográficamente a unha terraza con
vislibilidade e control sobre o río Limia.
Na prospección do ano 2000, localizáronse bastantes anacos de cerámica común
romana. No perfil dereito dunha pista, aparece unha concentración de pedras que
podería formar parte dun derrume dunha estructura.
Accédese desde a OU 540, á altura de Santa Comba de Bande. Aquí queda un tramo
da antiga estrada, onde parte unha pista que bo rdea unha repoboación de eucaliptos
ata chegar a zona de Regulfe.

OBSERVACIÓNS
Na actualidade, o abandoo da zona densamente cuberta pola vexetación, dificulta as
labores de prospección. 

REFERENCIA FOTOGRAFICA



FICHA: XA-15
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

A Veiga de	 	Santa Comba
PARROQUIA

GA32006063 
CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Santa Comba Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 582.895	 UTM Y:	 4.646.640	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-II 301-25 Asentamento ao ar libre

DESCRICIÓN E ACCESOS
Outeiro amesetado de gran amplitud, na rutura de pendentes cara ao río Limia. Nas
ladeiras do mesmo localizase gran cantidade de anacos de cerámica calolitica, con
decoracións incisas, tipo Penha, metopadas, puntas de frecha, líticos e muíños de
man.
Accédese desde a aldea de Santa Comba, desviándonos da OU 540, por unha pista
que vai ata a beira do encoro das Conchas.

OBSERVACIÓNS
Hai unha gran dispersión cerámica por toda a Veiga de Santa Comba que queda á
vista pola continua erosión da marxe do encoro.

REFERENCIA FOTOGRAFICA.	 .
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FICHA: XA-16
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

A Veiga de Santa
LUGAR

Comba 
PARROQUIA

GA32006064
CONCELLO

LOCALIZACIÓN
Santa Comba Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 583.171	 UTM Y:	 4.646.556	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Asentamento ao ar libre

DESCRICIÓN E ACCESOS
Dentro do espazo que forma a Veiga de Santa Comba, as augas do encoro forman
unha pequena península, cercana ao cauce orixinal do río Limia.	 En superficie
localízanse anacos de cerámica lisa e decorada con incisión e peiteado tipo Penha.
As augas do encoro lavaron a superficie, deixando ao descuberto varias estructuras
de acumulacións de pedras formando un círculo. Algunhas con cerámica dentro e
outras con terra negra de combustión. Tamén teñen aparecido puntas de frecha de
seixo, fragmentos de coitelo, lascas e muíños de man barquiformes.
Accédese desde a aldea de Santa Comba, desviándonos da OU 540, por unha pista

vai ata a beira do encoro das Conchas._que

OBSERVACIÓNS
A accesibilidade e riqueza ergolóxica da Veiga de Santa Comba, convírtena no lugar
predilecto de furtivos, para a procura de tesouros.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA: XA-17
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

A Telleira GA32006065

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 583.218	 UTM Y:	 4.646.873	 Altitude:	 535m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Asentamento ao ar libre

DESCRICIÓN E ACCESOS
Cando baixan considerablemente as augas do encoro das Conchas, á beira de
Carretera Vella, ubicase un pequeño outeiro pedregoso moi erosionado. Nas súas
abas aparecen anacos de cerámica lisa e decorada con incisións e impresións tipo
Penha.
Accédese desde a aldea de Santa Comba, desviándonos da OU 540, por unha pista
que vai ata a beira do encoro das Conchas e seguimos pola marxe deste cara ao
norte, onde se ergue o outeiro.

OBSERVACIÓNS
A dispersión cerámica abrangue toda a marxe da Veiga de Santa Comba, como se
reflexa na foto aérea.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA: XA-18
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

A Telleira GA32006059

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Santa Comba Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 582.895	 UTM Y:	 4.646.640	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
Edificio indeterminado301 301-11 301-25

DESCRICION E ACCESOS
Na vagoada que forma a desembocadura do Corgo na Veiga de Santa Comba, cando
descenden as augas do encoro das Conchas, quedan á vista estructuras e materiais.
Entre elas, unha esquina de muro de cachotería de granito, anacos de cerámica
común romana e abundante tégula.
A edificación sitúase preto ou na marxe do hipotético paso da Vía Nova, que neste
lugar crese que foi suplantada pola Carretera Vella. De tódolos xeitos, esta iría a
maior cota que a Vía, pois a súa construcción a principios do século XX, cortou os
muros da edificación romana.
Accédese desde a aldea de Santa Comba, desviándonos da OU 540, por unha pista
que vai ata a beira do encoro das Conchas e seguimos pola marxe deste cara ao
norte onde se atopan os restos ao pé da ponte da Carretera Vella, visible cando baixa
o encoro.

OBSERVACIÓNS
Inda que o xacemento se sitúa á beira da Via Nova, dada a relativa cercanía da
Mansio de Aquis, cremos que estes restos arqueolóxicos se asocian, máis ben a un
asentamento tipo villa. 



FICHA: XA-19
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Tumbas Romanas da Telleira

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 583.263	 UTM Y:	 4.646.917	 Altitude:	 530m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Necrópole

OBSERVACIÓNS

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRICIÓN E ACCESOS
Documéntanse na marxe da Carretera Vella que moi posiblemente suplantou á Vía
Nova, media ducia de tumbas escavadas no Xabre.
Cando baixan considerablemente as augas do encoro das Conchas pódense ver as
tumbas escavadas no xabre, diferenciándose no interior un recheo moi oscuro.
Sitúanse mai cercanas ao xacemento romano da Telleira.
Accédese desde a aldea de Santa Comba, desviándonos da OU 540, por unha pista
que vai ata a beira do encoro das Conchas, atravesando a Veiga de Santa Comba. É
preciso seguir pola marxe deste cara ao norte, visualizando as tumbas ao pé da
Carretera Vella, cando as augas do encoro descenden o suficiente. 



FICHA: XA-20
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

A Veiga de Porto Quintela GA32006066

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Porto Quintela Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 , 584.136	 UTM Y:	 4.647.081	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
ldade do Cobre-Bronce

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Asentamento ao ar libre

DESCRICION E ACCESOS
Nun pequeno outeiro situado ao pé da marxe do encoro na Veiga de Porto Quintela,
documéntanse en superficie material cerámico asociado á Idade do Bronce. Tanto a
dispersión cerámica como a cantidade de fragmentos é moi abundante, con
predominio de cerámica tosca con moitos desgrasantes de pasta parda. Tamén
aparece algún fragmento decorado de pasta negra e decoración tipo Campaniforme.
No pasado fóron recollidos na zona, muíños barquiformes e muíños planos de man.
Documéntanse estructuras de acumulación de pedras en forma circular de varios
tamaños. As máis pequenas poden se buracos de poste e as máis grandes zonas de
combustión.
Accédese pola estrada OU-540, ata chegar a Quintela, pasados 8 kms. de Bande.
Logo desviámonos á esquerda por unha pista que baixa ata o encoro, e xusto en
frente atópase unha illa, onde se situa o xacemento. 

OBSERVACIÓNS
Cando baixan as augas do encoro, van erosionando o outeiro e deixando á vista os
restos materiais. A dispersón cerámica non se limita ao outeiro, senón que se
prolonga por toda a Veiga.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA_______________,
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FICHA: XA-21
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Veiga de As Maus GA32006056

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
As Maus San Xoán do Baño Bande

LOCALIZACIÓN UTM X:	 585.529	 UTM Y:	 4.648.776	 Altitude:	 530m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-16 Villa

DESCRICIÓN E ACCESOS
Nunha suave ladeira sobre o río Limia, cercana ao seu cauce orixinal, sitúanse as
ruinas dunha edificación romana tipo Villa. Ubicase moi preto da Carretera Vella, por
riba da mesma, no que se considera o paso da Vía Nova.
Cando baixan as augas do encoro, e lavados polas mesmas, aparecen muros de
manpostería	 de granito	 que forman	 un	 gran	 edificio	 rectangular.	 Asociados	 á
edificación aparecen anacos de cerámica romana do Século I e moita tégula.
Accédese desde as Maus do Baño, por un camiño vello enlousado ao sur da aldea,
que chega ata a beira do encoro. É preciso que baixe bastante a cota do mesmo para
ver as ruinas.

OBSERVACIÓNS
Nas inmediacións dos vestixios deste xacemento, apareceu un miliario da Via Nova
incrustado nun muro lindeiro dunha finca, que na actualidade se expón na entrada do
centro de interpretación de Aquis Querquernis. 



DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
FICHA: XA-22 Veiga de As Maus GA32006067

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
As Maus San Xoán do Baño Bande

LOCALIZACIÓN UTM X:	 585.529	 UTM Y:	 4.648.776	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Calcolítico-Bronce

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-16 Asentamento ao ar libre

DESCRICION E ACCESOS
Pequeno outeiro que se prolonga en esporón cara ao río Limia, onde se debeu ubicar
un asentamento prehistórico. Nas ladeiras do outeiro, lavadas polas augas do encoro
das Conchas, aparecen abundantes anacos de cerámica lisa e decorada, con tonos
ocres e marróns. Tamén se documentaron líticos sobre cristal de rocha.
Accédese desde as Maus do Baño, por un camiño vello enlousado ao sur da aldea,
que chega ata a beira do encoro, onde se localizan as cerámicas ao redor do outeiro.

OBSERVACIÓNS

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA: XA-23
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Veiga de Negueiroá GA32006055

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Outeiro Santiago de Nigueiroá Bande
UTM X:	 586.648	 UTM Y:	 4.649.089	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
ldade do Cobre-Bronce

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-16 Asentamento ao ar libre

DESCRICIÓN E ACCESOS
Nun pequeno outeiro que sobresai na Veiga de Negueiroa, localízanse restos dun
asentamento prehistórico. Aparecen anacos de cerámica lisa en tonos marráns e
ocres con desgrasantes moi grosos e diversos líticos (lascas en cuarcita e silex).

Accedese desde a estrada local entre Bande e Muíños, pasada a aldea de Negueiroá.
A altura do cruce de San Fiz, desviámonos á dereita por unha pista que chega á beira

do encoro.

OBSERVACIÓNS
A dispersión de cerámica prehistórica abrangue toda a Veiga de Neguieroá.

REFERENCIA FOTOGRAFICA



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

OBSERVACIÓNS
Próximo a este xacemento, aparecen restos doutras edificacións xa catalogadas, pero
que están a unha cota inferior e permanecen cubertas polas augas. Non é
descartable, que esta edificación pertenza ao mesmo complexo arqueolóxico.

FICHA: XA-24
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Xac. Rom. da Coya da Aceada	 ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Pazos Sta. María de Barxés Muíños
UTM X:	 585.147 UTM Y:	 4.647.448	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-26 Edificio indeterminado

DESCRICIÓN E ACCESOS
Na marxe do encoro das Conchas, xusto fronte ao complexo romano de Aquis
Querquernis, afroran en superficie restos do paramento pétreo dunha edificación
romana. A erosión producida pola auga do encoro, foi lavando as capas de terra ata
deixar á vista os muros do edificio. Nunha área aproximada de 50 m2 , concéntranse
un elevado número de anacos de tégula, que corresponden ao teito da edificación
mencionada.

Accédese desde a aldea de Pazos de Barxés, por un camiño vello que atravesa a
Carballeira e chega ata a marxe do encoro. 



FICHA: XA-25
DENOMINACIÓN	 CLAVE PATRIMONIO

Coya da Aceada ou Buraca da Moura	 ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Pazos Sta. María de Barxés Muíños
UTM X:	 585.180 UTM Y:	 4.647.458	 Altitude:	 555m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-26 Cantería-extracción

DESCRICIÓN E ACCESOS
Sitúase na marxe do encoro das Conchas, xusto fronte ao complexo romano de Aquis
Querquernis, e próximo aos edificios romanos da Buraca da Moura.
Trátase dun profundo socavón, de unhs tres metros de profundidade e máis de 30
metros de diámetro. A inmediata cercanía aos xacementos romanos e o topónimo, fan
pensar que se trata dunha antiga explotación con labores extractivas, ben de pedra
ou ben dalgún mineral, asociada aos asentamentos próximos.
Accédese desde a aldea de Pazos de Barxés, por un camiño vello que atravesa a
Carballeira e chega ata a marxe do encoro.

OBSERVACIÓNS
Inda que se atopa algo lonxe do Campamento Romano, non se debe descartar que
na época funcionase como canteira do propio Xacemento. 



FICHA: XA-26
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Castro do Ribeiro GA32006052

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
As Campiñas San Pedro Fiz do Ribeiro Bande
UTM X:	 I 588.945 UTM Y:	 4.652.872	 Altitude:	 746m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Idade do Ferro

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-IV 263-87 Castro

DESCRICIÓN E ACCESOS
Cordal final da ladeira do Monte Grande, que se achaira antes da ruptura de
pendentes cara ao río Limia, sobre o que exerce un gran control visual, así coma de
todo o val.
Trátase dunha plataforma habitacional chaira, delimitada pola estrada, sin que se
aprecien niveis de aterrazamento. Está cortado en senso NNE-NNW, por dous
profundos foxos (4 metros nalgún punto), con parapetos intermedios.
Dimensións do conxunto: 200 metros eixo NE-SW e 150 metros eixo NW-SE.
Accédese pola estrada comarcal entre Bande e Xinzo de Limia. Pouco antes do Km. 7
desde Bande, atópase o esporón onde se ubica o Castro.

OBSERVACIÓNS

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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FICHA: XA-27
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Mamoa 1 do Monte da Fraga
PARROQUIA

--- 
CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
A Feira Nova Santiago de Güin Bande
UTM X:	 591.976 UTM Y:	 4.652.463	 Altitude:	 640m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Neolítico

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-1V 263-88 Túmulo Funerario

DESCRICION E ACCESOS
Mámoa situada a escasa distancia da portela de paso da Vía Nova, na trincheira de
Ponte Liñares.
Dimensións: 15 metros de diámetro por 1 metro de altura.
Presenta un cono de violación central moi alterado e non se distinguen os ortostatos
en superficie.
Aparecen esporadicamente restos da couraza.
O monumento está cuberto por unha densa capa de vexetación, con predominio de
uces e carqueixas.

OBSERVACIÓNS
Hai referencias dunha segunda mámoa, que non se localiza por mor da elevada
presencia de vexetación ou ben que puido ser destruida. 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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10.2. PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO: XACEMENTOS
RELACIONADOS COA VIA NOVA
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REFERENCIA FOTOGRÁFICA

OBSERVACIÓNS
A erosión das augas pluviais forma pequenos regueiros que afectan
consideráblemente ao xacemento.

FICHA: XAVN-01
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Campo das Mourúas 
PARROQUÍA

GA32042010 
CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Torneiros Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 572.646 UTM Y:	 4.630.275	 Altitude:	 640m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano-Sec 1

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
336 336-1 336-12 Mutatio-Vía Nova

DESCRICIÓN E ACCESOS
Na marxe esquerda da Vía Nova, atópase unha pequena chaira denominada Campo
das Mourúas, cuxo topónimo fai referencia a un asentamento arqueolóxico.
Nunha área de dispersión de aproximadamente 100 metros, aparece en superficie
abundante tégula, concentrándose máis nunha área de 50 m 2 , onde afroran restos
murarios en superficie. Estes materiais están asociados a unha pequena edificación
relacionada co cursus públicus da rede viaria romana, posiblemente unha mutatio.

Accédese pola estrada comarcal OU-312, que une Lovios con Portela De Home,
desviándonos na pista que accede ás anteas de RTV da Serra de Santa Eufemia.
Logo de 300 metros, seguimos a Vía Nova cara a Bracara, atopando a 150 metros os
restos do xacemento romano.



FICHA: XAVN-02
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Os Cobelos GA32042011

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Baños Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 574.209 UTM Y:	 4.634.420	 Altitude:	 398m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano-Sec 1-111

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-72 Mansio-Villae

DESCRICIÓN E ACCESOS
Na marxe esquerda da Vía Nova, pouco despöis do corgo da Cabreira, en dirección a
Asturica, atópase unha pequena chaira rodeada de terras de cultivo, na veiga do río
Caldo. Na actualidade afroran restos de contruccións romanas, producto das
escavacións realizadas baixo a dirección de Xusto Rodríguez en 1991. Entre as
estructuras, destacan varias estancias que presentan un fogar circular, un forno
doméstico e un hipocaustum.
Ademáis das características propias dunha Villa, tense identificado como a mansio de
Aquis Originis que a investigación sitúa nas proximidades de Baños de Río Caldo.

Accédese pola estrada comarcal OU-312, que une Lovios con Portela De Home,
desviándonos na saída que accede ao Complexo Balnear de Os Baños, e
continuando ata unha barreira de madeira. Seguindo pola Vía Nova cara a Bracara, a
200 metros atópase o xacemento. 

OBSERVACIÓNS

REFERENCIA FOTOGRAFICA



FICHA: XAVN-03
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Portela da María GA32042012

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

Vilameä Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 575.406 UTM Y:	 4.637.523	 Altitude:	 495m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano-Sec 1

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-63 Mutatio-Vía Nova

DESCRICION E ACCESOS
Aparecen restos de tégula no taúde da apertura do camiño forestal que corta á Vía
Nova, na Portela da María.
Os restos asócianse a unha mutatio ubicada na marxe esquerda da Vía en dirección
Astur/ca, xusto na portela de divisoria de augas entre os ríos Caldo e Lovios.

Accédese pola estrada comarcal OU-312, que une Lovios con Portela De Home,
desviándonos no alto do Couto á esquerda, pola pista de acceso a varias
explotacións gandeiras, que leva directamente á Portela da María.

OBSERVACIÓNS
A abundancia de vexetación dificulta a identificación de restos constructivos
asociados á mutatio, que pudo ser cortada pola pista. 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

OBSERVACIÓNS
O xacemento víuse afectado polas obras de construcción do encoro das Conchas,
pola apertura de OU 540 que cortou o espolón e pola instalación dunha liña eléctrica
de alta tensión.

FICHA: XAVN-04
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Castro do Ferreiro GA32051073

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Parada de Ventosa Parada de Ventosa Muífíos
UTM X:	 579.670 UTM Y:	 4.644.450	 Altitude:	 552m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-34 Asentamento

DESCRICION E ACCESOS
Gran espolón rochoso, formado por un meandro do río Limia, que o circunvala de
leste a oeste. Nun aterrazamento natural orientado ao norleste, fóron documentadas
Tegulas, nas sondaxes arqueolóxicas levadas a cabo no ano 1991, baixo a dirección
de Eguileta Franco. O paso cercano da Vía Nova, fai posible a presencia dun
asentamento romano na zona; mais as características do terreo non son as idóneas
para un lugar habitacional romano. Polo que, pensamos que podería estar
relacionado cun lugar de vixía ou outro tipo construcción asociada á Via.
Accédese pola estrada OU-540 ata chegar á Presa das Conchas, no lugar de A
Ponte. Seguindo dirección Lovios, atopámos unha trincheira na estrada que corta o
espolón onde se atopa o xacemento, ao que se accede pola Canella dos Mouros. 



FICHA: XAVN-05
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Ponte Pedriña GA32041041

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Poboado das Conchas Sta. Cruz Lobeira
UTM X:	 580.300	 UTM Y:	 4.644.200	 Altitude:	 490m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano-Sec I

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-34 Ponte Romana

DESCRICIÓN E ACCESOS
Ponte Romana da Vía XVIII ou Vía Nova, que unía no Imperio Romano as capitais do
Conventus Bracarense (Bracara), co Conventus Asturicense (Asturica).
Foi levantada no momento de construción da Vía Romana, no último cuarto do Século
primeiro da nosa era, perante os mandatos de Tito e Diocleciano, sendo legado da
provincia Bracarense C. Calpetanus Rantius Quirinales Festus.
Trátase dunha magnifica ponte cun gran arco central rebaixado e un arco de medio
punto de evacuación lateral de augas.
Non é posible acceder a ela, pois desde 1945, atópase asulagada polas augas do
encoro das Conchas.

OBSERVACIÓNS
As augas do encoro, non baixaron o suficiente para voltar sacar á luz a ponte.
Recentemente unha equipa de mergulladores puido comprobar que a ponte se atopa
en bo estado.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA: XAVN-06
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Campamento Romano Aquis Quer.
PARROQUIA

GA32006058
CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Porto Quintela Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 584.532	 UTM Y:	 4.647.617	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano-Sec.I

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Campamento Militar

DESCRICIÓN E ACCESOS
Campamento militar romano levantado na dinastía Flavia, 69-79 da nosa era, baixo os
mandatos de Tito e Diocleciano. O campamento tense asociado pola historiografía á
construcción e mantemento da Vía Nova, funcionando ata a conclusión do reinado de
Adriano, 117-138 da nosa era.
Responde aos parámetros constructivos dos Campamentos militares, alineándose
interiormente ao redor de dous eixos perpendiculares entre si: o cardus maximus (N-
S) e o decumanus maximus (E-0). O exterior da muraia é circunvalado por un foxo en
V e no interior hai un intervallum de 11 metros entre a muraia e as construcións. As
edificacións exhumadas ata o momento son: os barracóns de tropa, os horrea, o
valetudinarium e o principia. O campamento albergaba unha cors da Legio VII
Gemina, cun destacamento e infantería e outro de cabaleiría.

OBSERVACIÓNS
Recentes campañas de escavación levadas a cabo polo Grupo Larouco e baixo a
dirección de Santiago Ferrer, ten contribuido á posta en valor do xacemento.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA: XAVN-07
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Mansio Aquis Querquernis
PARROQUÍA

GA32006057 
CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Porto Quintela Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 584.554	 UTM Y:	 4.647.892	 Altitude:	 535m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono -Cultural
Romano-Sec.I

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Mansio Viana

DESCRICIÓN E ACCESOS
Terceira Mansio da Vía Nova que unía en época romana as capitais dos Conventus
Bracarense e Asturicense. Sitúase a XIV millas da anterior (Aquis Originis) e a LIII do
punto de partida Brácara.
Coñécese unha pequena parte escavada, dun importante edificio con grandes muros,
forno, lar, perfecto enlousado na soleira dunha porta e estancias de considerables
dimensións.
Accédese pola estrada OU-540, ata chegar a Quintela, pasados 8 kms. de Bande.
Logo desviámonos á esquerda por unha pista que baixa ata o encoro, e voltamos
virar á esquerda ata chegar á Mansio. 

OBSERVACIÓNS
O xacemento vese bastante afectado pola erosión ao que o someten as augas da
marxe do encoro das Conchas.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



REFERENCIA FOTOGRAFICA

FICHA: XAVN-08
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Xacemento Romano ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Porto Quintela Sta. Comba de S. Trocado Bande
UTM X:	 584.554	 UTM Y:	 4.647.892	 Altitude:	 540m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Edificación aillada

DESCRICIÓN E ACCESOS
Abundante concentración de material de construcción asociado a unha pequena
edificación aillada, de corte rectangular, de unhos 5x10 metros. Destaca a abundante
presencia de Tegula, con anacos grandes.
Atópase situado preto da Vía Nova nun punto intermedio entre o Campamento Militar
e a Mansio Viana de Aquis Querquernis.
Accédese pola estrada OU-540, ata chegar a Quintela, pasados 8 kms. de Bande.
Logo desviámonos á esquerda por unha pista que baixa ata o encoro, e voltamos
virar á esquerda, seguindo ata pasar o campamento romano.

OBSERVACIONS
O feito de que se atope situado entre o Campamento Militar e a Mansio, inclínanos a
pensar que pode ser unha pequena edificación relacionada co cursus publicus
romano.



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA: XAVN-09
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Veiga de Negueiroá
PARROQUIA

---
CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Outeiro Santiago de Nigueiroá Bande
UTM X:	 586.604	 UTM Y:	 4.648.534	 Altitude:	 535m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-II 301-16 Indeterminado

DESCRICIÓN E ACCESOS
Na Veiga de Negueiroá, moi pegadiños ao paso da Vía Nova, aparecen anacos de
tégula grandes, que evidencian a posibilidade da existencia dun xacemento romano.
De momento estes restos materiais non se asocian a ningunha construcción, que de
existir, estaría baixo os lodos do encoro.
O feito de que apareza o material disperso a carón da Via Nova, pode relacionarse
con algunha pequena edificación asociada á mesma, por exemplo, tipo templo
adicado aos Lares Viales.

OBSERVACIÓNS
Os restos están por debaixo do límite da cota máxima do encoro, e polo tanto soen
estar asulagados, feito que dificulta a identificación. 



FICHA: XAVN-10
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Veiga de Negueiroá 
PARROQUIA

GA32006069
CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Quinta Santiago de Nigueiroá Bande
UTM X:	 587.209	 UTM Y:	 4.649.257	 Altitude:	 574m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-16 Mutatio?

DESCRICIÓN E ACCESOS
Nas marxes pista de acceso á Ponte Soutelo, aparecen anacos de cerámica común
romana, sigilata e tégula.
As condicións do entorno son propicias para un asentamento tipo vila, sin descartar a
posibilidade da ubicación dunha mutatio da Vía Nova, dada a cercanía ao paso da
mesma.
Accédese desde a estrada local que comunica Bande con Muíños. Pasada a aldea de
Negueiroá, desviámonos á esquerda no cruce de San Fiz, e acto seguido atopamos
unha pista á dereita onde se documentaron os restos.

OBSERVACIÓNS
O feito de que os materiais aparezan na portela, coinciden co lugar idoneo para a
ubicación dunha mutatio asociada á Via.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA: XAVN-11
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

Astaúñas ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Güin Santiago de Güin Bande
UTM X:	 591.123 UTM Y:	 4.652.748	 Altitude:	 630m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Indeterminado263 263-1V 263-87

DESCRICIÓN E ACCESOS
Nun lugar próximo ao paso da Vía Nova, aparece un fragmento de tégula grande con
pestana e varios anacos pequenos. Tamén se localizan en superficie na terra arada
dous anacos de cerámica común romana.
A ubicación destes achádegos fai pensar nunha posible edificación asociada ao
cursus públicus da Vía Nova, por exemplo unha mutatio. Tampouco é descartable que
se trate dunha Vila Romana, pois as referencias orais de Güin, falan de que en
tempos se teñen recollidos muíños de man e anacos de columnas.

OBSERVACIÓNS
O	 terreo	 está	 bastante	 modificado	 por	 reestructuración	 para	 labores	 agrarias
tradicionais e os materias poden provir de arrastres.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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ACHÄDEGO
N°: ACH-01 a 19

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliarios da Ponte Nova GA32042 ACH 1 a 19

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Torneiros Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 573.252 UTM Y:	 4.631.928	 Altitude:	 505m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-82 Miliarios Vía Nova

OBSERVACIÓNS
Estes 19 miliarios, fóron atopados en diferentes épocas ao longo do transcurso da Vía
Nova, ben tirados nas súas marxes ou ben formando parte de muros lindeiros. No
último cuarto do século XX, unha actuación de I.C.O.N.A, reagrupounos todos na
Ponte Nova, formando un xardín de miliarios. No Plan Director Vía Nova, será
proposta a restitución destes miliarios ao seu lugar orixinal, para que cumplan co seu
cometido orixinal e teñan unha función máis didáctica para o visitante.

ACH 1 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Miliario adicado a Juliano, de 215 metros
de altura e 060 m. de diámetro. Procede
de Chan dos Pasteroques indicando a
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milla XXXVI, coa seguinte lenda:

. .......,
D(omino) N(ostro) Fl(avio) Claudio .

1(uliano) Victo(ri)

Perpetui Sem(per) [Augusto] Í
Co(n)s(ulibus) Nev(it) Mam(ertino)

A Bracara
M(ilia) P(asum) XXXVI 1

Transcrito por Rodriguez Colmenero A.
en Aquae Flaviae 1. Fontes epigráficas,
E •i• n°371, • • 494 ss. Chaves, 1987.
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REFERENCIA FOTOGRÁFICAACH 2
Miliario trasmochado, con 160 m. de
altura e 0'51m. de diámetro, cun toco na

parte baixa de sección cuadrangular.

Pasúe a inscripción practicamente
borrada, inda que poido estar adicado
aos emperadores Galo Treboniano e
Veldumediano Volusiano (mediados do
Sec.III)



ACH 3 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Miliario procedente de Lama do Picón,
con	 140	 m.	 de altura e 044 m.	 de
diámetro.
Atópase moi degradado pola erosión e
apenas	 se	 perciben	 algunhas	 letras
soltas.

6

ACH 4 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Miliario de 190 m. de altura e 060 m de
diámetro.

Presenta o epígrafe moi degradado, con
letras	 ailladas	 das	 non	 se	 pode facer
unha interpretación.
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ACH 5 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Miliario procedente de Lama do Picón,
con	 140	 m.	 de altura	 e 044	 m.	 de
diámetro.

Atópase	 moi degradado e erosionado,
polo que o seu epígrafe resulta ilexible.



ACH 6 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Miliario de 1'50 m. de altura e 060 m de
diámetro.
Aprecianse	 as	 letras	 M(ilia)	 P(asum)
XXX,	 non	 podendo	 interpretarse	 o
derradeiro número que indicaría o seu
lugar de procedencia.
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ACH 7 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de Miliario de 1'10 m. de altura e
060 m de diámetro.

No seu epígrafe, percíbese a lectura de:
Imp(eratori)/M(arco)/Aur(elio)/Car(ino)/,
con letras de grandes dimensións.

Este	 anaco	 de	 miliario	 puido,
orixinalmente	 formar	 parte	 da	 peza
anterior, o ACH 6.
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ACH 8 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de miliario de 085 m de altura e
060 m de diámetro, que pudo formar
parte orixinalmente do ACH 9.



ACH 10
Miliario de procedencia incerta, con 2 m.
de altura e 060 m. de diámetro.

Preséntase moi erosionado e polo tanto
cunha engadida dificultade para a súa
lectura, interpretándose só algunhas
letras soltas.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

ACH 9 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de miliario de 1'10 m de altura e
0'58 m. de diámetro, podendo ser a parte
superior do ACH 8.
Posiblemente as dúas pezas procedan de
Lama do Picón, cun granito de moi mala
calidade onde estan grabadas letras de 4
centímetros, coa seguinte lenda:

Imp(eratori) Caesari
Traiano Hadriano

Aug(usto) Pont(ifici)
Max(imo) Trib(unicia) Pot(estate) XVIII

Co(n)s(uli) III P(ater) P(atriae)
A Bracara M(ilia) P(assum) XXXV

ACH 11 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Miliario de 2 m. de altura e 060 m. de
diámetro, que sinala a milla XXXV e polo
tanto procede de Lama do Picón.

,
:.

Cilindro de granito moi desgastado coas
letras	 grandes	 6-8	 cms.	 e	 moi
erosionadas.	 Está	 adicado	 a	 Marco

-. - -10 10,,.

Aurelio	 Antonino	 (Caracalla)	 e
probablemente foi grabado no ano 214 da
nosa era.

I
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ACH 12 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Miliario conservado enteiro, de2'20 m. de
altura e 053 m. de diámetro. Procede de
Chan dos Pasteroques, indicando a milla
XXXVI	 e	 datado	 no	 ano	 213,	 coa
inscripción	 totalmente	 lexible,	 transcrita
por A. Rodríguez Colmenero:

Imp(eratori) Caes(ari) Divi [se]
Ven i Pii <F>ilio [di]v[i]

M(arco) Antonini nep(oti)
Divi Ant(onini) Pu i [Pron]ep(oti)

et Divi Had[riani] abnep(oti)
Divi Traiani [partichi] et Divi

Nervae adnepot(i)
M(arco) Aur(elio Antonino

Pio Fel(ici) Aug(usto) Part(ico) Max(imo)
Britanico Max(imo) Germanico Max(imo)

Pontif(ici) Max(imo) Trib(unicia)
Pot(estate)XVII Imp(eratori) III Co(n)s(uli) III

P(ater) P(atriae) Proco(n)s(uli) Bracara M P XXXVI

ACH 13 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Miliario de procedencia dubidosa, cunha
altura de 174 m. e 050 m. de diámetro.

Atópase moi erosionado e coa lenda moi
mal conservada polo que non se pode
precisar a súa lectura.
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ACH 14 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de Miliario co corte moi irregular,
con 070 m. de altura no seu lado mäis
alto e 060 m. de diámetro.



ACH 15 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Pequeno fragmento de miliario de apenas
0'30 m.
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ACH 16 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de Miliarios de 055 m. de altura e
060 m. de diámetro.
Presentase	 moi	 erosionado	 e	 só	 se
distingue a lectura de POT.

d
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ACH 17 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de Miliario de 085 m. de altura e
050 m. de diámetro.
Atópase moi erosionado e ilexible, polo
que	 non	 se	 pode	 preciasar	 a	 súa ,.
procedencia. .
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ACH 18 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Pequeno anaco de miliario de 0'65 m. de
altura e 058 m. de diámetro.
Atópase moi degradado e só se aprecian
algunhas letras soltas.
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ACH 19 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco	 de	 Miliario	 de	 sección
cuadrangular cunha altura de 0'80 m. e
un diámetro de 040 m.

Presenta	 unha	 lectura	 moi	 dificultosa,
polo que non se pode precisar a súa
procedencia.	 Está	 adicado	 a	 Galeno
Valerio Maximino, datado entre os anos
305-309 da nosa era.
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ACHÄDEGO
N°: ACH-20

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario de Chan dos Pasteroques

PARROQUIA
GA32042 ACH 20

CONCELLO

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Torneiros Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 572.984 UTM Y:	 4.631.199	 Altitude:	 575m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
336 336-1 336-12 Miliario Vía Nova

ACH 20 REFERENCIA FOTOGRÁFICA

Miliario	 situado	 na	 reducción	 da	 milla
XXXVI	 da	 Vía	 Nova,	 no	 Chan	 dos
Pasteroques. Foi atopado recentemente
(Xusto	 Rodríguez,	 M.	 "Galicia.
Romanización en el valle de Río Caldo"
En Revista de Arqueología, n° 126, Oct.
1991. pp 22-31 Madrid).

Ten unha altura de 1'30 m. coa cabeza
parcialmente	 desmochada,	 e	 o	 seu
diámetro é de 045 m.

No seu epígrafe lese:

D(omino) N(ostro) Trav(i)o V.a.1(erio)
Cons.ta.n.tino

P(io) F(elici) Invict(o) A.ug(usto)
XXXVI

,

,



ACHÄDEGO
N°: ACH-21

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario de Lama do Picón GA32042 ACH 21

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Torneiros Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 572.533 UTM Y:	 4.629.796	 Altitude:	 680m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia 
Miliario Vía Nova336 336-1 336-12

ACH 21 REFERENCIA FOTOGRÁFICA

Miliario	 situado	 na	 reducción	 da	 milla
XXXV da Vía Nova, no lugar de Lama
do Picón. O coñecido como Penedo dos
Romanos,	 foi	 atopado	 rcentemente
nunha prospección realizada no entorno
do río Caldo, baixo a dirección de Xusto
Rodríguez.

Posúe unha altura de 1'20 m. e un corpo
cilíndrico irregular. No seu epígrafe lese:

D(omino) N(ostro) Fl(avio) Val(erio)
[Cons] tantio

[Inecto No(bilisimo) )aes

Resulta sorprendente o emprego dun
(invertido) como letra inicial de Caesar.
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ACHADEGO
N°: ACH-22

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario de Torneiros GA32042 ACH 22

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Torneiros Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 573.925 UTM Y:	 4.64.639	 Altitude:	 430m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono -Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-72 Miliario Vía Nova

ACH 22 REFERENCIA FOTOGRÁFICA

Miliario	 que serve de soporte	 a	 unha
balcoada	 dunha	 casa	 na	 aldea	 de
Torneiros.
Traballado	 nun	 granito	 moi	 groso,	 foi
picado na major parte do seu perímetro e
está	 moi	 erosionado,	 polo	 que	 só
conservan restos de letras.
Presenta unha altura de 2'25 m. e un
diámetro entre 038 e 040 m.
Segundo	 Rodríguez Colmenero A.,	 en
Aquae Flaviae 1 (Chaves, 1987), estaría
adicado	 a	 Flavio	 lulio	 Constante	 (337-
350).
Na	 actualidade	 creouse	 un
compartimento que pechou o espazo que
suxeitaba	 o	 miliario,	 reducindose	 a
visibilidade do mesmo.



ACHÄDEGO
N°: ACH-23

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario de Xendive GA32042 ACH 23

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Xendive San Salvador Lovios
UTM X:	 577.514 UTM Y: 4.641.821	 Altitude:	 428m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-43 Miliario Vía Nova

ACH 23 REFERENCIA FOTOGRÁFICA

Miliario	 que	 serve	 de	 soporte	 a	 un
alpendre	 nun	 patio	 dunha	 casa	 de
Xendive. Ten unha altura de 2'10 m. e un
diámetro	 de	 050	 m.	 No	 seu	 corpo
epigráfico presenta unha grafía moi ruda,
con	 tiñas	 en	 oblicuo	 e	 letras	 de	 tipo
tardío.

Foi estudado por Rodríguez Colmenero
A., en Aquae Flaviae I,	 Epig. 365, pax
486. Chaves, 1987. Data dos anos 337-
340, coa seguinte lenda:

Do(minus) NN(ostris) Fla(vio) lul(io)
Constantio

Vic.t.ori Tr.ium.fatori

1
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Semper Augus(to) et Claudio
Constanti(n)o A[ug(usto) Nobili]

ssimo Caes(ari) Felicis C(onstantini)
Augusti M(agni) F(ilius) [et] D(ominarum)

N(ostrorum)
	 Di(vi) Claud(i)....



ACHÄDEGO
N°: ACH-24

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario casa de A Devesa ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
A Devesa Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 574.804 UTM Y:	 4.636.358	 Altitude:	 400m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 
301-73

Tipoloxía
Miliario Vía Nova301 301-111

ACH 24 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de Miliario da Vía Nova, que
se	 conserva	 COMO	 pedra
ornamental,	 nun	 xardín	 particular
dunha casa de A Devesa.

Ten un rebaixe na cabeceira, que
denuncia	 a súa	 reutilización como
pedra	 de	 lagar.	 Esto	 confirma	 a
referencia	 que	 fan	 algunhos
aoutores	 a	 miliarios	 que	 foron
cortados en	 anacos e	 reutilizados
como pedras nos lagares.
Na pequena parte do epígrafe que
se	 conserva,	 sabemos	 que	 está
adicado ao emperador Trajano.
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ACHÁIDEGO
N°: ACH-25

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario Capela de

LUGAR
Santa Lucía	 	

PARROQUIA
---
CONCELLO

LOCALIZACIÓN
Vilameá Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 574.811 UTM Y:	 4.636.279	 Altitude:	 400m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Miliario Vía Nova301 301-111 301-73

ACH 25 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de Miliario incrustado nun muro
lindeiro dunha finca pegada á capela de
Santa Lucia, en Vilameá.
Mide unhs 075 m. e ten un diámetro de
040 m.
Atópase moi erosionado e degradado,
non	 distinguíndose	 ningún	 corpo
epigráfico no mesmo. .	 ,	 ,
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ACHADEGO
N°: ACH-26

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Ara de Mármore	 ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Sta. Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 582.808	 UTM Y:	 4.647.489	 Altitude:	 610m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-11 301-25 Ara Votiva

ACH 26 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Ara	 anepígrafe	 de	 mármore,
conservada	 no	 interior	 da	 lgrexa
Visigótica de Santa Comba de Bande.
Ten unhas dimensions de 1'10 m. de
altura e 0'52 m. de ancho na sua base
x 0'40 m. na cabeceira. Polo que se vai
estreitando regularmente cara arriba.
Está decorada con cinco voluptas na
parte superior que abranguen os catro
lados	 da	 ara	 e	 tres	 voluptas
semellantes na súa base.
Presenta dous rebaixes rectangulares
na cabeceira de 12x10 cms. e 10 de
fondo.

Posiblemente esta ara	 proceda dun
templo	 romano	 anterior	 á	 igrexa,
situado nalgún lugar próximo, dada a
riqueza	 de	 xacementos	 romanos
catalogados nos arredores.



ACHADEGO
N°: ACH-27

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Ara de Granito ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Santa Comba Sta. Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 582.808	 UTM Y:	 4.647.489	 Altitude:	 610m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Ara Votiva

REFERENCIA FOTOGRÁFICAACH 27

Pequena ara Votiva que se atopa no
interior da igrexa Visigótica de Santa
Comba de Bande.

Mide 090 m. de alto x 034 m. de ancho,
cun fondo de 026 m. O corpo epigráfico
sitúase na parte frontal, acupando 058
m. da mesma, cuxa parte superior
presenta tres voluptas redondeadas que
ocupan 020 m.



ACHMDEGO
N°: ACH-28

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Sta. Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 582.808	 UTM Y:	 4.647.489	 Altitude:	 610m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Miliario

ACH 28 REFERENCIA FOTOGRÁFICA
Anaco de Miliario que se atopa no interior
da igrexa Visigótica de Santa Comba de
Bande.
Foi rehutilizado como pía bautismal, polo
que se atopa alterado da súa aforma
orixinal,	 con	 rebaixes	 laterais	 e	 no
interior.
Ten unha altura de 075 m. co campo
escrito que ocupa 0'35 m. do mesmo. A
parte	 inferior é	 máis	 estreira,	 0'49	 m.;
mentres que a parte superior mide 063
m. O oco interior realizado para albergar
a auga bautismal, ten unha profundidade
de 027 m.
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ACHADEGO
N°: ACH-29

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Porto Quintela Sta. Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 584.213	 UTM Y:	 4.647.373	 Altitude:	 650m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Miliario

REFERENCIA FOTOGRÁFICAACH 29

Miliario da Vía Nova que se atopa na
entrada do Centro de Interpretación de
Aquis Querquernis. Foi atopado
debaixo da aldea das Maus do Baño,
nunha cota inferior ao nivel máximo
das augas do encoro da Conchas,
preto do paso da Vía Romana.

Ten unha altura de 120 m., que non
seria a orixinal, dado que foi cortado, e
un diámetro de 0'65 m.
O miliario foi rehutilizado para algunha
outra funcionalidade, xa que presenta
rebaixes nunha das súas caras. Son
rebaixes paralelos que non chegan a
circunvalar ao elemento.



ACHADEGO
N°: ACH-30

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Símbolo Fálico ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Porto Quintela Sta. Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 584.213	 UTM Y:	 4.647.373	 Altitude:	 650m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-ll 301-25 Pedra de culto

REFERENCIA FOTOGRAFICAACH 30

Símbolo fálico situado no xardín de
entrada do Centro de Interpretación
de Aquis Querquenis.
Tratase dun cilindro de pedra de 1'40
m. de alto, que se vai estritando
desde a base ata a punta. Presenta
dous rebaixes paralelos na súa parte
inferior que o circunvalan por
completo.
Posiblemente fose empregado como
perdra de culto, por algunha das
múltiples culturas prehistóricas que
poboaron a veiga do Limia.



ACHÁIDEGO
N°: ACH-31

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Sarcófago ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Porto Quintela Sta. Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 584.213	 UTM Y:	 4.647.373	 Altitude:	 650m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Tumba

ACH 31 REFERENCIA FOTOGRÁFICA

Sarcófago	 Medieval que se	 atopa	 no
xardín	 de	 entrada	 do	 Centro	 de
interpretación de Aquis Querquernis.
Presenta a forma típica dos sarcófagos,
con	 rebaixe	 ocipital	 de	 25	 cms.	 e
estreitamento do corpo da cabeza aos
pes, con 50 cms na parte superior e 20
cms na inferior. Mide 2'10 m. de longo e
ten unha altura de 40 cms.
Procede do entorno do emplazamento
orixinal da lgrexa do Baño, que estaba
situada	 preto	 de	 Aquis	 e	 foi	 traslada
pedra a pedra, cando se asulagou o val
do Limia. Dese xeito é posible que estea
asociado a unha necrópole medieval a
carón da igrexa.
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ACHÄDEGO
N°: ACH -32

DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO
Miliario das Poldras ---

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
San Fiz S. Pedro Fiz do Ribeiro Bande
UTM X:	 589.420	 UTM Y:	 4.651.814	 Altitude:	 550m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-IV 263-87 Miliario

ACH 32 REFERENCIA FOTOGRÁFICA

Miliario situado no medio do río Limia,
reutilizado como poldra dun antigo paso
entre Lovios de Sever e San Fiz.
Ten unha altura de 110 m. e un diámetro
de 060 m. Presenta un corpo epigráfico
na parte deitada contra o río, polo que
resulta complicada a súa transcripción. ..,

Sin dúbida, este miliario estaría asociado
á Vía Nova, que pasaba á altura de San
Fiz do Ribeiro, moi preto donde se atopa
o miliario.
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FICHA: REF-1
DENOMINACION CLAVE PATRIMONIO

Veiga de Chan de Lagar GA32042REF-5

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Vilameá Sta. Maria de Río Caldo Lovios
UTM X:	 575.172 UTM Y:	 4.636846	 Altitude:	 , 417m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Romano

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-63 Necrópole

DESCRICIÓN E ACCESOS
Na Veiga de Chan de Lagar, hai referencias dunha necrópole con varias sepulturas
de inhumación, con laterais e tapa de pedra. Non aparece ningún enxoval asociado á
mesma, pero pudo ter sido unha necrópole Baixo-Romana.
A fertilidade, clima e accesibilidade do Val do río Caldo, puido ser un determinante
propicio, para a instalación dun asentamento romano tipo Villa, ao que puido estar
asociado a necrópole.
Na actualidade non son apreciables vestixios asociados a esta referencia.

Accédese pola estrada comarcal OU-312, que une Lovios con Portela De Home. Ao
chegar ao Alto do Couto, descendemos un kilómetro ata unha curva pechada na

estrada onde temos a referencia do xacemento. 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA: REF-2
DENOMINACIÓN CLAVE PATRIMONIO

O Castro	 -

LOCALIZACIÓN

LUGAR	 PARROQUÍA CONCELLO
Os Chaus-Fradelvite	 Santa Comba Lobeira
UTM X:	 581.828	 UTM Y:	 4.646.033	 Altitude:	 620m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
ldade do Ferro

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Castro301 301-11 301-25

DESCRICIÓN E ACCESOS
Nas inmediacións da bifurcación da Vía Nova e o Camiño Medieval da Rainha Santa,
á altura de Chaus da Limia, atopamos varios microtopónimos que poden evidenciar
un asentamento tipo Castro. Nunha pequena franxa entre Os Chaus e Fradelvite,
aparecen sucesivamente os topónimos: O Castro, Os Crastos e Terras do Castro.
Nun pequeño outeiro orientado cara ao río Limia, documentamos un aterrazamento,
que non podemos determinar se é un recinto defensivo do Castro, dada a elevada
presencia de vexetación no entorno. Nos socalcos próximos ao Castro, aparece unha
elevada cantidade de pedra, a maioría de dimensións e caracteristicas semellantes,
que pensamos que pode ser reaproveitada de antigas construccións castrexas.
Accédese pola OU-540, ata chegar aos Chaus, entre Bande e As Conchas.
Atravesamos a aldea e collemos un carniño cara o Oeste que nos achega ao Castro. 

OBSERVACIÓNS
Toda a zona e entorno do Castro está ateigado de vexetación, polo que seria precisa
unha limpeza a fondo para ver se esta referencia se convide en xacemento. 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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FICHA N°: E -01
DENOMINACIÓN

Cruceiro de As Pontes

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Torneiros Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 573.380 UTM Y:	 4.633.549	 Altitude:	 410m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-82 Cruceiro

DESCRICIÓN
Os cruceiros preséntanse como elementos de culto típicos na paisaxe galega,

situados fundamentalmente ao pé ou preto das ermitas, nas encrucilladas de camiños
e nos outeiros cristianizados. Forman parte da introducción do culto cristiano en
lugares	 onde	 frecuentemente	 se	 realizaban	 cultos	 e	 rituais	 precristiáns	 ou
coexistentes	 co	 cristianismo	 que	 tardaron	 en	 erradicarse	 na	 cultura	 popular,
pervivindo aínda hoxe nalgún caso ambos cultos.

Trátase dun cruceiro atípico dado que a plataforma é un penedo natural, no que
incluso se fixeron rebaixes imitando as gradas. Por riba do penedo sitúase o pedestal
cun oco frontal onde ía insertada un icono. O varal que ía incrustado no pedestal
desapareceu, do mesmo xeito que a cruz.

Accédese desde Baños de Río Caldo, seguindo o trazado da Vía Nova, en dirección
a Bracara, ata chegar a unha pequena ponte que cruza o Corgo da Fecha, onde
pouco despóis de ubica o cruceiro, na marxe esquerda do camiño.



FICHA N°: E-02
DENOMINACIÓN

Cruceiro de As Cruces

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Vilameá Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 574.479 UTM Y:	 4.635.509	 Altitude:	 430m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-73 Cruceiro

DESCRICION
Os cruceiros preséntanse como elementos de culto típicos na paisaxe galega,

situados fundamentalmente ao pé ou preto das ermitas, nas encrucilladas de camiños
e nos outeiros cristianizados. Forman parte da introducción do culto cristiano en
lugares onde frecuentemente se realizaban cultos e rituais precristiáns ou
coexistentes co cristianismo que tardaron en erradicarse na cultura popular,
pervivindo aínda hoxe nalgún caso ambos cultos.

Trátase dun cruceiro moi rústico e moi antigo cunha inscripción do século XVI e
grabados que lembran o románico tardío. Compónse dunha plataforma de tres
gradas, sobre a que asenta o pedestal coa inscripción e os grabados. Sobre este
apoia o varal cuadrangular de base ancha, con rebaixe para albergar un icono e
coroado cun capitel adornado con voluptas. Na cima, unha cruz de fábrica moi rústica
con figuración masculina.

Accédese desde Vilameá de Río Caldo, seguindo o trazado da Vía Nova, en
dirección a Bracara, ata chegar ao interior da carballeira das Cruces, onde se sitúa o
cruceiro na marxe esquerda do camiño.



FICHA N°: E-03
DENOMINACIÓN

O Cruceiro

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Cima de Vila Santa Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 575.639 UTM Y:	 1 4.638.390	 Altitude:	 470

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-63 Cruceiro

DESCRICIÓN
Os cruceiros preséntanse como elementos de culto típicos na paisaxe galega,

situados fundamentalmente ao pé ou preto das ermitas, nas encrucilladas de camiños
e nos outeiros cristianizados. Forman parte da introducción do culto cristiano en
lugares onde frecuentemente se realizaban cultos e rituais precristiáns ou
coexistentes co cristianismo que tardaron en erradicarse na cultura popular,
pervivindo aínda hoxe nalgún caso ambos cultos.

Este cruceiro foi trasladado do seu emprazamento orixinal, que se atopaba máis ao
leste, proximo ao paso da Vía Nova. Compónse dunha plataforma de catro gradas,
onde apoia un pedestal cúbico, no que se inserta un varal hexagonal rematado en
capitel e coroado cunha cruz latina sen figuración.

Accédese desde Lovios, pola estrada OU-312 que vai á fronteira de Portela do
Home. Un kilómetro despóis de Lovios sitúase un desvío á dereita para ir a Cima de
Vila, e ao pé da estrada está situado o cruceiro.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: E-04
DENOMINACIÓN

Marco Portela da María

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Vilameá Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 575.410 UTM Y:	 4.637.523	 Altitude:	 496m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301 -II! 301-63 Demarcación territorial

DESCRICIÓN
Os montes galegos están ateigados de marcos e sinais, que representan divisións

parroquiais que en moitos casos proceden da ldade Media. A maioría destas
delimitacións execútanse con grandes pedras fitas, nas que soe estar petrografiada
algunha cruz, ou simplemente con cruces grabadas nas rochas naturais.

O marco da Portadela ubicase no paso natural entre o Val do río Caldo e o río
Lovios. Trátase dun bloque granítico de 1 metro de alto e base ancha de 090 metros.
Valse estreitando regularmente ate os 070 metros no cumio, onde esta repesentada
unha cruz simple. Na cara leste e oeste tamén se presenta traballado coa inscripción
de cruces dobres de 10x20 cms.

Accédese pola estrada comarcal OU-312, que une Lovios con Portela De Home,
desviándonos no alto do Couto á esquerda, pola pista de acceso a varias
esplotacións gandeiras, que leva directamente á Portela da María.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: E-05
DENOMINACIÓN

A Trincheira

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Torneiros Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 573.646 UTM Y:	 4.633.073	 Altitude:	 460m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-82 Muro defensivo

DESCRICIÓN
Muro defensivo de obra antrópica que atravesa a Vía Romana, cortando o paso da
mesma, cando esta funcionaba como camiño medieval no século XVII. Componse de
cachotería irregular, con un espesor de 60 cms., e conserva unha altura media de un
metro, inda que polo volume do derrume podemos afirmar que a súa altura orixinal
sobrepasaba os dous metros. Esta construcción defensiva está asociada ás Guerras
de Restauracáo, entre España e Portugal, para impedir o paso das tropas inimigas.
Este dato amósanos como nesta zona, a Vía inda funcionaba como camiño de
tránsito no século XVII.

Accédese pola estrada comarcal OU-312, que une Lovios con Portela De Home ata
chegar á Ponte Nova. Desde aquí descendemos pola Vía Nova, en dirección a
Astorga, atopando o muro logo de camiñar 1500 metros.



FICHA N°: E-06
DENOMINACIÓN

Cami'ño do Soutelo

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Torneiros Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 573.864 UTM Y:	 4.634.415	 Altitude:	 420m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-72/82 Camiño Vello

DESCRICION
Os camiños vellos" son abundantísimos no rural galego, conectando on núcleos

coas zonas de produción e cos lugares de culto. A Maioría destes camiños pertencen
á época moderna, cando se reorganizou o territorio coa introdución de novos cultivos,
sendo máis escasos os que proceden da ldade Media. Desgrazadamente a maioría
deles desfixéronse para transformalos en pistas de terra ou cubríronse cunha capa de
asfalto ou cemento, por eso os poucos que quedan é preciso protexelos, preservalos
e dalos á coñecer. Normalmente estaban enlousados e a eles refírense os paisanos,
como congostras, corredoiras, canellas ...

O camiño do Soutelo, parte de torneiros, dirección sur, para acceder aos muíños do
río Caldo, marchando paralelo a este pola súa marxe esquerda chegando case ata a
Ponte Nova. Conserva varios tramos de enlousado con lastras de pedra e vai
delimitado polos muros lindeiros das herdades. No tramo máis cercano á aldea vai
todo en sombra cuberto por unha parra sustentada por lobios. Os lobios, é como se
coñecen na zona os postes de pedra cilíndricos que suxeitan os emparrados que
cubren os camiños, sendo una particularidade moi empregada na zona.

Accédese desde Lovios, pola OU-312 que vai á fronteira de Portela do Home,
pasada a última casa da aldea de Torneiros, parte o camiño de Soutelo á esquerda. 



FICHA N°: E-07
DENOMINACIÓN

Ponte do río Vilameá

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Vilameá Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 575.150 UTM Y:	 4.636.456	 Altitude:	 425m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-73 Ponte

DESCRICION
Pequena ponte sobre o río Vilameá, con arco de medio punto de doelas ben

traballadas, que apoia sobre grandes cantos relados que asentan sobre a rocha nai.
Os estribos, sobre os que apoia o peso da ponte, son de cojos grandes do río,
colocados formando un paramento. Ten un pavimento irregular formado por cantos
relados e lousas, en cuios extremos apoian as gardas de lousas de granito moderno.

Accédese pola estrada comarcal OU-312, que une Lovios con Portela De Home ata
chegar a Vilameá. Aquí desviámonos pola estrada que vai á ermita da Nosa Sa do
Xurés, e logo de 400 metros aparece un cartaz á esquerda onde comeza a ruta dos
muiños de Vilameá e se ubica a ponte.



DENOMINACIÓN
FICHA N°: E-08
	

Cruceiro de Lobosandaus

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Lobosandaus San Xoán do Baño Bande
UTM X:	 584.488 UTM Y:	 4.648.596	 Altitude:	 600m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-15 Cruceiro

DESCRICION
Os cruceiros preséntanse como elementos de culto típicos na paisaxe galega,

situados fundamentalmente ao pe ou preto das ermitas, nas encrucilladas de camiños
e nos outeiros cristianizados. Forman parte da introducción do culto cristiano en
lugares onde frecuentemente se realizaban cultos e rituais precristiáns ou
coexistentes co cristianismo que tardaron en erradicarse na cultura popular,
pervivindo aínda hoxe nalgún caso ambos cultos.

Tratase dun cruceiro composto por unha plataforma dunha soa grada, onde apoia
un pedestal cúbico cunha inscripción frontal. Sobre este insertase un varal cilíndrico
rematado nun capitel jónico con decaración figurativa. O conxunto coróase cunha cruz
figurada con Cristo no frontal e a virxe ás süas costas.

Accédese pola estrada OU-540 que vai de Bande á fronteira da Madalena. Cinco
kms. despóis de Bande, sitúase o desvio a Loosandous, ao pé do cal se ubica o
cruceiro, nunha beira da estrada e na entrada do Camiño Vello a Aquis Querquernis.



FICHA N°: E-09
DENOMINACIÓN

Cruceiro da Portaxe

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
A Portaxe San Martiño de Arauxo Lovios
UTM X:	 576.883 UTM Y:	 4.640.458	 Altitude:	 350m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Cruceiro

DESCRICIÓN
Os cruceiros preséntanse como elementos de culto típicos na paisaxe galega,

situados fundamentalmente ao pé ou preto das ermitas, nas encrucilladas de camiños
e nos outeiros cristianizados. Forman parte da introducción do culto cristiano en
lugares onde frecuentemente se realizaban cultos e rituais precristiáns ou
coexistentes co cristianismo que tardaron en erradicarse na cultura popular,
pervivindo aínda hoxe nalgún caso ambos cultos.

Trátase dun cruceiro que foi trasladado do seu emprazamento orixinal,
posiblemente máis cercano á ponte. Está composto por unha plataforma de cinco
gradas, onde apoia un pedestal cúbico cunha inscripción frontal coa data de 1789 e
un pequeño oco para albergar unha imaxe. Sobre este insértase un varal cilíndrico,
adornado con voluptas na parte superior e rematado nun capitel Xónico con
decaración figurativa. O conxunto coróase cunha cruz figurada coa imaxe da Virxe.

Accédese pola estrada OU-540 que vai de Bande á fronteira da Madalena,
desviándonos á vila de Lovios. Seguindo un kilómetro dirección Ganceiros atopamos
un desvío a dereita á Portaxe, onde se ubica o cruceiro. 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: E-10
DENOMINACIÓN

Costa Pereira

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
A Portaxe San Martiño de Arauxo Lovios
UTM X:	 576.790 UTM Y:	 4.640.051	 Altitude:	 345m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Camiño Vello

DESCRICIÓN
A Costa Pereira, é un pequeno tramo do camiño Medieval que viña de Portugal con

dirección a Ourense, atravesando a ponte da Portaxe, onde se ubicaría un posto de
peaxe ou control de paso no medievo. Este camiño medieval, descrito xa por autores
antigos coma o pai Matos Ferreira ou Martins Capela, entre outros, foi confundido en
ocasións coa Vía Nova. Esta confusión obedece a que a Via e Camiño, manteñen en
moitos tramos o mesmo trazado, a diferente cota de rasante. Pero para o paso dos
ríos Macaco e Sales, onde a Vía mantería os seus parámetros técnicos de porcentaxe
de pendente, o camiño medieval atallou polo trazado máis recto.

Este pequeno tramo conservado na actualidade, arranca da ponte de San Martiño, e
tras un primeiro xiro á esquerda, ascende bruscamente ata Lovios. O camiño vai
parcialmente encongostrado e delimitado polos muros lindeiros das parcelas. Mantén
nalgunhas zonas restos do enlousado, e ten unha anchura media de sete metros. A
monumental carballeira que atravesa a Costa Pereira, outórgalle un engadido valor
ambiental e unha gran fermosura.

Accédese pola estrada OU-540 que vai de Bande á fronteira da Madalena,
desviándonos á vila de Lovios. Seguindo 500 metros dirección Ganceiros, atopamos
un desvío a dereita á ponte da Portaxe, onde comeza a Costa Pereira. 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA N°: E-11
DENOMINACIÓN

Camiño das Feiras

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Ganceiros San Salvador de Torno Lovios
UTM X:	 576.187 UTM Y:	 4.641.284	 Altitude:	 475m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval-Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-44 Camiño Vello

DESCRICIÓN
O denominado Camiño das Feiras conecta a zona de Lovios coa Limia, pola

divisoria entre o val do Sales e o Val do Limia. Recibe esta denominación, polo feito
que no seu trazado ubícanse importantes feiras de época moderna, ás que se
accedía por este camiño, a de Porqueirós e a de Couso. Non podemos establecer a
orixe do camiño, pero posiblemente sexa moi anterior ás feiras. Ao longo do seu
percurso localizanse abundantes túmulos funerarios megaliticos que van marcando o
seu desenvolvemento, polo que non é descartable unha utilización moi antiga do
mesmo.

O seu arranque sería á altura de Ganceiros, desviándose do Camiño Medieval que
foi suplantando á Vía Nova, non sendo totalmente claro o seu transcurso pola a aldea.
No leste da mesma, clarificase o seu trazado, que ascende entre un bosque de
piñeiros ate Corga de Arcas, unha pequena chaira onde se localizan varias Mámoas.
Seguindo esta divisoria vai pasando á beira das mámoas de Reparade, A Clamadoira,
Porqueirós, O Facho e Couso, para seguir cara a Limia pola vagoada do Rego de
Ponte Maior.

Para acceder a este camiño seguimos a estrada OU-540 ata chegar á vila de
Lovios. Aquí collemos a estrada local cara ao norte que se dirixe a Ganceiros e
Xendive, atravesando o río Sales e ascendendo ata Ganceiros.



FICHA N°: E -12
DENOMINACIÓN

Camiño dos romanos

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Xendive San Salvador de Torno Lovios
UTM X:	 576.985 UTM Y:	 4.640.879	 Altitude:	 340m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono -Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-1/111 301-43/53 Camiño

DESCRICIÓN
O Camiño dos Romanos é un tramo do camiño Medieval que viña de Portugal con

dirección a Ourense, atravesando a ponte da Portaxe, onde se ubicaría un posto de
peaxe ou control de paso no medievo. Este camiño medieval, descrito xa por autores
antigos coma o pai Matos Ferreira ou Martins Capela, entre outros, foi confundido en
ocasións coa Vía Nova. Esta confusión obedece a que Via e Camiño, manteñen en
moitos tramos o mesmo trazado, a diferente cota de rasante. Pero para o paso dos
ríos Macaco e Sales, onde a Vía mantería os seus parámetros técnicos de porcentaxe
de pendente, o camiño medieval atallou polo trazado mäis recto, creändo grandes
desniveis.

Arranca da ponte vella do Sales, nun pronunciado ascenso ata o actual camiño a
Ganceiros, polo que prosigue ata virar á esquerda atravesando unha propiedade
privada e cruzarse coa estrada. Segue, buscando o comezo da vagoada para xirar
cara ao norte, entre os muros lindeiros dos socalcos de Xendive. Ascendendo
progresivamente chega ao fondo da aldea, onde se atopa a poza do Outeiro do
Camiño Romano, continuando pola canella da Galiñela ata o cruce de Ganceiros.

Accédese pola estrada OU-540 que vai de Bande á fronteira da Madalena,
desviándonos á vila de Lovios. Seguindo dirección Ganceiros atravesamos o río Sales
por unha ponte nova, accedendo ao camiño á dareita da mesma.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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FICHA N°: E-13
DENOMINACIÓN
Camiño romano

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Parada Parada de Ventosa Muiños
UTM X:	 579.295 UTM Y:	 4.643.715	 Altitude:	 585m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-1 301-34 Camiño

DESCRICIÓN
O Camiño Romano é un tramo do camiño Medieval que viña de Portugal con

dirección a Ourense,	 atravesando a ponte da	 Portaxe,	 subindo ata Xendive e
aproveitando tramos do que fora a Vía Nova Romana. Por este motivo, o camiño
medieval, descrito xa por autores antigos coma o pai Matos Ferreira ou Martins
Capela, entre outros, foi confundido en ocasións coa Vía Nova.

Desdóblase da Via Nova, á altura onde se ubica o respiradeiro da presa das
Conchas, para voltar dar á mesma un kilómetro máis adiante. De feito, chegámos a
interpretalo como a Vía Romana, nun primeiro momento polas súas características
técnicas e circunstancias históricas. Un primeiro tramo vai escavado na rocha en
profunda trincheira de unhos 6 metros de ancho, ata o lugar do cruceiro. Aquí,
descansaban os peregrinos que viñan de Portugal, nunha chaira ao pé dun cruceiro
que foi destruido na posguerra, por crer que agochaba un tesouro. Prosegue 200
metros por unha caixa cortada na ladeira, para logo confundirse cunha congostra
enmarcada entre muros lindeiros.

Accédese pola estrada OU-540 que vai de Bande á fronteira da Madalena,
desviándonos pola presa das Conchas á estrada de Parada a Ganceiros. Pouco
despóis do desvío de Parada, atópase a entrada do camiño entre as carballeiras.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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FICHA N°: E-14
DENOMINACIÓN

Canella dos Mouros

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Porto Quintela Santa Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 564.479	 UTM Y:	 4.647.710	 Altitude:	 550m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Camiño Vello

DESCRICIÓN
Os "camiños vellos" son abundantísimos no rural galego, conectando on núcleos

coas zonas de produción e cos lugares de culto. A Maioría destes camiños pertencen
a época moderna, cando se reorganizou o territorio coa introdución de novos cultivos,
sendo máis escasos os que proceden da ldade Media. Normalmente estaban
enlousados e a eles retírense os paisanos, como congostras, corredoiras, canellas

A Canella dos Mouros, parte da Via Nova a carón do Campamento Romano, con
dirección oeste, cara o territorio do Castro da Croa. O primeiro tramo, vai escavado en
profunda trincheira de tres metros de ancho por catro de profundidade, o que a
converte nunha espectacular corredoira. O seguinte tramo ata a OU-540, foi alterado
polas obras da mesma e pasada esta xa se sustituíu por camiños asfaltados. A
proximidade dos xacementos arqueolóxicos, así como a denominación da Canella
dos Mouros, abren a posibilidade dunha adscripción cultural antiga da mesma,
asociada ao Campamento Militar, ao Castro ou a algunha Vila romana.

Accédese pola estrada OU-540 que vai de Bande á fronteira da Madalena,
desviándonos á altura de Porto Quintela ao Campamento Romano de Aquis
Querquernis, ubicándose a canella fronte á porta principalis sinistra do mesmo.. 



FICHA N°: E-15
DENOMINACIÓN

Camiño Vello de Lobosandaus

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Lobosandaus San Xoán do Baño Bande
UTM X:	 584.678	 UTM Y:	 4.648.258	 Altitude:	 550m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-15-16 Camiño Vello

DESCRICIÓN
Os "camiños vellos" son abundantísimos no rural galego, conectando on núcleos

coas zonas de produción e cos lugares de culto. A Maioría destes camiños pertencen
a época moderna, cando se reorganizou o territorio coa introdución de novos cultivos,
sendo máis escasos os que proceden da ldade Media. Normalmente estaban
enlousados e a eles retírense os paisanos, como congostras, corredoiras, canellas ...

O camiño de Lobosandaus, parte á altura do paso da Vía Nova en Aquis Querciernis
e diríxese ao Castro da Croa. Tras un primeiro tramo de subida en profunda
corredoira enlousada, chega ao cruceiro de Lobosandaus; continuándo no fondo da
aldea con tramos históricos ben conservados, que ascenden en zigue-zague ata o
castro. En ningún momento podemos confirmar que este camiño sexa de época
romana ou castrexa, pero o feito de unir o Castro da Croa co complexo Romano de
Aquis Querquernis, é un dato a ter en conta para realzar a importancia do mesmo.

Accédese pola estrada OU-540 que vai de Bande á fronteira da Madalena,
desviándonos á altura da igrexa parroquial de San Xoán do Baño, cara a
Lobosandaus, onde se atopa o cruceiro e pasa o camiño ao pé do mesmo. 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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FICHA N°: E-16
DENOMINACIÓN
Camiño das Maus

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
As Maus do Baño San Xoán de Baño Bande

LOCALIZACIÓN UTM X:	 585.781 UTM Y:	 4.649.088	 Altitude:	 565m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-16 Camiño Vello

DESCRICION
Os "camiños vellos" son abundantísimos no rural galego, conectando on núcleos

coas zonas de produción e cos lugares de culto. A Maioría destes camiños pertencen
a época moderna, cando se reorganizou o territorio coa introdución de novos cultivos,
sendo máis escasos os que proceden da ldade Media. Normalmente estaban
enlousados e a eles retírense os paisanos, como congostras, corredoiras, canellas ...

O camiño vello das Maus, baixa desde a aldea ata a beira do encoro das Conchas,
protexido polos muros lindeiros das parcelas que delimita o mesmo. Parte do deu
trazado vai rebaixado na rocha, e nela nótanse os surcos confeccionados polo
constante paso das rodas dos carros.

Accédese pola estrada OU-540 que vai de Bande á fronteira da Madalena,
desviándonos á altura de As Maus do Baño, para atravesar todo o núcleo poboacional
ata onde comeza a canella vella.



FICHA N°: E-17
DENOMINACIÓN
Ponte Cabanas

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
As Maus-Negueiroá San Xoán do Baño Bande
UTM X:	 586.065	 UTM Y:	 4.649.774	 Altitude:	 530m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-16 Ponte

DESCRICIÓ—N
Pequena ponte sobre o río Cadós, con tres arcos de medio punto de doelas ben

concertadas e dous metros de anchura. Os estribos, sobre os que apoia o peso da
ponte, e os tímpanos, apenas se conservan, dado que a obra está moi deteriorada
pola erosión das augas do encoro das Conchas, debaixo das que se atopa. Só en
épocas de moita seca, que baixen considerablemente as augas, se pode ver a ponte.
Pode que este paso do río Cados responda a un tránsito medieval, pois hai
referencias orais dun camiño que atravesaba a ponte e subía polo monte ata Outeiro.
Cando baixan as augas do encoro, pódense ver restos do paramento pétreo exterior
do camiño, moi deteriorado. A subida a Outeiro, non se percibe, supomos que pola
alteración sufrida polas obras da concentración parcelaria.

Para acceder á mesma desviámonos da OU-540, pasada a vila de Bande, en
dirección a Muíños. Logo de cruzar a aldea de Negueiroá, aparece un desvío á
dereita por unha pista de terra ata a beira do encoro, onde hai que seguir pola beira
do mesmo, para aproximarse ao lugar exacto da ubicación da ponte, vista por
derradeira vez en outono do ano 1.999.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: E-18
DENOMINACIÓN

O Poldrado

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Porto Quintela-Muíños San Trocado-San Pedro Bande-Muiños
UTM X:	 584.532	 UTM Y:	 4.647.057	 Altitude:	 520m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Ponte

DESCRICIÓN
Poldrado de grandes dimensións, máis de 100 metros, que atavesa o río Limia á

altura de Porto Quintela, conectando as poboacións da marxe dereita do río, coas
aldeas do Concello de Muiños. Actualmente atópase asulagado polas augas do
encoro das Conchas, sendo visible por última vez, no ano 2001.

Trátase dunha obra totalmente en pedra, con piares cilíndricos enfrentados,
intercalados cada dous metros, que substentan traves sobre as que apoian as lousas
de granito, que forman o pavimento da ponte.

Este poldrado foi a gran canle de saída do carbón que se producía na serra do
Xurés, antes da chegada do encoro, dado que era o principal acceso á Carretera
Vella, que daba salda ó producto para Celanova e Ourense. Esta carretera foi a que
ocupou o espazo de desenvolvemento da Via Nova.

Para acceder ao Poldrado seguimos a OU-540 ata Porto Quintela, oito kilómetros
despóis da vila de Bande. Desdendemos ata o encoro e si este estivese moi baixo
veríamos a ponte entre as praias de Quintela e a Rola.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: E-19
DENOMINACIÓN

Camiño entre Quintá e Garabelos

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Quintá Santiago de Negueiroá Bande
UTM X:	 587.034 UTM Y:	 4.650.088	 Altitude:	 610m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301-263 301-H1/263-IV 301-16/263-86 Camiño Vello

DESCRICIÓN
Os "camiños vellos" son abundantísimos no rural galego, conectando on núcleos

rurais coas zonas de produción e cos lugares de culto. A Maioría destes camiños
pertencen a época moderna, cando se reorganizou o territorio coa introdución de
novos cultivos, sendo máis escasos os que proceden da Idade Media.
Desgrazadamente a maioría deles desfixéronse para transformalos en pistas de terra
ou cubríronse cunha capa de asfalto ou cemento, por eso os poucos que quedan é
preciso protexelos, preservalos e dalos á coñecer. Normalmente estaban enlousados
e a eles retírense os paisanos, como congostras, corredoiras, canellas

O camiño entre Negueiroá e Garabelos, tamén coñecido como As Quenllas, vai
paralelo á Via Nova polo norte, a cincocentos metros da mesma. E un dos poucos
camiños vellos que quedou da desfeita da concentración parcelaria, e val delimitado
por muros lindeiros, notándose as pegadas das rodas do carro nas lousas do
pavimento. O problema máis grave é a abundante vexetación que practicamente
imposibilita o tránsito pola canella.

Para acceder á mesma desviámonos da OU-540, pasada a vila de Bande, en
dirección a Muíños. Ao chegar a Negueiroá, seguimos a dirección do cartaz que
indica Quintá, onde comeza o camiño vello.



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA N°: E-20
DENOMINACIÓN
Poldras Dabaixo

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
San Fiz San Pedro Fiz do Ribeiro Bande
UTM X:	 589.420 UTM Y: 4.651.814	 Altitude:	 1 550m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-1V 263-87 Paso tradicional

DESCRICIÓN
Os pasos tradicionais nos ríos e regatos son moi abundantes en toda a xeografía

galega, por mor da gran cantidade de cursos de auga que hai no territorio. Según o
caudal de río e os requerimentos técnicos do seu volume de carga, empréganse
diferentes tipos de pasos, como pontes, pontóns, pontellas, poldrados, poldras ou
pasos laxeados.

As poldras, son pedras máis ou menos cilíndricas, de base superior plana, que se
colocan linealmente no río para permitir o paso de personas. Distribúense, desde
ambas beiras do río, coa separación precisa para permitir pasar dunha a outra sen
saltar. No río Limia, existía unha elevada cantidade deste tipo de poldras, case
sempre complementadas ao seu carón cun paso para os animais domésticos.

As poldras dabaixo, facilitaban antano, unha conexión rápida, entre O Ribeiro e
Lovios de Sever, con multitude de contactos entre ambas poboacións. Na
actualidade, están bastante deterioradas, con algunhas delas arrastradas río abaixo.
Unha das poldras é un miliario reaproveitado da Vía Nova.

Para acceder debemos seguir a estrada que conecta Bande con Xinzo de Limia, ata
a Parroquia do Ribeiro de Bande. Desde San Fiz, seguimos unha pista do
aparcelamento que baixa ata o río, atopándose as poldras 200 metros augas abaixo. 



REFERENCIA FOTOnRÁFICA_

FICHA N°: E-21
DENOMINACIÓN
Poldras do Cabrón

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUA CONCELLO
Fervenza San Pedro Fiz do Ribeiro Bande
UTM X:	 589.900 UTM Y: 4.652.072	 Altitude:	 560m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-1V 263-87 Paso tradicional

DESCRICIÓN
Os pasos tradicionais nos ríos e regatos son moi abundantes en toda a xeografía

galega, por mor da gran cantidade de cursos de auga que hai no territorio. Según o
caudal de río e os requerimentos técnicos do seu volume de carga, empréganse
diferentes tipos de pasos, como pontes, pontóns, pontellas, poldrados, poldras ou
pasos laxeados.

As poldras, son pedras máis ou menos cilíndricas, de base superior plana, que se
colocan linealmente no río para permitir o paso de personas. Distribúense, desde
ambas beiras do río, coa separación precisa para permitir pasar dunha a outra sen
saltar. No río Limia, existía unha elevada cantidade deste tipo de poldras, case
sempre complementadas ao seu carón cun paso para os animais domésticos.

As poldras do Cabrón, facilitaban antano, unha conexión rápida, entre O Ribeiro e
Lovios de Sever, con multitude de contactos entre ambas poboacións. Na
actualidade, están en desuso, pero agás un par delas, atópanse ben conservadas.

Para acceder debemos seguir a estrada que conecta Bande con Xinzo de Limia, ata
a Parroquia do Ribeiro de Bande. Desde Fervenza, seguimos unha pista do
aparcelamento que baixa ata o río, atopándose as poldras preto da desembocadura
do rego de Carpazás.



FICHA N°: E-22
DENOMINACIÓN

Chozo do Monte da Fraga

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Güin Santiago de Güin Bande
UTM X:	 591.907 UTM Y:	 4.652.429	 Altitude:	 640m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Construcción tradicional263 263-1V 263-88

DESCRICIÓN
Nas montañas suroccidentais da provincia de Ourense é relativamente abundante a

presencia de pequenas construccións pétreas, relacinadas co pastoreo tradicional.
Son pequenas cabanas que se coñecen co nome de chivanas, cabaniñas ou chozos.
Asócianse ao sistema tradicional de pastoreo, onde as cabezas de gando de toda a
aldea se unían na vezeira. O pastor encargado da mesma, por turnos de queda según
o número de cabezas, resgardábase da choiva e do frío, nestas cabaniñas.

O chozo do monte da Fraga, é de pranta semicircular de 2,30 metros de diámetro.
Emprega aparello irregular de tamaño mediano, recibido en seco e aproveitando un
afroramento esquistoso ao que se arrima a construcción. As faltas volumétricas do
afroramento rechéanse con cachotería de pedra.

Para acceder debemos seguir a estrada que conecta Bande con Xinzo de Limia, ata
Ponte Liñares. Aquí seguiremos a Via Nova, en dirección a Bracara ata a portela da
Trincheira, ubicándose o chozo 100 metros á esquerda da mesma. 

REFERENCIA FOTOGRAFICA



FICHA N°: E-23
DENOMINACIÓ N
Camiño do lermes

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Güin-Feira Nova Santiago de Güin Bande
UTM X:	 592.073 UTM Y:	 4.652.758	 Altitude:	 635m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-1V 263-87/88 Camiño Vello

DESCRICION
Os "camiños vellos" son abundantísimos no rural galego, conectando on núcleos

coas zonas de produción e cos lugares de culto. A Maioría destes camiños pertencen
a época moderna, cando se reorganizou o territorio coa introdución de novos cultivos,
sendo máis escasos os que proceden da ldade Media. Tamén son frecuentes os
camiños de longa distancia, que conectaban diferentes comarcas de Galicia, e que
eran necesarios para o desenvolvemento económico e comercial. Coa apertura de
novos eixos de comunicación, fóronse abandoando, quedando as súas pegadas
ocultas entre o mato.

O camiño do lermes, viña de Bande para a Limia, pasando polo porto do lermes.
Consérvase algún tramo, entre o Rego de Carpazás e Ponte Liñares, paralelo á
actual estrada OU-301, desenvolvéndose a unha cota algo inferior. O tramo histórico
en mellor estado está entre o Monte da Fraga e Ponte Liñares, aldea onde coincide
co paso da Vía Nova. Trátase dun camiño ancho (entre 4 e 5 metros), notándose o
corte na ladeira para confeccionar a plataforma de uso e os rebaixes na rocha para o
paso do mesmo.

Accédese desde Bande, pola OU-301 que vai a Xinzo de Limia, ata chegar a Ponte
Liñares. Entre esta poboación e Güin, nótase por debaixo da actual estrada o corte do
camiño vello.

REFERENCIA FOTOGRAFICA
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DESCRICIÓN
A Barcoba é unha aldea tradicional situada nunha pequena vagoada do curso medio

do Rego de Carpazás, afluínte do Limia. O conxunto rural, está totalmente
abandoado, coas suas casas derruidas e a vexetación colonizando todos os espazos.
As circunstancias do seu abandoo son oscuras, obedecendo según os veciños de
Carpazás e Trarigo, situados nas cercanías, á proliferación da peste que eliminou a
todos os seus habitantes.

O espazo que ocupa a Barcoba, forma un pequeno núcleo concentrado, con 7-8
casas visibles, de muros moi anchos de aparello irregular recheos de cachotería, con
parte das estructuras e o teito derruido. Ao redor pódese determinar a existencia
dunha rede de camiños históricos, delimitados polos muros lindeiros das parcelas,
poza de regadío e fonte. O feito de que a aldea estea dividida en pequenas parcelas,
transmítenos que nas divisións modernas das mesmas, xa non se tiña en conta a
propiedade antiga do pequeno núcleo poboacional.

Accédese desde Bande, pola OU-301 que vai a Xinzo de Limia, ata chegar ao
desvío de Trarigo. Pasados 200 metros do mesmo en dirección a Xinzo, entra un
camiño vello á esquerda que sube bordeando as parcelas ata A Barcoba, oculta entre
as carballeiras.

REFERENCIA FOTOGRAFICA -

FICHA N°: E-24
DENOMINACIÓN

A Barcoba

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
A Barcoba Carpazás Bande
UTM X:	 590.771 UTM Y:	 4.653.605	 Altitude:	 655m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Indeterminada

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
263 263-IV 263-77 Aldea Tradicional



FICHA N°: E-25
DENOMINACIÓN

Camiño da Rainha Santa

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Os Chaus Santa Comba de San Trocado Bande-Lobeira
UTM X:	 581.067	 UTM Y:	 4.646.070	 Altitude:	 575m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Camiño de Santiago

DESCRICIÓN
O camiño da Raínha Santa, emprega, nalgúns tramos, o espazo de dúas antigas vías
romanas: unha da rede viaria primaria, a XVIII, que unía Brácara con Astúrica; e outra
da rede secundaria que unía a Querquernia, con Auria e Lucus Augusti. Atravesa
unha zona de moita actividade Neolítica, Calcolítica e Castrexa, coincidindo e
cruzándose con tramos de itinerarios máis antigos aos romanos, de redes comerciais
xa existentes, unindo o territorio de actuación dos principais castros da Querquernia e
a Coelernia. Trátase do mesmo camiño medieval do que se describen algúns tramos
neste inventario.
No ano 1255, o itinerario foi empregado pola Raínha Isabel II de Portugal, para
peregrinar a San Salvador e a Santiago de Compostela. Feito histórico que Ile valeu o
calificativo de Camiño da Rainha Santa, a un camiño que xa se empregaba no tempo
como rota de peregrinación portuguesa a Santiago, recollendo sobre todo peregrinos
do distrito de Braga. Estes, empregaban o camiño medieval que suplantou á Via Nova
Romana, circulando polo seu espacio de desenvolvemento a unha cota algo inferior,
en todo o paso polo Gerés-Xurés, ata os Chaus, onde se desdoblaba a Via Nova,
cara a Lucus e cara a Asturica.
Nos albores Século XII, o Abade de San Salvador de Celanova e o prior dos

Cabaleiros Templarios de San Munio de Veiga, acordaron a construcción dun hospital
de peregrinos en A Portela (Verea). A instalación deste hospital, do que non quedan
restos, remarca a magnitude de peregrinos que transcurrían polo camiño.
No século XVII, seviu para trasladar as reliquias de S. Trocado, desde a lgrexa

Visigótica de Santa Comba a Celanova. Según a lenda: os monxes do Mosteiro de
San Salvador cargaron o sarcófago do Santo nun carro de bois e marcharon cara
Celanova, pero chegaron a un punto que non había xeito de que os bois xunguidos
avanzasen, polo que os monxes tiveron que deixar o sarcófago e levar só as reliquias.
A fonte historiográfica máis precisa que temos para documentar o Camiño da Raínha
Santa é a do crego portugués, o Pai José Matos Ferreira, que no ano 1728 editou un
libro titulado: Thesouro de Braga descuberto no Campo do Gerez, onde relata a
camiñata que realizou pola Vía Nova desde Braga até Lugo. i'en altura de Chaus da
Limia desviase da Vía Nova para coller cara Ourense, identificando este camiño como
a Geyra que viña desde Braga e deixándonos por escrito a valiosa testemuña que
describe a grandes liñas o trazado da Via Romana Secundaria. Así dinos' " 	 dahi
corta o Ryo Lima pella Ponte Pedrinha (obra Romana, q. hinda existe) e continua por
baixo do lugar de Ermille, e dahi ao lugar dos Chäos da Limia. Deste sitio say outro
caminho militar pella Limia asima sempre fronteyro a oriente, e he estrada q. diz
Antonino, e D. Rodrigo da Cunha que vay p. a a cidade de Astorga. E tomando-nos á
nossa Geyra p.' Lugo (deixando o caminho de Astorga), dos Chäos da Limia vay ao
Pilio, e dahi ao marco da Gandra, em cujo sitio estäo dous Padroens grandes, q. por
terem moitas letras gastas, as näo copiei, nem o t.po mo permitiu tanta demora en
Reyno estranho; dahi vay ao Castro da Nogueira con hüa volta que faz na freg.' de
Sta Cristina,..."



Un feito significativo do camiño e mostra da súa antigüidade e importancia, é que
está marcado con cruceiros e petos de ánimas, que se sitúan sobre todo en cruces
por ande vai pasando o mesmo ou nas proximidades dos núcleos de poboación:
Santa Comba, Vilela, Rubiás, Ponte Cados, Recarei, Sarreaus, Portela... A toponimia
e as fontes orais son os grandes documentos que corroboran a lonxevidade deste
camiño histórico. Topónimos coma: a canella da congostra, o camiño vello, a
carretera vella, o camiño dos mortos, a cruz, a portela de Recarei, a portela do
Arnedo ou Portela, son o fiel reflexa da presenza dun percurso antigo; se Ile
engadimos o vieira, ou vrea e verea, do latín vereda (lugar de paso), inda o
corrobaran máis.
Nun primeiro tramo entre os Chaus e Santa Comba, o Camiño circula na mesma

orientación que a Via Nova, paralelo a mesma a unha cota superior. Arranca nos
Chaus, claramente delimitado por tremendos muros de contención na parte supereior
da ladeira e muros lindeiros na parte inferior, proxectándose dese xeito ata Fradelvite.
A partir de aquí foi suplantado por unha pista forestal ata Santa Comba, ande se
internaba na Canella da Congostra por un precioso empedrado que recentemente foi
asfaltado e alonxándose definitivamente da Via XVIII.



FICHA N°: E-26
DENOMINACIÓN

Peto de Animas

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Torno San Salvador de Torno Lovios
UTM X:	 577.802 UTM Y:	 4.642.658	 Altitude:	 391m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-43 Peto de Ánimas

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRICIÓN
Os Petos de ánimas, aparecen moi vencellados á paisaxe rural galega como

construcción típica de culto popular, situados fundamentalmente nas entradas ou
saídas das aldeas, sobre todo se por estas atravesa un camiño de tránsito antigo.
Forman parte da introducción do culto cristiano en lugares onde frecuentemente se
realizaban cultos e rituais precristiáns ou coexistentes co cristianismo que tardaron en
erradicarse na cultura popular, coma neste caso as ofrendas aos lares viales.

Trátase dun peto porticado, situado sobre un afloramento rochoso, dotado dunha
escada para acceder ao interior do pórtico, todo o elemento realizado en pedra de
gran do país. O lugar onde se reciben as ofrendas, está protexido cunha reixa de
ferro que pecha un arco de medio punto, cun oco onde se expón unha cruz dourada.

Accédese desde a estrada OU-540, tres kilómetros despóis de pasar a presa do
encoro da Conchas, onde aparece un desvío á esquerda polo que se chega a Torno,
onde se sitúa o peto na entrada da aldea.



FICHA N°: E-27
DENOMINACIÓN

Cruceiro de Garabelos

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Garabelos Garabelos Bande
UTM X:	 587.830 UTM Y:	 4.651.263	 Altitude:	 625m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderno

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-IV 263-86 Cruceiro

DESCRICION
Os cruceiros preséntanse como elementos de culto típicos na paisaxe galega,

situados fundamentalmente ao pé ou preto das ermitas, nas encrucilladas de camiños
e nos outeiros cristianizados. Forman parte da introducción do culto cristiano en
lugares onde frecuentemente se realizaban cultos e rituais precristiáns ou
coexistentes co cristianismo que tardaron en erradicarse na cultura popular,
pervivindo aínda hoxe nalgún caso ambos cultos.

Trátase dun cruceiro cunha plataforma de catro gradas, onde apoia un pedestal
cúbico, no que se inserta un varal cilíndrico coroado cunha cruz con representación
figurada de Cristo e da Virxen.

Accédese desde Bande, collendo a estrada de Muíños ata pasar a aldea de
Negueiroá. Aquí sitúase un desvío á esquerda polo que se chega ao enlace a
Garabelos, ubicándose o cruceiro no centro da aldea, preto da igrexa parroquial.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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DESCRICIÓN

FICHA N°: CE 01

DENOMINACIÓN
Muíños do Río Caldo

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

Torneiros-Bubaces Santa María de Río Caldo Lovios

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-82 Muíños hidráulicos

Os muíños hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos
galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun
elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría están en estado de semirruína ou abandoados, conservándose tan só
os reaproveitados con fins turísticos. Os Muíños que entran dentro do ámeto de
protección da Vía Nova no río Caldo son:

MUÍ1n10 DOS POUSOS: Ubicado nunha pequena veiga, foi recentemente
restaurado, polo que presenta un bo estado do exterior e do teito. As pezas
tradicionais do interior nos fóron restituidas e a levada do muíño presenta un estado
semiruinoso.

MUÍrnJ‘ O DO CREGO: Sitúase por riba da ponte que atavesa o río Caldo na zona de
As Pontes. Foi obxeto dunha actuación de posta en valor, polo que se atopa
íntegramente restituido. Ao seu pé pasa unha calzada que atravesaba o río por un
paso laxeado con lousas de gran tamaño.

MUÍÑO DAS TIBADAS: Situado na marxe esquerda do río Caldo, augas arriba da
ponte do camiño do Soutelo, presenta un bo estado de conservación. Conserva no
interior todo o mecanismo de funcionamento.

MUÍÑO DA GRILA: Único muíño do conxunto que conserva o teito de pedra.
Conserva todos os seus elementos e a estructura intacta. Tan só se ve alterado pola
abundante vexetación que o vai abordando.

MUÑ IZ) DA PONTE: Situado augas abaixo da ponte entre Baños e Bubaces. Tamén
foi recentemente restaurado, polo que conserva integramente a súa estructura e os
seus elementos do mecanismo hidráulico. Presenta a particularidade dun tallamar
para sortear as grandes crecidas do Caldo nos invernos choivosos.

Para acceder a este conxunto de muíños cállese a estrada comarcal OU-312, que
une Lovios con Portela De Home ata chegar á Ponte de Bubaces, ande se atopa o
muíño da Ponte. Seguindo a estrada ata Torneiros, desviámonos á esquerda á altura
da última casa do pobo, polo camiño do Soutelo que chega ata o muíño do Crego.
Augas arriba seguindo o camiño están o muíño das Tibadas e o da Grila e augas
abaixo nunha pequena veiga o muíño dos Pousos.



Muíño dos Pousos
	

UTM X: 573.835 Y: 4.633.891

Muíño do Crego	 UTM X: 573.747 Y: 4.633.565



Muíño das Tibadas UTM X: 573.669 Y: 4.633.389

Muírlo da Grila 1 UTM X: 573.568 Y: 4.633.095



Muíño da Ponte UTM X: 574.243 Y: 4.635.396



FICHA N°: CE 02
DENOMINACIÓN

Muiños do río Vilameá

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUIA CONCELLO

Vilameá Santa María de Río Caldo Lovios

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Muíños hidráulicos301 30 1 -II! 301-73

DESCRICION 
Os muíños hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos

galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun
elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría están en estado de semirruína ou abandoados, conservándose tan só
os reaproveitados con fins turísticos. Os Muíños que entran dentro do ámeto de
protección da Vía Nova no río Vilameá, a maioría fóron restaurados polos servizos do
Parque Natural do Xurés, para integralos nun roteiro de sendeirismo coñecido como a
Ruta dos Muíños. Coa posta en valor, recuperouse o seu volume exterior, o teito e os
principais elementos interiores a modo simbólico, pois ningún deles funciona.

MUNO DA PONTE: Situado ao pé da Ponte, en moi bo estado
MUNO DO TENRO: Augas arriba do muíño da Ponte, con estructura e levada moi

ben conservadas.
MUÍESI' O NOVO: Seguindo o camiño paralelo á marxe esquerda do río, 400 metros

máis arriba do muíño do Tenro, restaurado e ben conservado.
MUNO DO ME10: Inmediatamente augas arriba do muíño Novo, tamén restaurado

e ben conservado.
MUirn10 DA FULGUEIRA: Un pouca máis arriba, ben conservado e co teito imitando

o colmo tradicional co que se teitaban os palleiros e muíños.
Cruzando o río nunha ponte de madeira, descéndese pola marxe dereita do mesmo,

atopando primeiramente unha sucesión de tres muíños, que aproveitan a mesma
levada que se conecta entre os tres::

MUNO DO CUBO DE RIBA: Restaurado e ben conservado.
MUÍIS-10 DO CUBO DO ME10: Sin restaurar, co teito caído e comido pola vexetación.
MUNO DO CUBO DE BAIXO: restaurado e ben conservado.

MUNOS DA SELA: Augas abaixo dos muíños do Cubo, sucédense dous muíños
coa mesma levada. O primeiro deles abandoado e co teito derruido e o segundo
restaurado e ben conservado.

MUÍÑOS DA LAIXIÑA: Augas abaixo da Sela e xa pretiño da Ponte, atópanse os
muíños da Laixiña, o primeiro deles en avanzado estado de deterioro e o segundo
totalmente derruido.

Para acceder a este conxunto de muíños cóllese a estrada comarcal OU-312, que
une Lovios con Portela De Home ata chegar á aldea de Vilameá, onde se apaña o
desvío que vai á ermita do Xurés. Andados 400 metros atópase un cartaz ä esquerda
que sinala o comezo da ruta dos muíños de Vilameá, onde comeza este conxunto.



Muíño  da Ponte
	

UTM X: 575.150 Y: 4.636.456

Muífio do Tenro	 UTM X: 575.209 Y: 4.636.436



Muiño Novo
	

UTM X: 575.700 Y: 4.636.252

Muíño do Meio
	

UTM X: 575.755 Y: 4.636.250



Muíño da Fulgueira UTM X: 575.772 Y: 4.636.206



Muíño do Cubo do Melo UTM X: 575.532 Y: 4.636.348

Muíño do Cubo de Baixo UTM X: 575.532 Y: 4.636.348



Muíño da Sela de Riba UTM X: 575.399 Y: 4.636.417

Muíño da Sela de Baixo UTM X: 575.399 Y: 4.636.417



Muíño da Laixiña UTM X: 575.288 Y: 4.636.466



FICHA N°: CE 03
DENOMINACIÓN

Poldrado e muíño da Bouza

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

A Devesa Santa María de Río Caldo Lovios

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-73 Muiño e ponte

DESCRICION
Os muinos hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos

galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun
elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría están en estado de semirruína ou abandoados, conservándose tan só
os reaproveitados con fins turísticos.

O muíño da Bouza conserva a estructura exterior, pero ten o teito derruido e moita
vexetación que o vai deteriorando raudamente.

Augas abaixo do muíño, sitúase un poldrado tradicional bastante longo, con pilas de
pedra, sobre as que apoian as lousa transversales para o paso. Recentemente as
lousas superiores pavimentáronse cunha capa asfáltica que degradou a	 imaxe
tradicional da ponte.

Para acceder a este conxunto de muíños cállese a estrada comarcal OU-312, que
une Lovios con Portela De Home ata chegar á aldea A Devesa, onde se apaña un
desvío a dereita por unha estreita canella que chega ao poldrado da Bouza.

Muíño da Bouza	 UTM X: 574.563	 Y: 4.636.486
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Poldrado da Bouza



UTM X: 576.104 Y: 4.636.110 Altitude: 570 m.

FICHA N°: CE 04
DENOMINACIÓN

Alvarizas de Vilameá

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

Vilameá Santa María de Río Caldo Lovios

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-111 301-73 Etnográfica

DESCRICION
Conxunto de dúas alvarizas situadas no espolón final da cordal que divide o río de

Vilameá do nacente de Chan da Veiga.
A situada máis ao norte está moi derruida e resulta moi complicado acceder, pola

abundancia de vexetación. A primeira está moi ben conservada, con muros entre 2'50
e 3 metros de altura, que forman un paramento irregular, recibido en seco e cos ocos
retacados con pequenos calzos. Para accceder ao interior, onde se colocan as
colmeas de corticeira e teito de palla, ten unha pequena porta pechada cunha reixa
de ferro.	 Esta construcción,	 bastante presente no Gerés-Xures, foi ideada para
defender a producción de mel do ataque do oso, moi abundante nestas serras ate
mediados do século XVIII.

Para acceder a este conxunto de alvarizas, cóllese a estrada comarcal OU-312, que
une Lovios con Portela De Home ata chegar á aldea Vilameá, onde se apaña un
desvío a esquerda que sube a ermita da Nosa Sa do Xurés. Seguindo as indicacións
do roteiro dos muíños de Vilameá,	 pasado o 40 muíño, chegamos a unha ponte de
madeira que atravesa o río. Se collemos á dereita, un pronunciado ascenso de media
hora achéganos á primeira alvariza.



DENOMINACIÓN
FICHA N°: CE 05 Muíños do río Lovios

LOCALIZACIÓN A Fabrica
LUGAR PARROQUÍA

San Miguel de Lovios Lovios
CONCELLO

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53/63 Muíños hidráulicos

DESCRICIÓN
Os muíños hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos

galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun
elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría está en estado de semirruína ou abandoado, conservándose tan só os
reaproveitados con fins turísticos. O río Lovios, que nace no sopé do macizo máis alto
do Xurés, A Nivosa, ten un gran aproveitamento enerxético, con multitude de muíños
hidráulicos nas súas beiras.Os que entran dentro do ámeto de protección da Vía Nova
son:

MUNO N°1: Baixando da ponte da Fábrica, o último muíño que se atopa na marxe
esquerda do río. Atópase totalmente derruido pola constante erosión á que foi
sometido polas crecidas do río. Só conserva en pe o receptor onde chega a auga da
levada, formado por unha sucesión de pedras cilíndricas desbastadas interiormente e
colocadas a xeito de chimenea.

MUNO N°2: Sitúase poucos metros despóis, augas arriba do muíño 1, na mesma
marxe do río. Trátase dun muiño de cubo, bastante deteriorado e co teito totalmente
derruido. Foi desprovisto das súas pezas interiores e está moi invadido pola
vexetación.

MUNO DAS HORTAS: Sitúase inmediatamente á seguir do muíño 2, na mesma
marxe do río. Conserva a portada e a estructura exterior, poro ten parte do teito
derruido e as hedías vanse apoderando do interior. Conserva moi ben a levada que
neste caso está formada por unha canle pétrea que ven do muiño anterior.

MUÍIZ10 DA FÁBRICA: Sitúase xusto ao pé da ponte da Fábrica, na marxe esquerda
do río. Conserva a estructura exterior, con moi boa cantería, rematada en capeas
para asentar o teito, que se atopa derruido. O interior vaise deteriorando
progresivamente por mor da abundante vexetación. A levada, toda en canle de pedra,
ten un pequeno poldrado para acceder ao muiño, co que incrementa o valor do
conxunto etnográfico.

MUNO DAS AUGAS DA LEVADA: Situado por riba da ponte da Fábrica, na marxe
dereita do río, pasa case deapercibido porque o engulíu a vexetación. Está moi
deteriorado e co teito derrumado.

MUNO DA CHAN DO CUCO: Sitúase pouco despóis de Augas da Levada, na
marxe esquerda do río, ao pe dunha fermosa poza. Está moi ben conservado, con
dous rodicios e funcionando ata hai pouco. Periga que a vexetación o vaia
absorvendo por mor do seu actual estado de abandoo.

Para acceder a este conxunto de muíños cóllese a estrada comarcal OU-312, que
vai de Lovios a río Caldo, desviándonos á esquerda 1 km. despóis de Lovios, cara ao
núcleo de A Fábrica. Augas abaixo e arriba da ponte ubicanse os muíños.



Muíño N° 1 UTM X: 576.156 Y: 4.638.884

Muírlo N°2 UTM X: 576.150 Y: 4.638.852



Muíño das Hortas	 UTM X: 576.158 Y: 4.638.772

Muíño da Fábrica	 UTM X: 576.182 Y: 4.638.726



Muíño das Augas da Levada UTM X: 576.235 Y: 4.638.605

Muiño da Chan do Cuco
	 UTM X: 576.255 Y: 4.638.570



FICHA N°: CE 06
DENOMINACIÓN

Muíños do río Cabaleiro

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

Requeixo-Ribas San Martiño de Arauxo Lovios

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Muíños hidráulicos

DESCRICIÓN
Os muíños hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos

galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun
elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría están en estado de semirruína ou abandoados, conservándose tan só
os reaproveitados con fins turísticos. O río Cabaleiro ou Macaco, con multitude de
fontes e nacentes que veñen das vagoadas máis altas da cordal de divisoria do
Xurés, amósase coma un río moi inquieto, con moitos saltos e cunha gran pureza de
augas. Polo tanto cunha relativa facilidade para a instalación de muíños que
aproveitaran esa forza motriz. Os que entran dentro do ámeto de protección da Vía
Nova son:

MUIES-JOS DO FERNANDO E DO SALGUEIRO: ubícanse debaixo da ponte da
Portaxe cubertos polas augas do encoro de Lindoso, polo que non son visibles na
actualidade.

MUÍIn1' O DA QUINTA: Sitúase na marxe dereita do río, á altura da Quinta da Portaxe,
casa grande á que pertence o muíño. Atópase nun avanzado estado de degradación,
moi absorvido pola vexetación e co teito derruido.

MUK1- 0 N°2: Sitúase na marxe esquerda do río, nun tramo onde se encaixona o
Cabaleiro, formando sucesivos rápidos. Está moi invadido pola vexetación e inda que
a estructura se conserva, o teito corre risco de derrume.

MUAO N°3: Ubicado inmediatamente augas abaixo da Ponte de San Martiño, cun
camiño de acceso desde o mesmo. Tratase dun vedadeiro monumento etnográfico,
cunha excepcional canteiría interior de fábrica local. O teito divídese en dúas
metades, unha a dúas augas con grandes lousas de pedra, e a outra con bóveda de
canón. O paramento exterior, agás na portada, é máis tosco e irregular, que en ningún
momento reflexa a maravilla que esconde no interior. As pezas tradicionais do interior,
están desartelladas, polo que non está en funcionameneto e a vexetación ameaza
con desestabilizar a estructura.

MUNOS DO CABALEIRO: Sitúanse inmediatamente augas arriba da ponte de San
Martiño. Son tres:

MUNO 1: Na marxe esquerda do Cabaleiro, cunha boa conservación da estructura
e paramento exterior, pero co teito derruido.

MUitZ10 2: Na marxe dereita do Cabaleiro por riba dunha fermosa poza, está moi
ben conservado e con todos os seus elementos funcionais.

MUÍrnl' O 3: A escasos metros augas arriba do anterior, atópase moi degradado, co
teito derruido e absorvido pola abundante vexetación.

Para acceder a este conxunto de muíños é preciso coller a estrada local de Lovios,
que sai ao pé do cuartel da Garda Civil, con dirección a Prencibe, Sampaio, a Cela...;
a dous Kms. atópase a Ponte de San Martiño, desde a cal se accede aos muíños.



Muíño da Quinta UTM X: 576.950 Y: 4.639.788

Muíño N°2 UTM X: 577.110 Y: 4.639.586



Muíño N° 3
	

UTM X: 577.135 Y: 4.639.468

Mffiño 1 do Cabaleiro UTM X: 577. 215 Y: 4.639.341



Muíño 2 do Cabaleiro	 UTM X: 577.226 Y: 4.639.322

Muiño 3 do Cabaleiro UTM X: 577.227 Y: 4.639.316



FICHA N°: CE 07
DENOMINACIÓN

Complexo hidráulico de Ganceiros

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUIA CONCELLO

Ganceiros San Salvador Lovios

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-43/44 Muíños

DESCRICIÓN
Os muíños hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos

galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun
elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría están en estado de semirruína ou abandoados, conservándose tan só
os reaproveitados con fins turísticos. O conxunto de muíños de Ganceiros, é moi
interesante, dado que non está no río, senón que se desviou o mesmo catro
kilómetros para alimentar o seu funcionamento. Esta levada data do século XVII, e
tamén	 move	 unha xigantesca	 noria	 de	 madeira	 dun	 aserradeiro	 hidráulico.	 O
elementos etnográficos a protexer dentro do Plan Director son:

A LEVADA: Alimenta ao aserradoiro e a todos os muíños. Foi desviada do río Sales,
escavada na rocha e trazada en pequeño declive ata Ganceiros, aproveitándose
tamén para o regadío.

ASERRADOIRO DO PENELA: Situado no leste da aldea, sírvese da levada para
por en andamento unha gran noria de madeira. Esta acciona un mecanismo interior
que move unha serra para cortar a madeira. Foi empregado ata recentemente, mais
comeza a dar síntomas de deterioro

MUN. O DO PENELA: ubicase na mesma parcela do aserradoiro, en perfecto estado
de consrvación.

MUNO DO ESCRIBANO: Situado preto do camiño ao pe da última casa da aldea
polo leste. Está moi ben conservado e presenta unha excelente canteiría de fábrica
local.

MUNO DO FRADE: Seguindo a levada, 150 metros augas abaixo do muíño do
escribano. É de grandes dimensións e posúe dúas rodas para moer. Atópase en
avanzado estado de degradación con moita maleza que o desestabiliza.

MUNO DA ACEÑA: Augas abaixo do do Frade, é o peor conservado do conxunto,
co volume exterior intacto, pero co teito derruido e os elementos funcionais interiores
destartalados.

MUNO DABAIXO DO PEREIRO: Sitúase xusto na marxe do paso do trazado da
Vía Nova en Ganceiros. Funcionou recentemente e so presenta a agresión do teito,
substituido pór unha placa de formigón.

MUNO DARRIBA DO PEREIRO: Ubicado augas arriba do anterior, atópase máis
deteriorado e con moita vexetación invasiva ao seu carón.

Para acceder a este conxunto de muiños é preciso coller a estrada local de Lovios a
Muíños, que transcorre pola marxe esquerda do río Limia, ocupando o trazado da
antiga Vía Romana XVIII, entre Parada de Ventosa e Ganceiros. Ao pé da estrada, no
cruzamento entre Ganceiros e Xendive sitúase o primeiro dos muíños de conxunto
etnográfico, e seguindo a levada, chegamos ata o aserradeiro.



Aserradoiro do Penela UTM X: 578.225 Y: 4.641.223

Levada de Ganceiros



Muíño do Escribano
	

UTM X: 578.095 Y: 4.641.345



UTM X: 577.921 Y: 4.641.499Muíño do Frade

Muíño da Aceña
	

UTM X: 577.769 Y: 4.641.631



Muitio de riba do Pereiro UTM X: 577.726 Y: 4.641.646



FICHA N°: CE 08
DENOMINACIÓN

Muíños da Corga de Trasentes

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUIA CONCELLO

Santa Comba Santa Comba de San Trocado Bande

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Muiños301 301-11	 301-25

DESCRICIÓN
Os muíños hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos

galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun
elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría están en estado de semirruina ou abandoados, conservándose tan só
os reaproveitados con fins turísticos. O Rego de Trasentes ou Corga de Santa
Comba, presenta un elevado conxunto de muiños, dos que algún deles aínda moe na
actualidade. Os do tramo inferior do río, atópanse dentro do ámeto de proteción do
Plan Director Vía Nova, e son os seguintes:

MUNO 1: Sitúase por riba da saída do tubo que canalizou o regato por debaixo do
paso da estrada OU-540. Atópase totalmente abandoado e moi deteriorado, co teito
derruido, o interior desfeito e invadido pola vexetación.

MUNO 2: Sitúase augas arriba do anterior, tamén moi deteriorado e con moita
vexetación que se apodera das súas estructuras. Son dous muiños adosados, pero
nun deles só se conserva o inferno, pois o resto derruiuse totalmente.

MUÍÑO 3: Ubicase augas arriba do paso da antiga OU-540, ao pé do río e oculto
entre unha densa capa de vexetación. Conserva a estructura volumétrica exterior e o
teito, pero xa leva anos abandoado, o que contribúe a un progresivo deterioro.

MIMO 4: Seguindo do anterior 50 metros río arriba, atópase este muíño totamente
abandoado, oculto entre a vexetación, co teito derruido e todos os seus elementos
funcionais estragados.

POLDRADO E CAMIÑO TRADICIONAL: Ao pé do muíño 3, ubicase un pequeño
poldrado tradicional para cruzar o regato. Está bastante deteriorado e ten algunha das
suas lousas movida polas crecidas. Cara ao leste do poldrado, arranca unha canella,
que vai ata a estrada, aprox. 150 metros, e vai delimitada polos muros lindeiros das
parcelas.

Para acceder a este conxunto de muíños é ao poldrado e preciso seguir a OU-540,
desde Bande ata Santa Comba. Aquí desviámonos na segunda entrada do pobo,
apañando un anaco da OU-540 vella, ata chegar ao regato onde se localizan os
muíños, augas abaixo e augas arriba da ponte.



Muíño
	

UTM X: 582.494 Y: 4.647.163



Muíño 3
	

UTM X: 582.519. Y: 4.647.268

Muíño 4
	

UTM X: 582.422 Y: 4.647.352



Poldrado e Camiño tradicional UTM X: 582.547 Y: 4.647.274



FICHA N°: CE 09
DENOMINACIÓN

CONCELLO
Muíños do Regato de Carpazás

PARROQUIA
LOCALIZACIÓN

LUGAR
O Ribeiro San Pedro Fiz do Ribeiro Bande

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-1V	 263-77/87 Muíños

DESCRICIÓN
Os muíños hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos

galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun
elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría están en estado de semirruína ou abandoados, conservándose tan só
os	 reaproveitados	 con	 fins	 turísticos.	 O	 regato	 de	 Carpazás	 foi	 intensamente
aproveirtado no pasaso para producir enerxía hidráulica, do que dá boa fe a alta
densidade de muíños que proliferan nas súas ribeiras. No tramo inferior do regato,
entre a ponte da estrada de Bande a Xinzo e a desembocadura, que é o paso
hipotético da Vía Nova, presenta os seguintes elementos etnográficos:

MUNOS	 DA	 PONTICELA:	 Conxunto	 de	 tres	 muíños,	 situados	 preto	 da
desembocadura do Carpazás no Limia, no fondo dunha pequena veiga. Empregan os
tres a mesma levada para o accionamento do seu mecanismo, pasando pola tufeira
do muíño, dunhos a outros. Os tres están bastante deteriorados, co seu teito derruido
e a estructura exterior bastante tocada. Os mecanismos interiores de funcionamento,
ou estan desartellados ou fóron substraídos. O máis interensante do conxunto, é a
tufeira do muíño superior, que imita un arco de medio punto moi tosco.

MUNO DO OUTEIRO DO MUÍÑO: Sitúase augas arriba do conxunto anterior tras
un xiro de 90° do regato.	 Está totalmente camuflado entre a vexetación,	 que
imposibilita o acceso a mesmo e faino pasar case desapercibido.

MUIÑOS E PONTELLA DAS ROZADAS: Seguindo pola marxe esquerda do regato
atópanse estes dous muíños alineados na pendente, para aproveitar a mesma levada.
Os dous están ben conservados e mantén a súa volumetría exterior e os elementos
interiores.	 O	 seu	 recente	 abandoo,	 fai	 que	 a	 vexetación	 vaia	 invadindo	 as
construccións ameazando a súa estabilidade. A pontella sitúase ao pe do muíño, para
facilitar o paso dos muiñeiros do Ribeiro do outro lado do regato, aos que Ile pertencía
o dereito a moer. Compónse dunha gran lousa plana, que apoia sobre dous piares
cúbicos de gran volume, e a que se adosan pequenas lousas para completar o paso.

MUNOS DO PEREIRO: Ubícanse inmediatamente augas arriba dun camiño da
parcelaria entre Quintela e a estrada de Güin. Os dous están ben conservados
conservando toda a súa estructura exterior. Os mecanismos interiores estan algo
desartellados	 notándose	 o	 abandoo	 dos	 elementos,	 o	 que	 contribúe	 ao	 seu
progresivo deterioro.

MUNO DA BARCOBA: Augas arriba do pereiro, na mesma marxe, en estado de
abandoo e comezando a dar síntomas de deterioro.

MUNO DAS MERCIEIRAS: Sitáse por riba do hipotético paso da Vía Nova na
actual ponte estrada Xinzo-Bande. Está moi deteriorado e en perigo de derrume.

Para acceder a este conxunto de muíños seguimos a estrada de Bande a Xinzo, ata
a pasar o Ribeiro, onde se chega a ponte das Mercieiras que atravesa o regato.



Muíño 1 da Ponticela	 UTM X: 590.166 Y: 4.652.298

Muíño 2 da Ponticela
	

UTM X: 590.170 Y: 4.652.318



Muíño 3 da Ponticela	 UTM X: 590.187 Y: 4.652.331

Multi° do Outeiro do Muírio
	

UTM X: 590.082 Y: 4.652.528



Muíño 1 das Rozadas
	

UTM X: 590.192 Y: 4.652.858

Muíño 2 das Rozadas UTM X: 590.192 Y: 4.652.858



Pontella das Rozadas UTM X: 590.192 Y: 4.652.858

Mffiño 1 do Pereira UTM X: 590.250 Y: 4.653.168



Muíño 2 do Pereiro	 UTM X: 590.265 Y: 4.653.176

Muíño da Barcoba
	

UTM X: 590.360 Y: 4.653.472



Muíño das Mercieiras UTM X: 590.258 Y: 4.653.792



FICHA N°: CE 10
DENOMINACIÓN

Paisaxe Tradicional de Ganceiros e Xendive

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

Ganceiros-Xendive 	 San Salvador de Torno Lovios

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
Agraria301 301-11-111 263-43/44/53/54 Paisaxe

DESCRICIÓN
A paisaxe actual das aldeas de Ganceiros e Xendive, nas ladeiras que verten ao río

Sales, responde a un concepto totalmente antropizado. No decurso da Idade
Moderna, posiblemente no século XVIII, reorganizouse o territorio en base a por a
producir as terras, para a chegada de novos cultivos, que precisaban un bo sistema
de irrigación. Por eso a estructuración en socalcos ou pequenas terrazas cos seus
muros de contención de pedra, son o sistema ideal para o aproveitamento do terreo
nas fortes ladeiras e para o aproveitamento das .ugas de regadío.

Todo este sistema agrario tradicional, está orientado ao S-SW, polo que aproveita
moi ben a luz do sol, incrementando a producción de alimentos.

Unha intensa rede de camiños, canellas e congostras, comunica estes socalcos
coas aldeas, ademáis de diferentes corredoiras e sendeiros de conexión entre as
leiras. Todas estas arterias, artellan no seu conxunto a paisaxe agraria confeccionada
para sacarlle o maximo proveito á introducción dos novos cultivos.

Dous camiños históricos, anteriores a esta reorganización do territorio, intégranse
neste conxunto, coas súas pertinentes alteracións e modificacións por mor do paso do
tempo. Trátase da Vía Nova que sube paralela á actual estrada, perdéndose na
chegada final ao paso do río Sales; e do camiño Medieval de peregrinación a
Santiago que ocupou o trazado da Vía, con diferentes variantes que reducían a
lonxitude da mesma.

Se a toda esta riqueza etnográfica, Ile engadimos os muíños de Ganceiros e a
excelente canteiría das casas das aldeas, fan que toda esta área sexa merecedora de
gran protección, pois a grandes rasgos recrea, casi inalterada, unha paisaxe
tradicional do século XVIII. As alteracións máis agresivas fóron, as producidas polos
novos viais de comunicación, a apertura dalguha pista que suplanta a un camiño
tradicional, as tiñas de alta tensión e as recentes modificacións nas aldeas que non
respetaron os parámetros constructivos antergos, introducindo materias desacordes
coa arquitectura tradicional galega.

Para acceder a este conxunto etnográfico, seguimos a estrada OU-540 ata chegar á
vila de Lovios. Aquí collemos a estrada local cara ao norte que se dirixe a Ganceiros e
Xendive, atravesando o río Sales e ascenendo entre os socalcos. Desde o castelo da
Vila, hai unha magnifica vista de toda paisaxe tradicional.

No seguinte mapa, pódese ver en vermello, o trazado dos principais camiños que
artellan a zona de producción agraria, conectándoa coas aldeas e o paso da Vía Nova
baixando moi moderadamente ata que se perde, precisamente pola nova
reorganización do terreo en terrazas.



Paisaxe A raria Tradicional UTM punto medio)X: 577.447 Y: 4.641.191

Paisaxe a. raria tradicional Vista desde o Castelo da Vila

,,



FICHA N°: CE 11
DENOMINACIÓN

Paisaxe Tradicional de Güin

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

Güin Santiago de Güin Bande

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-IV 263-87/88 Paisaxe Agraria

DESCRICION
A paisaxe actual da aldea de Güin, nas ladeiras que verten ao río Limia, responde a

un concepto totalmente antropizado. No decurso da Idade Moderna, posiblemente no
século XVIII, reorganizouse o territorio en base a por a producir as terras, para a
chegada de novos cultivos, que precisaban un bo sistema de irrigación,
estructurándose en socalcos ou pequenas terrazas cos seus muros de contención de
pedra.

Unha intensa rede de camiños, canellas e congostras, comunica estes socalcos coa
aldea, ademáis de diferentes corredoiras e sendeiros de conexión entre as leiras, que
artellan no seu conxunto a pasaxe agraria tadicional

Outro camiño histórico, anterior a esta reorganización do territorio, intégranse neste
conxunto, coas stlas pertinentes alteracións e modificacións por mor do paso do
tempo. Tratase da Vía Nova que coincide en cota cun dos camiños tradicionais e da
que se poden ver algunhos vestixios.

Para acceder a esta paisaxe agraria tradicional, seguimos a estrada que comunica
Bande con Xinzo de Limia ata Güin.

No seguinte mapa, pódese ver en vermello, o trazado dos principais camiños que
artellan a zona de producción agraria conectándoa coa aldea e o paso da Vía Nova. 

Paisaxe A raria Tradicional UTM ( punto medio X: 591.261 Y: 4. 652.783



Paisaxe agraria tradicional Vista desde Lovios de Sever



FICHA N°: CE 12
DENOMINACIÓN

Lugar de Culto da Ascensión

LOCALIZACIÓN
LUGAR PARROQUÍA CONCELLO

Ponte Liñares Santiago de Güin Bande

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-1V 263-78 Etnográfico-Relixioso

DESCRICIÓN

O conxunto relixioso da Ascensión, ubicase ao pé do hipotético paso da Via Nova, á
altura de Ponte Liñares. Este lugar de culto, albergou durante moitos anos unha
importante feira de gando, dahí que o lugar tamén se coñeza como a Feira Nova. O
día da patrona unha concurrida procesión de Danzas Brancas, acompañaba á virxe,
desde Güin ata a capela.

Tamén era un lugar moi transitado, pois ademáis do camiño vello que viña do alto
do lermes, unha ponte medieval, facilitaba o tránsito para a outra beira do Limia. Esta
fermosa ponte, foi destruida perante as labores de disecación da lagoa de Antela, na
década dos 60 do século XX.

Os elementos etnográficos e relixiosos que forman este conxunto son:

A capela da Ascensión: típica ermita de época moderna, cun pórtico adosado na
entrada. Pranta dunha soa nave, con teito a dúas augas e campanario de pedra na
cabeceira. Presenta un perpiaño do país, recibido en seco e moi ben colocado.

Cruceiro 1: ao pé da ermita, sobre un penedo, no que apoia un pedestal cúbico
onde asenta un varal cuadrangular de fábrica contemporánea. A cruz que coroa o
elemento é recente.

Cruceiro 2:	 máis alonxado da capela e moito máis rústico que o anterior, só
conserva o varal hexagonal, incrustado nun pedestal cúbico sen plataforma.

Peto de Ánimas: situado preto do río, nunha zona próxima a onde de localizaba o
paso da ponte medieval. É unha pequena construcción pétrea, cun oco arcado para
albergar unha imaxe de culto, e rematada con capeas que sobresaen lixeiramente na
parte frontal. Na cima coróase cunha cruz de pedra sen figuración.

Para	 acceder	 a	 este	 conxunto	 etnogáfico-relixioso,	 seguimos	 a	 estrada	 que
comunica Bande con Xinzo de Limia ata Ponte Liñares.



^



Peto de Ánimas da Ascensión UTM X: 592.617 Y: 4.653.005



FICHA N°: CE 13
DENOMINACIÓN

CONCELLO
Muíños da Corga do Castro 

PARROQUIA
LOCALIZACIÓN

LUGAR
Fervenza San Pedro Fiz do Ribeiro Bande

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Moderna

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
Muíños263 263-IV 263-87

DESCRICIÓN
Os muíños hidráulicos, están sobradamente presentes nas beiras dos regatos e ríos

galegos. Son unha pequena mostra da arquitectura popular tradicional galega e do
enxeño para aproveitar a forza da auga no proceso productivo. Constitúese nun

elemento imprescindible, no proceso de fabricación tradicional do pan, transformando
o millo e o centeo en fariña miúda, para a súa posterior cocción. Prolifera nos ríos
galegos a partir do século XVII, despóis da introdución do cultivo do millo, e entra en
resección a mediados do século XX, coa industrialización do proceso do pan. A día de
hoxe a maioría están en estado de semirruína ou abandoados, conservándose tan só
os reaproveitados con fins turísticos.

Os ruta- os do Crasto, que reciben iste nome por alinearse ao pé do regato que
baixa do Castro, ubícanse nun pequno tramo do regato entre a OU-301 e a estrada
entre Quintela e Fervenza. Agás un, o resto están moi derruidos e practicamente
ocultos entre a densa matogueira do regato. Según os veciños, quedan unhos seis
muíños coas paredes en pé, pero había máis que desapareceron. A visita individual a
cada elemento do conxunto etnográfico, resulta imposible sin previa limpeza.

Para acceder a este conxunto seguimos a OU-301 entre Bande e Xinzo de Limia ata
o primeiro desvío de O Ribeiro, por onde se accede ás Campiñas atravesando o
regato de Currelo, onde se sitúa o primeiro dos muíños ao pe da estrada.

Conxunto etnosráfico	 1 UTM X: 589.032	 Y: 4.653.009
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Muírios do Crasto
	

Vista xeral

Muíños do Crasto
	

Detalle
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FICHA N°: PHR-1
DENOMINACIÓN

Ermida do San Amaro

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Torneiros Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 573.914 UTM Y:	 4.634.766	 Altitude:	 425m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301- 111 301-72 Capela

DESCRICIÓN
Pequena ermida con muros de grandes sillares irregulares, recibidos con morteiro

de cemento e coas xuntas encintadas. Planta rectangular de unha soa nave que
soporta un teito a dúas augas, coroado na parte frontal cunha cruz de pedra rústica
sen figuración.

Presenta un excelente estado de conservación, con trazas de ter sido axeitada
recentemente.

Accédese desde Torneiros de Río Caldo, internándose por un camiño que atravesa
a aldea de norte a sur, ubicándose a ermida no extremo sur do núcleo rural.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHR-2
DENOMINACIÓN

Ca ela de Santa Lucía

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Vilameá Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 574.803 UTM Y:	 4.636.275	 Altitude:	 400m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-73 Capela

DESCRICIÓN
Pequena capela adicada a Santa Lucía, feita con muros de grandes sillares

regulares, recibidos con morteiro de cemento e coas xuntas encintadas. Planta
rectangular de unha soa nave que soporta un teito a dúas augas cunha pequena
espadana. Na portada, acompañando á porta de acceso alintelada, presenta dous
pequenos ventanucos verticais.

Presenta un excelente estado de conservación, complementado cun pórtico de
recente construcción.

Accédese desde Lovios pola estrada OU-312, ata a aldea de vilameá de Río Caldo,
onde se atopa a capela xusto no cruce de entrada ao núcleo rural.

REFERENCIA FOTOGRAFICA



FICHA N°: PHR-3
DENOMINACIÓN

Ermida da Nosa Señora do Xurés

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Vilameá Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 575.425 UTM Y:	 4.635.591	 Altitude:	 685m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Capela301 301-111 301-73

DESCRICIÓN
Ermita robusta, colocada nunha posición dominante sobre o Val do río Caldo,

rodeada de grandes afloramentos rochosos que poideron recibir algún tipo de culto
antigo. Planta rectangular de unha soa nave, construida con grandes sillares
regulares recibidos en seco, que soportan un teito a catro augas, coroado con
pináculos nos bordes. Na parte frontal adósase unha pequena nave presidida polo
campanario e na parte traseira compleméntase cun pequeño altar porticado para
misar ao ar libre.

Presenta un excelente estado de conservación, rodeada dun fermoso espazo
natural e con magníficas vistas.

Accédese desde Lovios pola estrada OU-312, ata a aldea de vilameä de Rio Caldo,
onde nos desviamos á esquerda para ascender por unha sinuosa estrada ata a
ermida.



FICHA N°: PHR-4
DENOMINACIÓN

Ermida de Santa Catarina

REFERENCIA FOTOGRAFICA

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Bubaces Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 573.982 UTM Y:	 4.635.698	 Altitude:	 450m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-111 301-72 Capela

DESCRICIÓN
Pequena ermida con muros de grandes sillares irregulares, recibidos con morteiro

de cemento e con encintado tradicional nas xuntas. Planta rectangular de unha soa
nave que soporta un teito a dúas augas, coroado na parte frontal cun campanario de
un arco de medio punto con dous aleros de ángulo moi agudo.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese desde Lovios pola estrada OU-312, ata a aldea de Bubaces de Rio Caldo,
onde nos desviamos á dereita atravesando o núcleo rural de sur a norte, ubicándose
a ermida na saida norte ao pé do camiño.



FICHA N°: PHR-5
DENOMINACIÓN

CONCELLO
Capela de San Roque

PARROQUÍA

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Cima de Vila San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 575.408 UTM Y:	 4.639.053	 Altitude:	 491m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Capela

Accédese desde Lovios pola estrada OU-312, ata chegar ao desvío de Cima de
Vila, atravesando este núcleo para chegar á capela.

Presenta un excelente estado de conservación, gozando de moito culto e cun gran
espazo de lecer ao redor.

Pequena ermida coroando un outeiro que domina o val do tramo final do río Lovios,
con muros de grandes sillares regulares encintados con morteiro de cemento. Planta
rectangular de unha soa nave que soporta un teito a dúas augas, coroado con dúas
pequenas cruces. Na parte frontal, adósase un pórtico que parece máis recente, cun
campanario de un arco de medio punto rematado cunha cruz.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRICIÓN



FICHA N°: PHR-6
DENOMINACIÓN

CONCELLO
Capela de San Bartolomeu

PARROQUÍA

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Zapateiro San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 575.822 UTM Y:	 4.639.464	 Altitude:	 448m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Capela

DESCRICIÓN
Ermita sobria e austera, ubicada no val do río Lovios, con muros de grandes sillares

regulares encintados con morteiro de cemento. Planta rectangular de unha soa nave
que soporta un teito a catro augas, coroado con pináculos. Na parte frontal, colócase
un campanario de un arco de medio punto rematado cunha cruz.

Presenta un excelente estado de conservacióne e conta cun gran espazo de lecer
ao redor.

Accédese desde Lovios, desviándonos na saída da vila cara a OU-540, por unha
pista á esquerda que pasa á beira da capela.



REFERENCIA FOTOGRAFICA

FICHA N°: PHR-7
DENOMINACIÓN

Igrexa de San Miguel

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Fondevila San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 576.105 UTM Y:	 4.639.774	 Altitude:	 405m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec-XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301 -II! 301-53 Igrexa

DESCRICIÓN
Templo parroquial de San Miguel de Lovios, de estilo Barroco, consagrado no ano

1755. Planta rectangular de unha soa nave que soporta un teito a catro augas, cunha
nave de menor altura adosada na parte frontal co teito a dúas augas. Destaca a súa
torre con balaustrada de pedra e cuberta con cúpula de pináculos.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese desde Lovios, desviándonos no ceotro da vila, cara ao núcleo rural de
Fondevila, onde se ubica a igrexa nun pequeño esporón que domina o val do río
Lovios.



FICHA N°: PHR-8
DENOMINACIÓN

Casa Rectoral de Lovios

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Fondevila San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 576.136 UTM Y:	 4.639.747	 Altitude:	 410m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec-XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Casa Rectoral

DESCRICIÓN
Casa Rectoral da parroquia de San Miguel de Lovios, coa igrexa de estilo Barroco

consagrada no ano 1755. Pousúe unha pranta en U, con muros de grandes sillares
rectangulares que soportan o teito a dúas augas e está dotada cun patio de entrada.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese desde Lovios, desviándonos no centro da vila, cara ao núcleo rural de
Fondevila, onde se ubica a casa rectoral a carón da igrexa.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHR-9
DENOMINACI Ó N

CONCELLO
Cápela da Virxen das Candelas

PARROQUIA

LOCALIZACIÓN

LUGAR
Ribas de Arauxos San Martiño de Araüxos Lovios
UTM X:	 576.770 UTM Y:	 4.639.816	 Altitude:	 360m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
-

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Capela

DESCRICIÓN
Capela ubicada no centro da aldea de Ribas de Araúxo, con muros de grandes

sillares regulares encintados con morteiro de cemento. Planta rectangular de unha
soa nave que soporta un teito a dúas augas, coroado cunha cruz na parte traseira e
na parte frontal cun campanario de un arco de medio punto rematado cunha cruz.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese desde Lovios por unha estrada local que parte á beira do cuartel da
Garda Civil de Lovios e chega á aldea de Ribas de arauxo, atopándose a capela no
centro da mesma.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA N°: PHR-10
DENOMINACIÓN

lgrexa de San Salvador

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Torno San Salvador de Torno Lovios
UTM X:	 577.970 UTM Y:	 4.642.709	 Altitude:	 395m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec-XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-44 Igrexa

DESCRICIÓN
Templo parroquial de San Salvador de Torno, de panta rectangular de unha soa

nave que soporta un teito a catro augas, cunha nave de menor altura adosada na
parte frontal, co teito a düas augas. Na fachada, ademáis do arco de medio punto
dovelado, destaca a süa espadana con doble van de arco arquitrabado e frontón
triangular con ventanuco de arco, pirámides de bola e cruz de pedra.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese desde estrada OU-540, tres kilómetros despóis de pasar a presa do
encoro da Conchas, por un desvío á esquerda que nos conduce a Torno, ubicándose
a igrexa á entrada do núcleo rural.



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRICION
Casa Rectoral da parroquia de San Salvador de Torno, que pousúe unha pranta en

L, con cuberta a catro augas de tella curva. Os muros estan construidos con aparello
desigual e presentan vanos alintelados con cornisa de voo.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese desde estrada OU-540, tres kilómetros despóis de pasar a presa do
encoro da Conchas, por un desvío á esquerda que nos conduce a Torno, ubicándose
a casa rectoral a carón da igrexa.

FICHA N°: PHR-11
DENOMINACIÓN

Casa Rectora! de Torno

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Torno San Salvador de Torno Lovios
UTM X:	 577.942 UTM Y:	 4.642.739	 Altitude:	 390m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec-XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-1 301-44 Casa Rectoral



FICHA N°: PHR-12
DENOMINACIÓN

CONCELLO
Igrexa de San Martiño

LUGAR
de Araúxo

PARROQUIA

LOCALIZACIÓN
Suigrexa San Martiño de Araúxo Lovios
UTM X:	 577.445 UTM Y:	 4.640.198	 Altitude:	 375m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec-XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 lgrexa

DESCRICIÓN
Templo parroquial de San Martiño de Araúxo, de estilo Barroco, de pranta

rectangular de unha soa nave, co prebisterio máis elevado con cuberta a catro augas
coroado con pináculos. A fachada é moi sinxela, con entrada alintelada e remate en
espadana de doble van.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese desde Lovios, seguindo a estrada OU-312, en dirección a Ourense.
Pouco despóis da saída de Lovios desviámonos á dereita cara a Portaxe e collemos
unha estrada local que nos leva ata Suigrexa.



FICHA N°: PHR-13
DENOMINACIÓN

Rectoral de Suigrexa

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Suigrexa San Martiño de Araúxo Lovios
UTM X:	 577.460 UTM Y:	 4.640.180	 Altitude:	 375m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec-XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-111 301-53 Casa Rectoral

DESCRICIÓN
Casa Rectoral da parroquia de San Martiño de Araúxo, que pousúe unha pranta en

L, con cuberta a catro augas moi deteriorada. Os muros estan construidos con
aparello desigual e presentan vanos alintelados. Presenta duas dependencias anexas
do mesmo estilo arquitectónico.

Amosa un estado de conservación semirruinosa.

Accédese desde Lovios, seguindo a estrada OU-312, en dirección a Ourense.
Pouco despóis da saida de Lovios desviámonos á dereita cara a Portaxe e collemos
unha estrada local que nos leva ata Suigrexa.



FICHA N°: PHR-14
DENOMINACIÓN

Capela de San Xoán

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Xendive San Salvador de Torno Lovios
UTM X:	 577.568 UTM Y:	 4.641.972	 Altitude:	 430m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Capela301 301-1 301-43

DESCRICIÓN
Pequena ermita con muros de grandes sillares irregulares, recibidos con morteiro de

cemento e con encintado tradicional nas xuntas. Planta rectangular de unha soa nave
que soporta un teito a dúas augas, coroado na parte frontal cun campanario de un
arco de medio punto rematado nunha cruz de pedra.

Presenta un excelente estado de conservación, cunha zona preparada ao redor da
capela onde se sitúa un cruceiro popular rústico.

Accédese desde Lovios pola estrada OU-312 en dirección a Ourense, ata chegar ao
cruce entre Xendive e Ganceiros, desviándonos a Xendive ubicándose a capela ao IDA
da estrada.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHR-15
DENOMINACIÓN

CONCELLO
Capela da Virxe
LUGAR

do Pilar
PARROQUIA

LOCALIZACIÓN
Ganceiros San Salvador de Torno Lovios
UTM X:	 578.025 UTM Y:	 4.641.319	 Altitude:	 450m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
-

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-44 Capela

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRICIÓN
Pequena ermita con muros de grandes sillares irregulares, recibidos con morteiro de

cemento e con encintado do mesmo material. Planta rectangular de unha soa nave
que soporta un teito a dúas augas, con pináculos nos bordes e coroado na parte
frontal cun campanario de un arco de medio punto rematado nunha cruz de pedra.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese desde Lovios pola estrada OU-312 en dirección a Ourense, ata chegar ao
cruce entre Xendive e Ganceiros, desviándonos a Ganceiros ubicándose a capela no
fondo do núcleo rural.



FICHA N°: PHR-16
DENOMINACIÓN

lgrexa de Santa Piedade

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Parada Parada de Ventosa Muíños
UTM X:	 579.821 UTM Y:	 4.643.385	 Altitude:	 620m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-44 lgrexa

DESCRICIÓN
Templo parroquial de Parada de Ventosa, de planta rectangular de unha soa nave,

co presbiterio a maior altura coa cuberta a catro augas, rematada en pináculos nos
bordes e cruz de pedra na cima. Os muros son mol robustos, co emprego de aparello
regular recibido en seco e disposto a soga. Na fachada, posúe unha entrada de estilo
Neoclásico, e destaca a súa espadana con doble van de arco arquitrabado e frontón
triangular con ventanuco de arco, pirámides de bola e cruz de pedra. Na parte traseira
presenta un engadido porticado para misar os días de festa.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540, ata chegar a presa do encoro das Conchas, que
debemos cruzar para apañar a OU-312 dirección Lovios, onde aparece o desvío a
Parada de Ventosa, ubicándose a igrexa na cima da aldea.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA N°: PHR-17
DENOMINACIÓN

Capela da Virxen das Neves

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Tedós Santa Cruz de Grou Lobeira
UTM X:	 580.308 UTM Y:	 4.645.109	 Altitude:	 605m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Capela301 301-1 301-34

DESCRICIÓN
Pequena ermita con muros de cachotería irregular, recibidos con morteiro de

cemento e encintados con argamasa de cal. Planta rectangular de unha soa nave que
soporta un teito a dúas augas, coroado na parte frontal cun campanario de un arco de
medio punto rematado nunha cruz de ferro.

Presenta un estado de conservación regular con mostras de resquebraxamento na
parede frontal.

Accédese pola estrada OU-540, ata pouco antes de chegar á presa do encoro das
Conchas, onde aparece un desvío á dereita que ascende ata Tedós, ubicándose a
capela na cima da aldea.



FICHA N°: PHR-18
DENOMINACIÓN

Capela de San Bartolome

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Ermille Santa Cruz de Grou Lobeira
UTM X:	 580.740 UTM Y:	 4.645.398	 Altitude:	 590m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
-

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1 301-34 Capela

DESCRICIÓN
Pequena ermita con muros de grandes sillares regulares, recibidos con morteiro de

cemento e con encintado do mesmo material. Planta rectangular de unha soa nave
que soporta un teito a dúas augas coroado con capeas. Na parte frontal remata cun
campanario de un arco de medio punto e triángulo cunha cruz de ferro.

Presenta moi bo estado de conservación cun espazo arbolado pechado ao redor.

Accédese pola estrada OU-540, ata pouco antes de chegar a presa do encoro das
Conchas, onde aparece un desvío á dereita ao núcleo rural de Ermille, ubicándose a
capela na parte superior da aldea.



DESCRICIÓN
Templo parroquial de Santa Comba de Bande, de planta rectangular de unha soa

nave, co presbiterio a major altura coa cuberta a catro augas. Os muros son moi
robustos, co emprego de aparello irregular recibido con morteiro de cemento e
encintado rústico. Na fachada, destaca a súa espadana con doble van de arco
arquitrabado e frontón redondo con ventanuco de arco, pináculos e cruz de pedra.

Presenta un moi bo estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Santa Comba, no límite sur do
Concello de Bande, ubicándose a igrexa na entrada oeste da aldea.

FICHA N°: PHR-19
DENOMINACIÓN

lgrexa da Virxe da Pena

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Santa Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 582.625	 UTM Y:	 4.647.541	 Altitude:	 610m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 lgrexa

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHR-20
DENOMINACIÓN

Casa Rectoral de Santa Comba

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Santa Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 582.765	 UTM Y:	 4.647.502	 Altitude:	 610m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 Casa Rectoral

DESCRICIÓN
Casa Rectoral da parroquia de Santa Comba de Bande, de pranta irregular e

cuberta a varias augas. Posúe con muros de grandes sillares rectangulares, e está
dotada cun patio de entrada e muro perimetral que pecha o Destro.

Presenta un estado de conservación ruinoso.

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Santa Comba, no límite sur do
Concello de Bande, ubicándose a casa rectoral na entrada oeste da aldea, pouco
despóis da igrexa parroquial.



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA N°: PHR-21
DENOMINACIÓN

Igrexa de San Trocado

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Santa Comba Santa Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 582.804	 UTM Y:	 4.647.487	 Altitude:	 610m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Visigótica-Sec. VII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-25 lgrexa

DESCRICIÓN
A igrexa prerrománica de Santa Comba, considerada unha das xoias

arquitectónicas da Península Ibérica, foi o primeiro edificio da provincia de Ourense
declarado Monumento Nacional en 1922. Concebíuse durante o reinado Suevo, e
executouse por arquitectos galaicos durante o reinado dos Visigodos, posiblemente
aproveitando restos dunha anterior edificación de culto ancestral. Tecnicamente
presenta unha planta de cruz grega de influxo oriental e de crecemento piramidal, que
permite crear un xogo de volumes, tanto interior coma exteriormente. O Cimborrio
presenta arestas de ladrillo con nervios en espiña de peixe e xanelas abucinadas, que
crean un xogo de luces no interior. O ábside sepárase do centro por un arco de
ferradura sostido por culumnas de mármore con capiteis visigodos, agochando
pinturas Tardo-Medievais e unha figura de madeira policromada de época Baixo-
Medieval. No interior do monumento consérvanse moitos elementos romanos: un
miliario e aras adicadas aos Deuses. A mesa do altar ten decoración visigoda e no
sepulcro de mármore de San Trocado, rañaban os devotos coas unllas para levar o
po milagreiro do Santo.

Presenta un excelente estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Santa Comba, no límite sur do
Concello de Bande, ubicándose a igrexa despóis da rectoral, na entrada oeste da
aldea.



FICHA N°: PHR-22
DENOMINACIÓN

Capela de San lsidoro

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Quintela Santa Comba de San Trocado Bande
UTM X:	 583.939	 UTM Y:	 4.647.736	 Altitude:	 610m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Séc XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
301 301-11 301-25 lgrexa

DESCRICIÓN
Pequena capela adicada a San lsidoro, con muros de aparello irregular recibidos

con morteiro de cemento. Compónse dunha sóa nave, con teito a dúas augas que
apoia en capeas sobresaíntes que coroan a portada principal, coroada cunha
espadana de arco de medio punto moi peraltado. No dintel da porta de entrada
presenta unha inscripción do ano 1735.

Presenta un moi bo estado de conservación

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Porto Quintela, no extremo sur do
Concello de Bande, onde nos desviámos á dereita para ascender ata un pequeño
outeiro onde se ubica a capela.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHR-23
DENOMINACIÓN

lgrexa de San Xoán

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
O Baño San Xoán do Baño Bande
UTM X:	 584.619	 UTM Y:	 4.648.626	 Altitude:	 590m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Séc XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-15 lgrexa

DESCRICIÓN
Templo parroquial de San Xoán do Baño, de panta rectangular de unha soa nave,

co presbiterio a major altura coa cuberta a catro augas e o resto do teito a dúas
augas. Os muros están construidos con grandes sillares regulares con encintado fino
e a portada está coroada cunha espadana de arco. Esta igrexa foi trasladada do seu
emprazamento orixinal, cando se construíu o encoro das Conchas na década dos 40
do Século XX.

Presenta un mol bo estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Bande, seguindo dirección Portugal
seis kilómetros, aparece á nosa esquerda a igrexa ao pé da estrada logo de pasar o
desvío ás Maus do Baño.



FICHA N°: PHR-24
DENOMINACIÓN

Capela de San Antón

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
As Maus San Xoán do Baño Bande
UTM X:	 585.619	 UTM Y:	 4.649.296	 Altitude:	 570m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Séc XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301 - 11 301 - 16 Capela

DESCRICION
Pequena capela no centro da aldea das Maus adicada a San Antón, con muros de

aparello irregular recibidos en seco e coroados con capeas. Compónse dunha sóa
nave, asentada sobre un zócalo de nivelación, con teito a dúas augas e espadana
frontal con arco de medio punto. Para entrar á ermita, mäis elevada que o camiño,
adosóuselle unha plataforma con catro escalóns.

Presenta un bo estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata pasar a Vila de Bande e chegar ás Maus do
Baño, onde é preciso internarse para chegar á capela, no centro do amoreado rural.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA--___
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FICHA N°: PHR-25
DENOMINACIÓN
Igrexa de Santiago

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
O Viñal Santiago de Negueiroá Bande
UTM X:	 586.705	 UTM Y:	 4.650.213	 Altitude:	 620m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
-

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-11 301-16 Igrexa

DESCRICIÓN
Templo parroquial de Santiago de Negueiroá, de panta rectangular co presbiterio a

major altura e coroado con pináculos nas esquinas. Os muros son moi robustos,
construidos con sillares regulares e encintado fino. Na fachada, ademáis do arco de
medio punto peraltado, con motivos artísticos florais nas doelas, destaca a súa
espadana con doble van de arco arquitrabado.

Presenta un moi bo estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata pasar un kilómetro a poboación de Bande, onde
arranca un desvío á esquerda cara a Muíños que chega ata o Viñal.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHR-26
DENOMINACIÓN

Igrexa de San Xoán

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Garabelos Garabelos Bande
UTM X:	 587.806	 UTM Y:	 4.651.184	 Altitude:	 625m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-IV 263-86 lgrexa

DESCRICIÓN
Templo parroquial de San Xoán de Garabelos, de panta rectangular de unha soa

nave, co presbiterio á mesma altura e coa cuberta a tres augas. Na fachada, presenta
un arco de medio punto de doelas grosas con motivos artísticos xeornétricos, que
lembran ao románico tardío. Esta igrexa foi trasladada da súa ubicación orixinal, que
se atopaba 200 metros máis abaixo.

Presenta un moi bo estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata pasar un kilómetro a poboación de Bande, onde
arranca un desvío á esquerda cara a Muíños que chega ata Negueiroá, onde un novo
desvío chega ao lugar de Garabelos.



FICHA N°: PHR-27
DENOMINACIÓN

Igrexa de San Pedro Fiz

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
San Fiz San Pedro Fiz do Ribeiro Bande
UTM X:	 589.012	 UTM Y:	 4.652.024	 Altitude:	 642m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-1V 263-87 Igrexa

DESCRICIÓN
Templo parroquial do Ribeiro de Bande, de planta rectangular de unha soa nave co

presbiterio á mesma altura e teito a tres augas. Os muros son moi robustos, co
emprego de aparello regular recibido en seco e disposto a soga e tizón, con
predominio da soga. Na fachada, ademáis do arco de medio punto con decoración
abstracta, destaca a súa espadana con doble van de arco arquitrabado e frontón
triangular con ventanuco de arco, pirámides de bola e cruz de pedra. Nas
inmediacións da entrada lateral da igrexa, está incrustado un varal dun cruceiro
coroado cunha cruz anepígrafe.

Presenta un moi bo estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Bande, onde se colle a OU-301 que vai
a Xinzo de Limia. Pasado o alto do lermes chégase ao Ribeiro, onde se ubica a
Igrexa na zona situada máis ao oeste da parroquia.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHR-28
DENOMINACIÓN

Casa Rectoral do Ribeiro

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
San Fiz San Pedro Fiz do Ribeiro Bande
UTM X:	 588.994	 UTM Y:	 4.652.163	 Altitude:	 639m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
-

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxia
263 263-IV 263-87 Rectoral

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRICIÓN
Casa Rectoral da parroquia de San Pedro Fiz do Ribeiro, que pousúe unha pranta

en L, con cuberta moi deteriorada. Os muros estan construidos con aparello desigual
e presentan moitos síntomas de debilidade.

Presenta un estado de conservación ruinoso.

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Bande, onde se colle a OU-301 que vai
a Xinzo de Limia. Pasado o alto do lermes chégase ao Ribeiro, onde se ubica a
rectoral pouco antes de chegar á igrexa parroquial.



REFERENCIA FOTOGRAFICA
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FICHA N°: PHR-29
DENOMINACIÓN

Igrexa de San Pedro

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Quintela San Pedro Fiz do Ribeiro Bande
UTM X:	 589.404 1 UTM Y:	 4.652.857	 Altitude:	 633m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
-

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
263 263-IV 263-77 Capela

DESCRICION
Pequena capela adicada a San Pedro, con muros de sillares regulares recibidos con

morteiro de cemento e encintado tradicional caleado. Compónse dunha sóa nave, con
teito a tres augas e portada con entrada alintelada, coroada cunha espadana de arco
de medio punto mol peraltado, rematada en cruz de pedra.

Presenta un moi bo estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Bande, onde se colle a OU-301 que vai
a Xinzo de Limia. Pasado o alto do lermes chégase ao Ribeiro, onde se ubica a
Capela na entrada do lugar de Quintela.



FICHA N°: PHR-30
DENOMINACIÓN
lgrexa de Santiago

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Güin Santiago de Güin Bande
UTM X:	 591.199	 UTM Y:	 4.652.952	 Altitude:	 663m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
-

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
lgrexa263 263-IV 263-77

DESCRICIÓN
Templo parroquial de Güin, de planta rectangular de unha soa nave, co presbiterio a

major altura e coa cuberta a catro augas rematada en pináculos nos bordes e cruz de
pedra na cima. Os muros son moi robustos, co emprego de sillares regulares
recibidos con morteiro de cal e dispostos a soga.	 Na fachada,	 posüe un arco
alintelado, e destaca a süa espadana con doble van de arco arquitrabado e frontón
triangular con ventanuco de arco, pirámides de bola e cruz de ferro.

Presenta un moi bo estado de conservación.

Accédese pola estrada OU-540 ata chegar a Bande, onde se colle a OU-301 que vai
a Xinzo de Limia. Pasado o alto do lermes chégase a Güin, no extremo leste do
Concello de Bande, onde se ubica a igrexa na entrada do Lugar.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
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FICHA N°: PHC-1
DENOMINACIÓN

Ponte de Carballeda

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
A Devesa Santa María de Río Caldo Lovios
UTM X:	 574.173 UTM Y:	 4.636.511	 Altitude:	 375m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XV

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Gótico301 301-111 301-72

DESCRICIÓN
Ponte sobre o río Caldo, con tres arcos de medio punto oxivais, de estilo gótico e

doelas regulares moi ben asentadas. Nos extremos apoia sobre grandes afloramentos
rochosos e na parte central sobre pilas ou cepas con tallamar central augas arriba. Os
estribos, sobre os que apoia o peso da ponte, son de paramento irregular recibido en
seco, amosando unha moi boa colocación. Ten un pavimento irregular formado por
lousas, e non conserva gardas nos extremos.

Presenta un estado de semiabandoo, con moda vexetación que o vai absorvendo.

Accédese desde A Devesa de Río Caldo, internándose pola estrada local que vai a
Padrendo e Manín.



REFERENCIA pnTruzp ÁrtrA— -- .,_-
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FICHA N°: PHC-2
DENOMINACIÓN
Pazo dos Tejada

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Pazos San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 576.007 UTM Y:	 4.639.057	 Altitude:	 420m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec XVIII e XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Barroco301 301-111 301-53

DESCRICIÓN
Gran pazo de pranta en U, con torre e capela. Todo o conxunto está pechado con

muros de sillería, con acceso por un portalón cun gran coroamento en frontón curvo
con escudo.

Presenta un excelente estado de conservación, con sucesivas transformacións.

Accédese desde Lovios por unha pequena estrada local ata o Lugar de Pazos.



FICHA N°: PHC-3
DENOMINACIÓN

Casa do Curro

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Pazos San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 575.982 UTM Y:	 4.639.194	 Altitude:	 415m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec XVIII e XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Ti •oloxia
301 301-111 301-53 Popular

DESCRICIÓN
Pazo de pranta en escuadra, con dúas alturas. Todo o conxunto está pechado con

muros de sillería, con acceso por un portalón cun gran arco coroado cunha cruz. No
murallón que pecha o conxunto destaca a figura esculpida dun guerreiro.

Presenta un excelente estado de conservación, con sucesivas transformacións.

Accédese desde Lovios por unha pequena estrada local ata o Lugar de Pazos.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHC-4
DENOMINACIÓN

Casa Grande

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Fondevila San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 576.162 UTM Y:	 4.639.779	 Altitude:	 390m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Popular

DESCRICIÓN
Casa con muros de boa sillería e pranta case cuadrada con cuberta a catro augas.

Dotada de moita luz, con amplos ventanais rectangulares e balcóns sobre repisa.

Presenta un bo estado de conservación.

Accédese desde Lovios por unha pequena estrada local que baixa ao lugar de
Fondevila.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHC-5
DENOMINACIÓN

Ponte Vella de Pazos

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUA CONCELLO
Pazos San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 576.048 UTM Y:	 4.639.247	 Altitude:	 406m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Popular

DESCRICIÓN
Pontillón alintelado sobre o río Lovios, con seis vanos de luces entre 170 e 1'10

metros. Apoia sobre pilas ou cepas con tallamar redondeado, onde encaixan as
lousas que forman o pavimento orixinal da ponte, protexido con gardas laterias.

Presenta un bo estado de conservación, lamentando a ocultación do pavimento
orixinal, cuberto por unha capa de asfalto.

Accédese desde Lovios por unha pequena estrada local que leva ao lugar de
Pazos, ubicándose o pontillón no extremo norte do lugar.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHC -6
DENOMINACI Ó N

Ponte Desoutrolado

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Fondevila San Miguel de Lovios Lovios
UTM X:	 575.952 UTM Y:	 4.639.746	 Altitude:	 385m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XVII-XVIII

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía 
Popular301 301-111 301-53

DESCRICIÓN
Ponte sobre o río Lovios, con cun só van de 6'70 metros de luz. Presenta un arco de

medio punto con doelas ben concertadas e rasante horizontal. Apoia sobre amplos
estribos de manpostería irregular.

Presenta un bo estado de conservación e na actualidade a plataforma está
asfaltada.

Accédese desde Lovios por unha pequena estrada local que leva ao lugar de
Fondevila, ubicándose a ponte no extremo sur do lugar.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHC -7
DENOMINACIÓN

Ponte de San Martiño

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Requeixo San Martiño de Arauxo Lovios
UTM X:	 577.196 UTM Y:	 4.639.405	 Altitude:	 355m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Infraestructura

DESCRICIÓN
Ponte Contemporánea sobre o río Macaco de unha soa luz. Os estribos de

mampostería de sillares regulares, apoian sobre a rocha na parte esquerda e sobre
petril de pedra na parte dereita. A plataforma está protexida con gardas de pedra.

Presenta un bo estado de conservación.

Accédese desde Lovios por unha estrada local que conduce aos lugares de
Prencibe, O Reguengo e Sampaio, atopándose a ponte no paso do río Cabaleiro ou
Macaco.



FICHA N°: PHC-8
DENOMINACIÓN
Casa da Quinta

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Requeixo San Martiño de Arauxo Lovios
UTM X:	 577.194 UTM Y:	 4.640.085	 Altitude:	 370m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono -Cultural
Sec. XVIII-XIX

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Popular

DESCRICIÓN
Quinta galega tradicional tipo pazo, con varias construccións adxacentes, patio e

muro perimetral que pecha o conxunto. Emprega sillares regulares que rematan
nunha cornisa de molduras convexas. O muro, adórnase con almenas e pirámides e
na portada principal cun gran escudo coroado cunha cruz. Esta Quinta conserva no
seu interior un lagar de aceite tradicional, producción á que estivo adicada cara a
finais da Idade Moderna.

Presenta un estado de conservación semirruinoso, con elementos contructivos
engadidos desacordes coa arquitectura tradicional.

Accédese desde Lovios pola estrada local que conduce a Ganceiros e Xendive,
desviándonos ao lugar da Portaxe para chegar á Quinta.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



FICHA N°: PHC -9
DENOMINACIÓN
Casa do Aceite

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
A Portaxe San Martiño de Arauxo Lovios
UTM X:	 576.918 UTM Y:	 4.640.330	 Altitude:	 355m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Sec. XIX-1874

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Popular

DESCRICIÓN
A Casa do Aceite, era unha quinta tradicional galega, adicada á producción de

aceite, nunha zona cun microclima axeitado para a proliferación de oliveiras. Coa
restauración perdeu a súa funcionalidade orixinal. Posúe unha pranta rectangular,
con sillares regulares, sobre os que apoia o teito a catro augas e ten unha pequena
edificación anexa.

No ano 2008, completouse a restauración da casa, que se atopaba en estado
ruinoso.

Accédese desde Lovios pola estrada local que conduce a Ganceiros e Xendive,
desviándonos ao lugar da Portaxe para chegar á Casa do Aceite, pouco despóis do
Cruceiro.



DENOMINACION
FICHA N°: PHC-10
	

Ponte do Sales

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Requeixo San Martiño de Arauxo Lovios
UTM X:	 577.008 UTM Y:	 4.640.864	 Altitude:	 325m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
Medieval-Sec. XV

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Infraestructura viaria

DESCRICIÓN
Gran Ponte sobre o río Sales, con arco de medio punto de doelas ben concertadas,

de 1370 metros de luz e rasante horizontal. O paramento dos estribos componse de
mampostería irregular recibida en seco, apoiando nos extremos sobre o afloramento
rochoso. O pavimento orixinal de lousas está tapado polo asfalto e as gardas son
contemporáneas. O paramento interior do arco, presenta case todos os sillares
grabados con marcas de canteiro medievais.

O paso desta ponte asóciase ao camiño medieval que ven pola Costa Pereira e
ascendía ata Parada de Ventosa, Os Chaus, Celanova e Ourense, empregado na

ldade Media como Camiño de Santiago. Este Tramo entre A Portaxe e Os Chaus,
coincide en certos tramos, co trazado da Via Romana XVIII ou Via Nova, que
posiblemente empregase o mesmo lugar de paso para atravesar o Sales.

Presenta un estado de conservación bo, a pesar de estar sumerxido
intermitentemente baixo as augas do encoro de lindoso, que pouco a pouco inciden
na súa erosión e desintegración.

Accédese desde Lovios pola estrada local que conduce a Ganceiros e Xendive,
pasado o segundo viaducto da nova estrada que circula por riba da ponte.



REFERENCIA FOTOGRÁFICA

FICHA N°: PHC-11
DENOMINACIÓN
Ponte da Portaxe

LUGAR PARROQUIA CONCELLO
Requeixo San Martiño de Arauxo Lovios

LOCALIZACIÓN UTM X:	 576.848 UTM Y:	 4.640.165	 Altitude:	 340m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural
-

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-111 301-53 Infraestructura viaria

DESCRICIÓN
Ponte sobre o río Macaco ou Cabaleiro, con dous arcos de medio punto de grandes

doelas ben concertadas, que apoian nunha pila central con tallamar triangular. O
paramento dos estribos componse de sillares regulares almofadados recibidos con
morteiro. O pavimento orixinal de lousas de pedra está tapado polo asfalto e as
gardas son da mesma pedra que emprega nos estribos.

O paso desta ponte asóciase ao camiño medieval descrito por Matos Ferreira no
século XVIII, que ven da Portela de Homem cara a Ourense, empregado na Idade
Media como Camiño de Santiago e coincidindo en tramos coa Via Nova. Esta ponte
puido ser reconstruida en sucesivas ocasións e os sillares almofadados dos estribos
non son romanos.

Presenta	 un	 estado	 de	 conservación	 bo,	 a	 pesar	 de	 estar	 sumerxido
intermitentemente baixo as augas do encoro de lindoso, que pouco a pouco inciden
na súa erosión e desintegración.

Accédese desde Lovios pola estrada local que conduce a Ganceiros e Xendive,
desviándonos á Portaxe, lugar desde o que se chega á ponte.



FICHA N°: PHC-12
DENOMINACIÓN

Ponte Soutelo

LOCALIZACIÓN

LUGAR PARROQUÍA CONCELLO
Negueiroá Santiago de Negueiroá Bande
UTM X:	 587.533 UTM Y:	 4.649.558	 Altitude:	 549m

CARTOGRAFÍA Adscripción Crono-Cultural

1:50.000 1:25.000 1:5.000 Tipoloxía
301 301-1I 301-16 Infraestructura viaria

DESCRICIÓN
Ponte tradicional sobre o río Limia, con tres pilas de pedra de mampostería irregular

confeccionados ao xeito de tallamar triangular, sobre as que apoia unha plataforma
de madeira, protexida con gardas de estacas trenzadas con cadeas de ferro.

Este paso está asociado a un camiño vello, posiblemente de orixe medieval, que
atravesaba o Limia, unindo as poboacións do Concello de Bande coas do Concello de
Murrios.

Presenta un estado de conservación regular, pese a que foi restaurado cara a finais
do século XX.

Accédese desde Bande pola OU-540, ata coller o enlace a Muíños e chegar a
Negueiroá. Pasado este lugar desviámonos á esquerda dirección San Fiz e tras 300
metros aparece unha pista á dereita que leva á ponte.
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,	
•	 __	 ._

,
,	 Ámoural

n Urbana.. de

„

-	-
,',Ileid

a	 ,	 .,

l

litO ruce-iro- 	' 	 orle>	
-# g	 lb	

YftlInitetZie#46
.......	 '	 liii	 .	 __,(/	

•	 •

e_
mProunteccicIpaióin Planeamentof. ji 1 et .	 •AZAII"	 ir •	 ig., _ . i i

4,111Á#	 l '	 11

41 4$73,
1./.411,	 nJIPA.	 ,

e .4.1, •02:00,	
• 400:,	 .."

d,,,44.1;40144' -: 2 :,,,	 '	
el, it ..	

.	 .

-6:4"."
r VOICAre	 e	 iT"tioilts,	, I	 ti", 	 _--"Le,* ,OVer	 Agh	 1...

I 1	 i	 e..	 ,	 0. -I	 ral

'

.

--Z--h. .	 .	 ,,,,..s.	--

11,1.4,11
e	

ir
t.,
----.-	 .464a,orto

—	 O

,

,
nd ,

,	 \	 .

•

\	 .

\li	 114-4T:i.
,	 412n4

A .-di...
P

.	,	 ,	 /
.	 .41,	 , lb..‘----<'Taboad	

I,	 am	 . -	 - , ' 2-7Apir os

»T.. MI emos

..surlturarr...

NI
ROM Me Memo

=Ir "==.16=6^

UP INIP 111.4 0.x

EZSI Atarle trjrqueneleile.s

r

Ir	 40,	 cosi.,ie.,p-	 _. „ir, , ,0 ill 0 .4 649P c„yo	 te	 o E-70	 c	 e	 o
1	41 	 C	 -..	 •

4W/1r	
-.	 ,

4•,,,	 ...,	
.--...........	 -..-____	

'

Me" 'I
Elementos do IMerese

Canelo belcIonel
1111111"

4 • ri rol• 144�. PI, OrA 01 4 I 1,	 BARX-Éia
470 - 0.7- • • -- " ''- "I	 ca. . .	 - : Hörrd-il -	 .	 41; Or‚ìø1,-., I. -	 ..i •11	 %	 , N \MANTA Me

c	 • ......_4.r,,,,,,
...o/

.. 47, 	 bair	
.	

,

	 •
	 e 11	 111	 ,	 -,--

4& .1,..-te	 , IA
P

imeltilik....4e4r	 .ix	 ,	 „ .:
APPPA,„.. ,....0011,	 41	 amp

1	 eillanz	 Ilt

de Hó *	 Elemento mena.
enmelar*	 Conaunto etnografko

'	 ••••	 l'I. 300	
111

__
r	

.	 • 
si	 a

evio	
,	 •
á --	 ,

illr4	 ,

*	 Elemento etnegreco

4. ....	 ,.
.

'	 L 7 	 /	 - e ,	 Me
::	Ad..., anamaé.co

n .	 .

2 /

_:,,,- _ ,,	 7 (

7-----; p.,

.	 41)c	 / 11>	
Secamente Calce..

p.

'	 10/	 A Trigueira =	 ,:.	 . '

..4',' 

4;	 111

`-....,,s,	 •	 ,, q	 ,.-_____,,),(----------	 -,--------,

me

qii	
,La	 40* *

ir	 Xacernanto Romano

ille	 ecornento Edad Broncee	 Secamente Medieval

(/)

_..00e	 bkillIfe	 :4%214	 ,S--	 '--_,/"•••
mil	 41(	

04	
.	 •	

,	
,

__	 ,.	 )r----„
•	 4 .	 P	 ---P—

----- r-
„---.-.21....,_.-/

7 -.
\
,

. il,	
f ,

,

•
__v.,111 -	 ____ _

O	 Castro

•	 mee.
'

1/2,. :__

Di-
(...)
3 lit	

p	 gay	 I / /	 ,	 ,	 .-------.2
y	 -,,	 ------ ..----7.7-t-

•	 ARibeca , Z',__:: -- -	 -k'--
.-------7--\_:::::::

"	 -- '--ri, '	 ' "
_	 Casa de Valla

--
O	 Referencia arqueo..

a	 O'	 •	 /-**--	

_	 __ 2,,,-::„/

y	 r fil. II.	 e ,
,:--:-->. /	 .///-. 	 . 	 -	 _.,,,	 -

-	 --•-	 -e;..,,/2,-A-1.-

ele	 Ina I. toponlmico

ir 	 r= .0 Mea.
'7;:---------,-.....

Z

0--	 ,...
• e41	

e	
/	 2' -',‘,,,,--------	 ,----'-.--T---	 ., 

e	
,,.,	 <II. , 	' ...- - -e.:------- u

II	 Peimonle helor. otra
111P

PLANO DIRECTORw .144.	 74"
____ ----- ---	 ---1.-..z,_	 • .•

O
c-1-

1>s 4,

dsi#14'4	 e
\	 ira /

,	 4
1

(--	 /	 _____-____,-_,,-----::::::::--- \	 ..,,..../-• ..
DA VIA NOVA

Oi- g
cr	 Fe- ..
U W c
M	 12 Z

/41,.401 7	 Al	 "or	 0,,,

, 4019,411"	 ,	 '
/em--#. /''	 :'	 #.•	 4

.	 ,	 .	 ..,,0	
i	

-- -i----

CE-63	 '	 '	 --:----j../7
- ., .,,,,--r--.,zt..„.

/ .--	 XA-42
 Ga32051

o Picouto -

BAIXA LIMIA,
OURENSE

=..,---...--7.---.... NOMBRE

Cr W Ul 3
O o ii- Q-d • /

'r ÁMBITO PLANO

Ci cl cT, a,W	 X5 0)11 3 fli

`5203 5

-,49"	 Gr,if,	 •	 1.0,	 4110,„

'"../	 44" 40 ,	 ,	 ,,,,5,-....,..-,..-;_i".„4/	
4». # .0,.

1,01 	0501 le 	 --- -<-2.1\ ",	 ApAl 	 .95r, 	 i',
41 	 ffz, —oudip	 „„

•	 Mugueenee	 -- %kiwidf,,,tozi lít;(511(4.	
( i - c,

...o»	 e	 ..11._ _3	 ........1

e.	 ..

P

-----s:\ e	

\s,

\ 	

.,	 "...	 ,

••••,	 ,

--...__,	 -	 -----	 eltik	 ',..,,
1116

/

•. 	

.-:-..,, ,„

_

,,	 —.

C''''.‘..4\	 .
•

Affer°1----) 	7) f.\

-	 \	 ir ..
.

,	
...'-'

/ 	
-	 7

'	 '	 „	 2	 -----.N	 --	 ", ->'-/,-'	 -

DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

-1.N...I

--"---
:-.,

NÚMEFt013

PROES .	..
tWšðšÝð.:

SIGNOS CONVENCIONAIS INFORMACIÓ DISTRIBUCIO .
4	 XUNTFI DE GALICIA

RIJO ir' -,r -r< ....• -11-rnaliä_ 263 la 20	 264
CONSELLERIA DE	 Urea-Fe ~rateo	 =I Edificio público ou angular	 ............. Desauglidoire-Anee

Ca .

PROX6Cció
ELIPSOIDE INTERRACXINAL DATUM POSTDAM
mimen REFERIDAS ö

..M.COORDENADAS RECTANOUURES EN UT
V00 FOTOGRAME
EN MARZO DE lee
AMI° DE CAMPO RERAUZADO POR TOPSERSA
EN JUUO DE 191M
RESTITUCIÓ

EN OCTUBRE DE Mi/
5,,,,,,,~

102111111211 18 17 18I	 ,
l,..,..,	 „s.,

,

,,ella.	 g i
ffl!	 .

CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Servizo de Arqueoloxia

—un	
carniao	 EdM

Dicicammiziszurna
rinaciarmarizi

elfällaCIEICILI

nratimoomirazi
czniinericracira
Irafiartiariranitelial

EIMEIMEZEI 14
„,--

15 le

302

I	 	 cio p..1
r	 1 Edilicio e Combe..IC	 Ccrrecióra
A	 Vó	 mdco 1,A A	 rtice	 oie2,3, arde	 4

v aree. topogrellco-P 	 ape-4--,-- Ferro..	 A	 de El

Presa.

0 e Manantial-F.o-Poro.

E	 q-T01 Piecina-.nueianetermeder.
.	 Pu. Impo.. que carezca de en.o

10 1 l

8 9
301Iiiim t1„,„ YINCIA 1miip:7

i	 lailitlia
7 T CONCELLO :

BANDE - MUIÑOS
_,1,	

6. 6—_ Uf. eléctrk.	 4~4., Limite de provincia 4 5
—...----.. Tuba.	 —i—i. Limite de ceceo	 x .	 . T M-Poete-Farde.

826 5	 Curvas rls nlvei-Co..

Cte.. dates.

Sobe.

E:IMEIIEMEZIMIDEZ
marznacmcni

3.0, el L'eral]
Em1711:71 III 3 3'

PROVINCIA DE OURENSE_-_----igngn• Muro de contención	 Limite de para. 	 --.........

—1`....,- Mor, Pem. o. te.	 Limite . mete	 ----........,..

ACTUALIZACI CI

IN ii 2
1

ORUIURUCIO

coa
336	 302

OE MUJO

ORTOPOMIMPA PO INIPAC
iRell

MURO REALQA00 PULA Iluk. PARA O ORGRRVOLYMIRKTO GOILLRCRL OR OALZIPI -	
ESCALA A-1 1:5.000 N°

---._._, Arene. cerce metidos	 Mara de khan.

A

USOS DO SOLO EN laTrataa0 Da 11.1. 0EASTA CARToaRArl

120.003 El raiiiiiiiio EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NrVEL	 5 METROS 301-26.	 IMITE	 ALTO	 .	 MARO	 N.	 PORTA	 Fr.	 PNOITIMAS	 a	 IMIO
—

PROMMA A PEP400.10
me	 MIRE	 MO03	 R.	 RRIN	 e	 VIR	 O.	 01./41.	 RO.	 PRADO.. ~MAS OU vualm META CARTOORAF1



14.	 HO0TA
V.	 V0

PNCIMIIRAII	 MIMO
OUVMOM.	 IV	 PRADOS 00/10011

EQUIDISTANCIA DAS CUFtVAS DE NIVEL 5 METROS 301-35

263 264 XUNTA DE GALICIA
19 20

18 17 18 CONSELLERIA DE
14 15 15' CULTURA E TURISMO

10
13 Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

301 302
Servizo de Arqueoloxia89

7 7' CONCELLO :
e LOBEIRA - MUIÑOS4	 5

3

ROVINCIA DE OURENSE2 coa
336 302

ESCALA A-1 1:5.000
ameno. DE FOLIAS

Arriterecemz-z/ozer zfiff7.47_	 iz~zzsPezdr-Pzo Azzror 	dzezeee z aNeftza
f	 -

*ego' Ovo	 ,se...4,/e e>eir/ffil i7:44 Fe;W#3":450,,e4 .›.4% ". #.7. »„eservAile,	 e	 '4> e z
»S4 tel ez

ee
14".11 odo

	

/ 4.4	 • 4 4.

	

":.4er	

Gins

4' s
/4k

‘'M

' Monte de P

GaT051046

Trazado

le IN •mi al

Corto
Posible

IMIt Alternativo

Ámbito Plan Director
(Fran. i500 metros)

Aren de Protección

Fuze rafemobve Ocoomd POrimordo

I Ama de Zote.. do

sst 122

1S:
200 m 4mie Anvovidoks

Xacernento

Momento Rommo

Xacernento Edad Broa.

Xaranntn Med.ai

Cauro

liamos

Ceetelo

Referencia arqu.dodee

ludido toponlmico

re2=lo hi.rico

Patrimonio h... e.

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAIXA LIMIA,
OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

SEPTIEMBRE 2009 -1 1
PROES

SIGNOS CONVENCIONAIS

EdMclo público ou Angular

r----11 ECO. privado

Edilicio en Construcl.	 )	  Presa.

Vértice xeodéalco 1,2,3, ords 	 O Manantial-F.1.P..

	

p -I_	 topogrellco-P. de apolo	 El 0'1 Mmina-Estanque-Tranetormodos.
Lime . provincia 	 Pu. Importante que canizca
Llene de cono.	 • T.M.-Poste-Farola

	 Ll.te . parcela	 13213 ti Cuma de ntrel-Cotaa.
 Limite . ce.°	 Cuma. de OeprOMOn

Mme de ir..	 	 Se..

USOS DO SOLO

INFORMACIÓ
PROXECCA
ELIPSOME IWTERNACIO.L DATUM POSTDAM
ot.rrruoes REFERIDAS
COORDENADAS RECTANGULARES EN U.T.11.
V00 FOTOGRAMÉ
EN MARZO DE 1999
AP010 DE CAMPO REALIZADO POR TOPSERISA.
EN JUUO DE19.9
marrructo
EN OCTUBRE DE 1999
SUPERVISA

AcTuALIzAce
ORTOVOTOMAPA 00 MOMO

1,0 2M001110

0001.00 0EAUZADO 'OLA 11.A. PARA O ENMENvOLVEMIBITO COMMtO-AL oso..

PROHNVIM A REPRODUCIO
OU Ved. onneourrcowl

DISTRIBUCIÓ

113111111
IIM121111211

131342EILMEIL1
DflWDDLD

CIEICIDEIRMIC31203
EMEMEMILIEZEILICEI
IIIIMIE12111131=1
macrinimmrai
mrmmezirricitu
EFIE2,93

11Z1vm

orna.°
CEBTA CARTOGRAFI

ridiaal::',,,
ad

_

, 1.-..gima
 .

t/	Plit V1NCIA	 E OUMal , ..993t9E

1
r: 111111.A...1111111111

1alliL,
--

Mitii
Miliiiiin10!1,11111ill

‘Iir

.	 ..rdo.Tuo.

—11FIZ3— Estr.a-Fib
Camino

Comido.

Carr.
Ftrrocane

+•••n• Uña eléctrica

Muro . oontencbdo
Muro, panbdo ou top.

Aromado, ceros rt.lica

	

ir temas m.To	 s.	 sean.

	

menTe mcm	 A mis

Dmaugadolro-Anoice.
e=3c Canle.



Ies Corto
Posible

Pr.	 PROTRIIM
O.	 OUVIMIL

Sr.	 MMO
Pd. PRADO. OMMIPS EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NNEL 5 METROS 301-25

Trazado

al--ro 1 Alternativo
Ámbito Plan Directa
(Franjee .00 ene..)

Ama de Protección

erat elatronone dneral Mema.

ede Protección do

Ad. 123

/11: Keeltd10.1.
200 In Gaje:1n~

Protección Parque Natural
Balsa Limia-Serra do Xures

PXON	 L0910.

Suelo Rrndlco Parque
thrarral. Zorra de
itaganarzsern Forestad
Suelo Itivitko Parque
Natural. 7_ona de
Proaccies Especial
Buido RúatIco Parque
Natural Zona de %nra.
	  Inband

Rústico Parte»
Nmund. Zona de Culdeoe

tembo ROM. Parnue
Natural. Zona de agua

ReedeIenacts"b"
NIPP	 CAREIME

r2777-1,7-e2=

Protección Planeamento
municipal

MOR Mel UMKO

22M
PAR MO1 INTIMA

42Z= '''"="
NI" lem enaLe

eut

Elementos de interese

Candil° trldloional

Elemento natal.
eingualar
Con/Junto etnogrinco

ENrnento ornogrillito

arnquvolórdco

Amamanto CalcolNco

Xacernanto Romano

>amamanto Edad Bronce

Xaamonto SledNval

O Careo

4	 @Samoa

Codee

:CS.) 
Referencia arqueoktudca

4> Indicio toponimia»

et,	 ItIr‘l=lo

* Pahlmonlo Oletea» del

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAIXA LIMIA,
OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIM

NUMEROIEPTIEMBRE 2009 	 12

PROES

FORCADAig •
o deitórreps CE °

AS 7RCArâ

z:1Ij1 :1

mi elras

.47z

4
"7.#>," „or -Aär	 ,../0e0;AZ

Naif" §
1"4-	

.
A	 Bugalleria
a

.,....,
-<--- ,	 ,	

.,-

, , 
,

do	 F re,cr9it'

Bldueire

Uíños da Corg.
Trasenteey

XA-14
OB32006061

XA-13
20

Alto idas

)

kXU

E*	 . -FIqullormitrico—mor—
_ Canee

oas,-	 Corred.

Carrero

- Fornican"

Llele electriza

- Tuba»

Unen de contención

Mur, parado os tapia

- Armado, carta metálica

bla	 MONIS aLTO	 II.	 mimo
la Kan INDO	 NKIN

EdMclo AA.> ou singular

prNado

Edlildo en Conste..

A p A Vértice »odas. 12,3, arde

A +vetk. topognißco-P. de apoio

4-4-4. Límite de provincia

Limito de come.

	  Limite de parcela

eemn,— LIrnIte de cutvo

Masa de irbone

USOS DO SOLO

H.	 IORTA
V.	 Va

Desautaddro-Arrolos

e==:e Carne.

	 > Presa

ei o Maromead-Farde-Pozo.

1:1 DPlocIne-Estanque-Transbrmador.

Punto Importante que carezca de Untado

T.M.-Poote-Farrna

COMO de nivel-Cer.

Curvas de deprimen

Ssbe.

DISTRIBUCIÓ

M1E3
UELMUCILI

IMICICIEMIELIEUZIEMZI
IMICICIDER312Clonimmatricramm

lete2EXICIME.301
EIMMEMIEZICJEZ
Car-VM4 2n4E2can re"..3i2i

011371121.10
DEIRA CARTOOPAel

120.000

SIGNOS CONVENCIONAIS

idade

111100

Nwd/

;014)

7/04

idwdb

001

°°11b

imot

=num

zmmuM1

==arffll

ffloN

VP

7e73

.,,,,e.enÇello de Lobeira

/

amas

e%

Marta das Laxas

1.6

INFORMACIÓ

PROXECCIO
ELIPSOIDE INTERNACIONAL DATUM POSTDAM
AL1TTUDES REFERIDAS O
COORDENADAS RECTANGULARES EN U.T
500 FfrrOGRAME
EN NAREO DE ENE
AP010 DE CAMPO RERALIZADO POR TOPSER.SA.
EN JUUO DE 1999
RESTITUCIÓ
EN OCTUBRE DE /9S9
SUPERVISA

ACTUALIZACKS

OINwenENAEANOMAC

Nimia«
0.171.0 REALZADO !OLA ILA. PARA O 0.0.00.19.31113 CORIANCAL DE

MI !MIMO 12.111116

PROIIRSMA MPSODUCIO
01.1 VENDA DISTA GRTOORMI

264

301

336

1211311l1.1.) Oe FOLLAD

302

coa
302

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Servizo de Arqueoloxfa

CONCELLO :

BANDE - LOBEIRA - MUIÑOS
PROVINCIA DE OURENSE

ESCALA A-1 1:5.000

9-
o



lu 
II ea •

Ceno

Posible.
Alternativo
Ámbito Plan Director
Marres t600 neetnEs)

Concello de Bande

263 264
XUNTA DE GALICIA

19 20
CONSELLERÍA DE18 17 18

IJ 15 15' CULTURA E TURISMO
12 13 Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

10 11

302
Servizo de Arqueoloxfa8 o

3017 CONCELLO :
e BANDE - LOBEIRA4	 5

3	 3'
2 coa PROVINCIA DE OURENSE

336 302
ESCALA A-1 1:5.000

301-15

— 1111:11--

- Fama.

—4. —4 Lifie electrice

- Tuba»

g—g—a Muro de contención

—,—,- Atoro pared. ou tapia

Arme., cerca metálica

EIR	 MONTE
• YORK

Estrada-Flto qulloroldrico

Cernió°

Cocerlo.

ALTO
MIRO	 R.	 RE.

R.	 SEQUERO

1=1 Edificio público ou 'Angular

FM. prNado

Edcio en ConstmcIón

A	 A Vértice utodeeico 1,2,3. orde

± Vartioe topográllco-P. de apoio

Limite de provincia

unáis de concilio

	  UmIte de parcela

— Limita de convo

Meta de laboree

USOS DO SOLO

SIGNOS CONVENCIONAlS

HOREN
V.	 VV1

Deeaugedoiro-Arroloe

==). Cank,

3--4- Presa

• o Menentlal-Fonte-Pozo

Plecina-Eatenque-Tranedorrna.

Punto Importante que carezca de elneolo

T.M.-Poate-Farcile

Curvee e reei-cce,
Curvas de deponen

FROREIRAE
01.1VEIREL

Sebe.

Er	 ERRO
PR	 PRADO. E OEVERNS

ORTEEUCE0 DEFOLIAS

EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NIVEL 5 METROS

Trazado

Área de Protección
8= ratuhrwmeerie OenorDEEMENEY

	 egtriorotersción do

en. mi

e&erezoo e
Protección Parque Natural
Baixa Llmia-Serra do Xures

/X0E12001 L01.011

Suelo Ftnetico Parque
Miej Regeneración N'otead

Suelo M'ateo Perque
Natural. Zona de

	  Protección Eapedel
Suelo Rústico Parque
Natural. Zona da Reme.
	  Integral

Suelo RUetko Perque
Natural. Zona de Culltioe

Suelo %Mico Parque
NetureL Zona de que

EPncoren'hiccditen %hiliaNatural

«PE OUREMIE

Solo Non Urbanlebie de
7:„.. .j Protección de especioe

Minore..

Protección FNeneamento
municipal

PECE. 111•1 LOMO.

22Z2 Suelo Rústico
Neturales. Serene eStiale

PIPÍ ZIEDI ornar°

Suelo Riartico Protección
Especial Artmeolrapka

111, 1•P 1EN VADE

.„71". .7 I Ilucielou. No Urbtotols

Elementos de Intimo

Camino tradicional

Concentro enmarillece

Elemento etnográfico

guiño

Achädego arqueoguckto

Xeremento Calcolltloo

Xacemento Ftomano

1111.	 Xacemento Edad Bronco

%aumento Medieval

Maneo.

Grelo

Rsfsrencte arqueo..

indicio !opon..

Patrimonio Meterte
Mida°
Patrimonio histórico oil

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAIXA LIMIA,
OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

NÚMERO 4
SEPTIEMBRE 2009

PROES
DISTRIBUCIÓ

una
1211353121:11:11

131.1163C11131130
EILCIDEIG11311111293EtrImarxxxx)

LLIMIEriEllIENZICLIEM
MarriplirMan
ICIMEMEICEZEX,
IME:13 2CE:Inel
W.51:1 rrenTaq

oienteucee

ODRE CARTOGRAD

120.000

PO



o

1
8.1

TrazadoUzal Cono

de Eh
Corto
Posible

Ramo
6. eII As C(i'stifEA>

Alternativo
Ámbito Plan Director
(Franjas 1,500 metros)

emimi
Costa n t

Área 20 Protección
bet Warilwertarlo Ommnd helammle

ChniltiFtYritre
Garabelos

tä jejorotealón do

kt 122

rumarptab.M8

CE-33"""' 
t e.P-4'1*	 Os Chaft)

t)ze7 0 VINAL E41

10

401
645.9 6.

'39 9 Ladelra

Protección Parque Natural
Balsa Umla-Serra do Xureser'Que'las

nxuntrdwreos
TA

•
PM. DNI LODO.

t	 Neloirltúzzatcodrque

	  
Lutor.rúzsotriaciP.:egue

Nart.

.....P crote:cierzno
tonxu rreos

„FE-29
-CE31E-57

imeto Rústico P
NetUral. 2one de Cake*

Neteer,oedeP'aggra

zree
OUshá o Uced?..

972.3

A VeigaE-30
EnProcorateecdt Espacio Natural

,

eaStresois
592 61

57

646e2
„

IMPP 111181 OURIGLIE

goloto.licticE2 rdr=

A Xu.ada
E/P

municipal
Protección Planeamento

PODO 1111111 LOMO.

tr.,2.27:47:C...4 •;;,

./ • u a z PRO. DNA .11711.80

)11,

ldearca

•
ti\	  itrz2=.....Proteemornba de Rib
aw 1.4 RAPAZ

	  = NO221Oreennntgancle

Elementos de Interese

Camelo tredlolonal

Elemento eteogniflect

Mula°

Achidego arqueaba:km

...mento Cadoce.°

)(acorneado Romano

Xasemento Edad Bronce

Xacemento Me:9mM

Centro

Merma

Castedo

Referencia anameltedca

toponimIco

F2t1=lo histórico

%almenas Meterle. aN9

•- •
•

o•

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAIXA LIMIA,
OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

NÚMERO I 5
SEPTIEMBRE 2009

PROES•
\\\IV , 111-	--SIGNOS CONVENCIONAIS

INFORMACIÓ DISTRIBUCIÓ
- Estreda-Fdo quilemealco

	 	  C,arnlao

Cenado.

r'.7 Edad° público ou singular

Edificio privado

ECO. en Come..

Vereco seodesto 1,2,3, orde

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE
CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Servizo de Arqueolozía

muceta vra. Pm Ir
EL.D11011. ilnilexAczNAL DATIM POMA.
stmusiee assneuries mea IMAD no tasa en Autron•
SOLMEMY.A1111.7WMONAMMM
veo FOreertatentICO RESUMO SOR Aman
EN Jumo EN 11109

AMO PE CARPO RERALZADO POR MIERDA
EN Art. OR
REARME. E relmo REALIEN. ron TOENDJA.
▪ ocoADRE oa
Rumoro.	 DA CARMONA.

Deeaugaddro-Arrolas

	 	 Canle.

Presa

Manentlal-Fonte-Pcao.

Pisclne-Eetenque-Trandormedor.

Punto Importan. que carezca de elmbolo

T.M.-Poete-Ferde.

Curvas de nivel-Cotae.

C110/1» de (Merme,

Sebe.

IME1112M
EIRMMICILI

ENZIGIE1131131123
CIEICIEMIEUZIMEI
1211:11EICILICIEICl22

IIIIMMIEMMIE1151
1=11:3131C32313C11
EIMICIMEIENCIE3
MICIPMZIEZICIEZI

Ir n'aren:1.;,

>	 >

# O o
D 071A + Vértice topogrellco-p. de apdo

-at	 une NÉCITIO3	 4n1n4.

T....	 Landa de concedo
.-„-„ Muro de contunden	 Limite de parca.

- Muro. puede ou .pte 	 Linee de cultivo

- adamado, 01111111	 Maea de Arboree

CONCELLO :
e •

, BANDE - MUINOS
ACTUALIZACIÓ

ORMEOTONADA 00 RKPAC
▪ 3811.1.81
DEBUX0 REALZADO PolA IJL NJUL O
DEIENNOLVEN0(70 CCIIINICAL De GALICIA
▪ 8•1111.10 1.18

PROVINCIA DE OURENSE

USOS DO SOLO DINTRIN.C10

OESTA CARTOGRAF1
ESCALA A-1 1:5.000DIE7R181.1. OE FOLLA.Sk Natal iLTO	 • ROMO

MIL	 1401401 •tal0	 le	 AM
•H.	 tiORTA

v
Pr.	 PROITEIRAII
O.	 CILIVOIVA

Ir.	 ERIJO
191.	 PRAOOR E

1410111MDA A R914100UCI0
01/ MIDA MITA EARTIONNI

120.000

t-r
Soutelo

301-16EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NIVEL 	 5 METROS



> r,.
.l •

o
Cr)

a z, 	 ,..........,47	 ./.	 .,,	 ....., 	 -ielawnweir•

•Iu

•

LIMIA)

/

,

. a
,

7
.

.; \.!'

,..._	 _ _.

A Videira

I /	 ..

/	 ,• 
v

" r o ,	I,	
Id:

•	 /-.,, \ ,-P	 „

er146'	 ,c)

•,	 .
•	 P ' 	 . s,..-2 -r. 	„,

P
•

'
do pobo m

,	 ,,..-.,.	
.

.	 ,

'As Cavadas	 '

s". --

.\''

,/ .,"'' -

/1;4 ,-----'	 '''''':.:7'
e	 -14K--/-7,'....Í.,	 ,	 '-'''''‘,

----,,,,'--/-----	 ----.„.,.,,

-

\

/
.1ii..‘

ra	 .i"--.e.
'	 ---'

. .
,..

9'ç,j.,- +.

. 	,"..,)"'

-.,'"
•

O Regueiro	 tn

\\/

":•:---	 '

-

/

TrazadoCE-74	 --.
CE-73 a

vil' de c's	 E-131.
,,,_	 P	 III	 p

4	 r	 /	 '
---:',	 '	 e	 '	 r ' t./.	 r	 ,

,,W \P	 1:_. 7-...• '

MutItoiío medio.

----

,	 a

•
--..,E./	 A	 Touza

.

--	 ,	 .._	 -
,_.....-.2:7,-, 

7-1 \/

/----\--/ / 13 I

i	 (-'); 2.
O	 Penedo	 dos	 Pa' 	 ren

1 '	 ///f/(117/
"' i	 Concello	 de	 Porqueir4

a y

•,'

17--

Concello _.	 _..."
 ---"'"	 /

---

j 	 de Bande
./

,*	 •

•

/
-Í	

\	 /

/
/	

),,,,„

----

-4- —,,,,	 /

' 7 7.,'	
.	 ;-..-...

-------__	 6
/	 -• i„----,/- .•:-`71---;..---',;•::".	 --	 \t '..V .1

' ---	 "-'--

'____
'

.

,

.

'i,

,¡

`

'‘\.

---11-------•	 As Quintas
tp

e	 '

Afilli4.
..dr--

::	1.,:i 	 -2, -	 ----
e..-	 -

.

...

411:

,

,,,,.,

-

'

7----\/
'

Goldoba
_

Í (--(
r	 \

.,.	 \4libir

/
-	 -	

/,'
-------

_

\
,

-
,
--,

1

-

e	 r

•

_

••	 •

•

'''-',3	 f" . '

../	 •

•	 ,

--...	 .,

(SOUTO DE

iza ett mi Cedo
01 li• ,
... Ntarnativ o
Sellsol. Ámbito Plan Director

(Fre.e.00 miar.

Área de Protección

'.%',.'ll

.

\,"\-.. •

/'

Lira

•	 1

li

,	 •It•''' '
--..,

O Salgueirifi

Agt

g3=rg:zr.........-.........

3z
g

D

D.

-I
W
U
zoo

-	 _	 # ] entr......, do
Ad. Ira

.	 Irlorrr

rivraetittazztaci

,	 --,.,
_............._,	 ..._ ..

,.	

_.--

Z-.----	

,

.

7	
..

'	 (	 .„7:7---

,	 .-
\ "

'	 , -	

_

intOil Illet LOMO.

Cuelo Riletico Parque

alk ' '

.,.,...,	 -ioucktie
BI ,

Regeneración Forestal
	  bailo Rústico Parque
1 -:::: :_-,- -,1 Natural. Zona es.....

 -,..------:-,...t-,s,--',
;,-- ---

Protección Espedel
Suelo Rústico ParqueWeiiii Natural. Zona de Reserve
Integral

,--, ""nrztrdr.,117._

J',--	 ---	 •	 .-,--,-,--	 ---_... _ ...._:: - -,,
,...	 'Bufet° da Verea	 . _	 -- u	 a	 úcleo .	.•	 „.	 ---.....1.,	

.-	 ''
'	

M nte/loro n	 ,Kt• 7•,,,}
•,..	 „.>tv,,, . -- ... Eretegi idenAscrnti IN a tu ' '

•	
..„-----

_...,7	 -

\	
---

- -
,

1111.11101 OUREMPE

Solo Non Urbe.. de

--

, ,

,	, 	 l•
.._	 e--

. •	 /	 •,

>,
i •	 ----,

7	 \	 "	
!	 •->	 ' 	 ' 	 ,

.

---11'

- -	 \

\ ,/.
\	 .	

.......
O Empalme

/ XK4-	 7
...

-

.-

'•	 -	
-..

4	 ---)
"-r	 ,,",----	 „...

........4

...-.	 -	 .„
A Lagoa

--	 -

f;1 Uterc.t.ón a. Upados

Protección Plansamento
municipal

..-	-- .
_

-"" .../
PX011211.1 LOMO

Rústico

,
•	 ncello de Mule \ /	 r ;J-'; ' 1

,
)	 /	 -,	 .-*

,	 Campó do Monte	 ..-----_	 ,.....----	 -	 ' „
/...-------	 .._ ..,	 yj.--, 	 --.:-..-----.„.,---)	 -----..	 z 7-,	 i

' \	 ...... g¡ZeS rara.. Sererrrea

Ote-pi-i1	 -.;;• - -1 X	 ,9	 ,.	 ,,	 , / PX0111111111 allTaaet

•

•---,, _ ••_,,,,	 z	 _

,.	 _,--------	 •	 ' 	 ---	 ,	 - --..

___-- - \	 ,r i 	 /	 s.--	 ...--•	 ,,-•	 .	 ...-_---	 .	 __--.--------	
\ 	 /---___,,,V.---	 --	 ,/

------	 '); IP.4	 ,	 '	 Casal de	 -	 _	 • --„,	 ,,	 ,

-.-.1	 ludo Ril= Proleitzlón

,	 i	 /	 ' 	
____•____•--

....—..,__,,

---'	
-

' \

,
ill• Mal. Cuita

._,...	__.,,	 • ,-- ,‘

/1•-•••-•'- u'	 7,:-....:;;„

O 17 ;f,	 ,,	 ; ,,,	 ,	 •	 _	 ' 	 /	 ___„,..!..',7.: .\\	 \ Elementos de Interese

1 \	 ,	 • \	 ./ .	 ---- "'",-_1	 _,	 /",--------'="--;:-..-.7---n••:	 _..-- - n - •	 -	 -.'-

111-tbail

\	 '	 tt	 t	 ---
•	 P	 9•-.:	 1	 '	 4'...,

,---	 JE.
''	' 	 • .	 ,,...••	 ,.,-

,	

.	 .

p,E-130.,(1. ..wri . 1. t,	 ,PHR-67c 	 Vio Ovado	 -	 ,'
1	 ''

P	 l,	 ' 71
\ \"\ \‘‘\

-,...	 •	 p	 . 	 -
C	 ____	 • .

/	 Penedo Mouro
,-,', 	 /' ,y	 /	 1

l	 7	 --.. -----zz,_,	 '	 /
1	 ..„---------

.........--

./."7",•----	 .
i • As Minaras	 --	 •-•----/

-	 /	
\'''

,	 Os T olei •	 _'
,-	 ---	 _	 ,--	 ____••

-..	 >,,/,./
--\\	

-----":•,,,,
I	 /7 '_BERRA '	 - TOME	 f	 ,,

__------,
,--,-----•-

-	 O Fecho

a
-•	 -

,‘	 + -- -
COnceII0 de Calvoi de Rabd	 .ii• ---7- ,,'"!

VZ:Ze ""'"i.
Consunto etnográfico

411	
E 'omento etriogralico4 Mano

Achaulego erqueo.dco

--- ---

----------_--;,------_

____

--z_---------
----____--	 .....

, \

rilal
FORNADEIFtOS	 •	 \	 . "" -:•""'

C	 C	 ,

4:11	 (SAN PEDR,O)
/

,

.-///--

,-..------/-------',,',\-------...
'•-•:-:.\,."------ 

\,. --2 //	 ,._	 A Chaira
,	..,

_

Neciamente Calcolitato

Y...oto Romano\ \	 •_-_ _-_,V
s	 )	 P

n11	 C	 i 	 -......., ---

_

, -\	 - ' %aumento Fr. Bronce

P
 A Cortifi	 ,•	 CZZIt.2,..

'".•	 .--.---.	 --.-.,...-•.--•••-	 .._,,,,-------" ....<':..	 /

..	

,...'	 I

\s„	 Carballo de San Torné	 '12--------\,-	 -‘,„	 ( '".--	 •r\-- 00	 La:omento Medanal

o
*3

,
c

P

_._	 Laceiras	 i\	 .... 	 \\IHT"..:.•	
• ' '-r- "- - //>--,-/	

...,,

----------	 ,.....--C ,>	
...	 ' '	 414 	 '	 ,

- ‘,.. \ ,	 '	 ,	
.---n 	 --	 _	 •	 •\..,---'	 ‘<'	

¡r	 ...	 ,	 ARO da Cumieira	 ,	 .
r

o	 .....
Mamo.

C..1-
0
3

rn

,

ite, '•

I	 ' \l'y;
P	 '..\\Kii.	 \-----'	 -- • 2 2 ,

_..,,,/, ___	 .. '	 •	 i r,	 '-	 •_	 y (	 , ,	 Regadas --"--' ,

-L,....t	 r,	 r
_	 e	 • l1	 '

.	 ''‘

Referencia arqueo**.

11	 'dicto toponimkoitereoti,	
____.

Z
P

II

, SOUtO
' 	

.	 .	 ,

N.
.....„	.....

,,.

	--......	 ,

,
IA

.-	 ,	 ----	 ..	 •!	 "--- -	 .1,1,-'.	 --	 _1'5.	,„„:___, .,..	 •'>-	 ' 	 .."--.....„„ji	 /	
''''.-

Pe	 teira	
.. ,

\ l'	 /	 /11•401° .--

r —	 ..	 •	 -	 7/,	 )r 	 ..:-.	 ''	 /, 	
/

e	 Paittrmonio histórico

Patrimonio histórico da----	 	
'--	 '

-,..7---•-.•

W

Ep

cr	 .2 2
-	 2 .1_
U W .

•	 , > , . s	 '
Estremadoiro

,,-. --
/	 -ç,	 ,.1.	 •...,,•••,-- 	 /	 ,/,'-•

\

. -	 .......--	 '\	 \ ,`1(	 ,,---	 „...,---	 s\	 N	 _	 , 	-.
„

•-•-	
1"."

•

.
.	 .,,_,	 i,	 .,•	 4 P	 --' -	 --.. \\	 .,

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAKA LIMIA,

	 __,---z:_v _--- ----------_--L,....--. •- ,
.

.	 .	 ,	 4,
-	 •_._...	 .. -- -*	 --

-,57:::::::•z„,-,7,m W Z
CC LLI lii
O 0 i- 41

w < E, w
O w cT2 I

w	 xF 2e,z ci) (2 31

121O 2 5

•	 •

/ g/

"

7
/ /	 —.7.711-	 ' .---

,

a	 nf
Veras	 -	

---	 -

/	 .._
, ,

I	 ....;

/

,

"

'	 z

•	 .

'

I	
‘,. n,„

',	
-......._.

.	 ,:.,..,
Pedra Brenca	 ..„._

,	,

i	 ....,..._............-• 	
_.....-

„---->'?->-	 ,

_,

_

—	 --- *Corgo

I

de Celeiros

\
,

/7

11

)

,

[	 ' 'fr/

,	 ral L.c.1' OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

CPrgo --.„ .
r	 •- \	 \ ,

1\	 \
'e	 Y	 \

,

.4k-p- _	 II	 ,	 \
L. I IdilidgLigibrie . '

--
7	

7	 ,

----•:-,•
•_,./

--	 —'«

......-..__ 	
---on-t ---da----As F	 es	 Raposa , •

7	 „..
./	 ,

-i---------4
---\,;-'•	 ›....

'----,, j..L,' ......
NÚMERO

SF_PTIEMBRE 20D9 	 15'

PROES
,_

SIGNOS CONVENCIONAJS INFORMACIÓ DISTRIBUCDISTRIBUCIÓ ,Al:r. !iligileil7 ard .-- a. 263 264
XUNTA DE GALICIA

— Estrada-Fib recoacciór ata FM ir una DEI-TM-.
Camino

quilomilarko =I Edificio público

1	 1 EdMcio p.ido

ou singular

12.3,

de

.....,4' .....,	 Desaupeddro-Arrobs

Cenia..•
ELIPSOIDE INTERNACIONAL DATO. P.R..
ALITNIM1 arrieuossOuntat 11.310 DO mar Aucurni
COmourruma EscrADOULPRED PD U.7.11l
voo Foroatsurneco assuouto inte Miran'
EN MAMO El• Me
SPOI0 IX CAMPO DERALIZADO POR TOPI,E.A.

DI MEMY JUUO	
ORONanuro.. e pauso DEAL.00 P	 TIER.DA

EIRZEPOE11
*. E1111112E1 .	 ,l 	 S.

CON
. 	 Ir diliAl. EN

CeLLO

04

ErIMEE1 CONSELLERIA DE
CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Servizo de ArqueoloxfaC

Corredärs = Edificio en Construción

antero	 A ,n,	 tó. seociésicoA	 Ve

A	 + Vértice topogratIco-P.

Presa. rieillaCICILIICÍ
C33:1131111/1131ZIEJEI

EI:11E1D0mi

302

)	 )
arde	 •	 p O Menendal-Fo.-Pcao.

apdo	 im	 , i	 Piscina-E.nque-Tnansfonnatior.0

•	 /	 IFJE—
%m'O.

-1 nn
Ellill

301
driclarinclom

-I--t.- Ferrocarril LICEIM111:11EICLIIEll t	 PR	 NCIA D DUER111. EIGI CONCELLO :
—DP, n•••.4 Lió. déGiTiCa 4_1_4. UmIte do provincia .	Pu. Importante que cara. de alma. ==.............., irammemnitrin ,-» LIEI__,,,_. Tata. ..-1- Limite dio concedo In	 •	 . T.M.-Poste-Farols. EZICICIIIIICHMIL2E111 i	 , PORQUEIRA - RAND

Muro de contención	 LImIte
=s.s....	 .
«,....025,5	 Cta. de nivel-Co.......-.....,_

-----........._., Curves de depone.

ACTUALIZACIO 11:117- EZIMEIMI	 ,F1U

ill imvÄii Fein
PROVINCIA DE OUFtENSE

u—,—' de pamela

pared. ou tapia	 —......	 limite de cultivo
c, 26 1 .., cipo MI •	 • Mil	 lirm.R.111 n

U 336
coa-,---,- Muro. ONTOPOICIIAPA 0C eeiPSC Mr. Clon'_...........d...._	 Maea da arbórea 	  Ele.

EN 21.1.21.11
019Moto DEDLIZADo PO. EA. PARA O INIIIIIIIIEffli--"rill1..; r	 1:::: 302

ESCALA A-1 1:5.000 ---
SOLO

IMNIIDADLIMIEDTOCOMADCAL DE OALICIA
« NTBIMOINPIW/

01•71IMUCIO ro. CEDTRIBUCIO DE FOLLAD ;„........	
USOS DO CESTA CIEITOORAFI

1210.0œ El ra poR:milidi EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NIVEL 	 S METROS 301-17...N_	 5	 PECIUMO	 H.	 HORRA	 Fr.	 FRODEIRDS	 E,	 E.F.
...	 —	 —	 .	 RE.	 V.	 .	 O.	 OLIVEREL	 PE	 P.D. E OENIEDAD

PROHIPIDA A REPRODUCIO
OU VEN. OESITA CAREO..



I

04

/14

0,16

0222218114

131121°

inn•••'

4,04

~m4

1
affigge

9
a.m4

e ims4

~ad*

=ffsitame

• dimse

~• 

0,100

• ffoomm

~• 

:»3041

~00

;_=8•1800.

10000

004

igeoste

fflowe

• +
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE
CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Servizo de Arqueoloxia

Certo

Posible

Alternativo

mi
loa 1. .1
—au

U!

SIGNOS CONVENCIONAIS

—arrt—
 Estrada-Fdo quilo... 	 r= Edilicio público 01.1 Ilinpular	 ....., ...... Desausadoiro-Armio•

	 Carnielo	 1-1 Edificio privado	 *==:. Caree.

Cortado«	 E:=1 Edilicio en Con...en 	 >	  Preea.

Carrero	 A A ,n, Vtlirike moMktico 1,2,3, arde	 4 O O Manentle4Fonte-Poro.

.—i---t— Farrocaril	 A + Vórtice topoprälloo-P. de apoio 	 mi 0 .¡I Piecine-Estanque-Tranelormador.

— Sx •—• 1.41. daca.	 iiitemlnla Limite de provincia 	 8	 Punto Importanty que canuca de simba°

—o---,,, Tubmie	 —8....... Limita de concedo 	 ii • . T.M.-Poste-Farda.
4,...... MUrO CM COI...	 	  Limite de perca. 	 .....--e,a25 a c... a. ata,,,,....

..,••n..- Muro, pared. ou tapia	 — — — Limite de cuttivo	 ----........~... Cuma. de depresión

__,_._. Anonado, cerca metaliza 	 /Ama de atoren	 	  Sabe.....•

USOS DO SOLO

1.011re MTO	 MOMIO	 HORA	 Fr.	 FROPEIRA.	 EIMOmona PACO	 R.	 1100A	 V.	 O.	 OUVERAL	 Pe 99.2e E leve.

ai-Leritrarde
Mana

mamo _Iirrymunalizm
MlÁd
r4113

DISTRIBUCIÓ

113E1E1rminuri
EIVEMEIE1CIDDi

CREICIEZICIEMILIE1
11211311311:111L11313C113

IMITILTIE1EICIE113
EMIIIMMJEICEICI
IME311113101:71MCII
MME:111:3121=1E3
QICIII"CIEUE:11 2e01

Orineruriui
Caret1.210
DEIrrA CARTOORAPI

CONCELLO : BANDE

PROVINCIA DE OURENSE

ESCALA A-1 1:5.000

EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NIVEL	 5 METROS

N°

263-86

Banda A Unos

7148

E/P2 u,

BU?(Áfi,
E-

onxurircle 146ireos	 E-111

Palleirás CE	 R-42(AN

•FICE-3	 E-T1qj;3.
-

ÇarnP	 ••

/

•

res' ,

, /."- Porto

Bande

79"›

E/9

Barrial.

rriE47	 To

Monte	 do

N.o

Souto

lana
j

Pousadoir.
z •

Coazu.smieffirsioulMilfr 	

Trazado

Ámbito Plan Director
(ese. 2500 ~roe)

Aren de Protacción

Itice ratramearre erwral Paleam.

H	 b„t,';or"t•-""
*41.122

agElaalieue,
200 al	 Anaaüglem

Protección Parque Natural
Balsa Llmia-Serra do Xures

PX0e1	 LOMO.

*lelo Rústico Parque

Illig...Mtuer:ne.raciónza..*"" :Formatal
	  Su. Rúa.° Pan,

"""".	 Protección Especial
Suelo Riletko Parque
Natural. Zona art....
	  Mtegral

Suelo Rústico Parque
Natural. Zona de Con.»

Suelo ...o Parque
Natural. Zona de agua

Protección Espacio Natural
Encora das Conchas

Uf" l'el DUREN.,

fiato Non Urbantable02221 =tarril.6n espsdos

Protección Planeamento
municipal

PX0212801 LOMO.

g2eMg
Simio Rúatico
NaturaNe. Serra'resume

Pe0.10111 ERIMIMO

Simio Rústico Probactlán
Especial Arrua...591w

laer 19.4 &Urna

II r= =anas

Elementos de intmese

Camele tradicional

Elenninto natural.
aingualar

*locuela etnográfico

Elemento etnográfico

Achidego arqueoliNdoe

Xamnento Calcolleco

Xacemento Romano

%aumento Edad Bronca

Armamento Media>.

Ciotro

Mamola

Carta.

Rafanincla arqueológica

Indldo

2:1=10

Patrimonio histórico di

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAIXA LIMIA,
OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

""1 6SEPTIEMBRE 2008

PROES



Trucado

• .1 Corto
Posible
Alternativo

▪ •

	  Ámbito Plan Director
(Franjan 2500 metros)

Ana de Protección
itlee etn1.02610210 Orreel P012..0

O
rzintirtmclim de

Protección Parque Natural
Balsa Umia-Serra do Xures

PSOE LOMfie

Suelo RCadico Pansue
Natural. Zona de
ilasen•racen Formtal
Suelo Rústico Parque
Natural. Zona de
Protección Especial
Buido Nórdico Parque
Natural. Zona de Rasase

	 	 Integrai

Suelo Rústico Parque
Natural. Zona de CuMirea

rnegci.dte2341."atural

MIPP 1aN oURNIIN

iodo Non Urbaniable det2= Protección de ENNIC208
200212.00

Protección Planeamento
municipal

PRO« MI LOMOS

WgZi Suelo Rústico
Natural.. Sosos do

P7110«1111111 INTIMO

Su. Rilstko Protmelen
Espacial Arqueológica

IMP /IN UN.

= reVele.en"..m.s.

Elementos de intereso

Camela tredidond

:1=Itar

Canal,. etnográfico

as

NOMBRE

SEPTIEMBRE 2009

82.8.00.
0900 liel2r20•2016.1100

Suelo lifiatico Parque
Natural Zona de qua

Elemento «nopritIco

Adiados° arqueoltedco

%momento Cakolitico

%momento Romano

%acornen. Edad Broites

%momento Medieval

Castro

Maman

Cartel0

~arenas arqueo..

indicio toponlmico

,P=lo histórico

Patrimonio histórico civil

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAIXA LIMIA,
OURENSE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIM

-4'17

PROES

PR08ZOO.18.7.11.Pw0 ar
02100100110111201/2021.41.0 n11.82120101:10/1
6211111001 Remar. ORA. amo oo EIN1014212.6.2121
C00000202.0 RECTANGULAR» 19411.2.«

CCe«.01.20 DE. 00102111106"
0002011200/2121201C0 assussito POR KNUT 11...
▪ 600020 1100
REITTLICI311 amilano POR OCORAP RA.
EN PAREO OR
COMILLO ole mula. Lo.
000 1.02000.0.2010012.212.6001821262110122 EA
▪ 154n820 11220
REETITUCION REALIZADO N:« TOMEE

02,11111220 DIE 11»

0211200208«2210011028n12
EN «Mi«

21M1810210.62.12.6001 202A EA. PAPA O

eiserraavreiroccereeciu. eAUCla

211.1171.1111.30111INI

ACTUALI7ACIÓ

PRO11181126 A REPICO/70

ou venos 0E826 cARTOWEAPI

INFORMACIÓ

CONCELLO :

BANDE - MUINOS - PORQUEIRA

ESCALA A-1 1:5.000
.....

EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NIVEL 	5 METROS

PROVINCIA DE OUFtENSE

N°

LeglelIMINZEM
laiitik.411111»11M11
!malrAillielEp2121Le
L151111111112MAIMIE
1111PRIMIIIIMINSIM

Ike 263-87

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Servizo de Arqueoloxfa

tian-Ps.

Cv)
co

Ga3200605
A

osa' .iro o
A A ?I

----Porteliño r
ma

Crast
&reos

o
Caself,

4Tpuzieo 1u
ellit d Rozadas'

*	 - •Miño
uíties dmó

CE-09 L11143

'ampide

Str r

Muftios

	

19"	
e# Campos

. 

	

Outäiro	 Muiflo

630 <

Poch

II

eje 
•SP1	 e ate

taufias jsiguieira

610.7

mas Aira
„.•

*".•,•••	 Proi Aegate.de
zás

---

e..-- )E-11 °

..) y - oc °	
Paira

r albre Trddicion4d6--,"_____ 	 ,
..-	 Güin	 /

f
Veig d

jflo d Outeiro do

- %***

O abr n

A
,

Bala

•
donda o fía_

• Murtlos da Ponticeia
Veiga d Ba

Galo
e	 •

riba	
ir

64Cam elek

4 e.) Em

orta
hileodiño

-OS
Concello de Band b•A-Ma ele

O Pemso
•

P cto eñorin

Poldras do Cabró
PHR-

Mte
‘i)	 —

575.3481

316 71
1 ,

Pego Negro
59417

14

581.78
59473

E-74
E-75

PrR-27
/1E-73

s See Font 
*

es
x>

57527

571.5/

Re

Vilari 577.70

Outeir"...n 6t1.34-.

PoldraS dá BPedra L Jnga 600
Toxales de Soutelo_

FJP

556,
irtiguela

VitariñvP
EIP

Osara
556.35

Tras da CasW
• 668.30

•
degrelosVP Outeiro do

3734

/Potitra
6313.

-A Bubela1..obios'

Calcad('

ama
-.

•

•It •
••andeira

40,-- 598 07

eso, (

666.73

65533
4-- Porgueirade

678.35Cortiria•. O	 .Areal
',„/ 566.13 A Cenca

568.15

O Terrón
672.35

573.67

4"
,	 Lavadoiro

552

E,

mata

,•/	 •	 ont'iz_i ella
° °•*Te"ebance)a•

571.58
ira

/ /
568.2

7

••
A Pena

552 9

ba do Revolvedoiro /-
Penado do Cuco

/

•

,E4E

VIlar de Cas Comía

CE-74' C--)V,- Pf	 P

GenCaraboleflórceos . 
•

• As QuintasConcell

SIGNOS CONVENCIONAIS Dis-nesució
IREI1E1

EIMEMME3E.1
127413C11121111311311213
CIENCIEL1121131213

IMITIMMIZIEMLIE1
ErsinamErmeirti
IMMIDEZIELILIMOI
EME21:1EZIENCEM
=1:11.1:12Q31:111:3

EME1

— Estrada-FM quilornarico

----=- Can*,

Conectara

Edificio público ou angular

Edificio prNado	 	 	 Canes

r
—n Edificio en Cona/rocen	 )	  Presa.

Vórtice seodrialco 1,2,3, orde	 • O e Manantlai-FonNe44013.+ Vértice topográllco-P. de apoio

UmM de provincia	 Punto Importante que carezca do Orne.•

- LInate 1. come.	 7.M:Poste-Farrea

	  LbnIte de pareada	 --7—..,;11:125,5 Clave* de nivel-Cotm.

- Urnito de C118.0	 Curvas . Oaprasión

- 17 Masa de arbórea	 	  Bobo.

Ommilodtim-Arrobs

	1

,

▪

 laseine-Estanque-Transiormsdor._4_4-- Ferrocarril

- Une eléctrka

Tuba.

Muro de contención

- Moro, pare. au tapia

- Arenado, cerca metate

188/111.U.0

DEETA GRTOOf.USOS DO SOLO
1S0.000. ROOM PATO	 MIMO

SOL ION% KOO	 R. "Me
H.	 HORTA
V.	 .a

FRO1TE12421
O.	 OLNE11202

Er	 ER•03
NI.	 PeN200 E 0E0E008



,-i.
4...Corto

Posible

Aiternativo

Ámbito Plan Director
Minadas 1.00 metros)

Are. de Protección

ASe.

gze: rathrmairle Ommnd

" PC"cció" "

os

Set 17,

118: kepalislo,

1;anilegrellerr dNeUlldee

PXON1M11.0eloit

• PROES
'II 

SIGNOS CONVENCIONAlS

Oeicaugadoinz-Areoe.

	 	 Ce.

	  Presa

o• Menentlin-FonesPozo

Plecine-Edanque-Trandomidor.

XUNTFI DE GALICIA
CONSELLERfA DE
CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Servizo de Arqueoloxia

	 Camino

Conedoini

• Canoso

Ferrocarril

Lifie eléctrica

-g-g Tuba»

- Muro de contención

- Muro penes ou tapia

Armado, Pm. metálica

quliornétrico =3 Edilicio público ou

CONCELLO : BANDE	a 	 Punto Importante que carezca de timbal',

	

gl •	 T.M.-Poste-F,

Ci.ovae 1. nNel-Cotr.

Curvas de dame..

	  Sebe.
PROVINCIA DE OURENSE

Edificio pdvido

Edilicio en Conetrución

A	 A Vértice readásico 1,2,3. orde

A + Wortice topograllco-P de apoio

Límite de provincia

- Li(ate de canco.

Limite de parcela

- Un. de cultho

Mes de &bonos

USOS DO SOLO ESCALA A-1 1:5.000
171137711SUCIO OS FOLIAS

IIMIO
lat POMO.. CIMBA.

DISTRIBUCIÓ

iClDDD
Elan

IMEMEIVEI
IEUNEEMEND

IIIMICIE111111ZIEICIEM
CMICIEEDICJIMIEICIMI

LIMMEllEIDEIE1
ITIMILIVENZIE1
MIMEZMICIEZICIEMcarel n 2MEZI
• IMEI:2E3MM

01171711711.0

DESTA cfflroolvo

110.000
IMITO M.TO	 IL	 MOMIO
lalif	 OPHO	 O.	 OPA EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NNEL. 	5 METROS

Elitle11111131111M1
alatifilEMEareLaalMilibiMPAMIEMI

11»11110111111M1131•11
111111111111MICINIS
EIHMIIMBIllirel 263-77Pr. MOMIA,

CliVente
H.	 MOTA
V.	 HI

IN la al

Trazado

jIn Suelo Rústico Parque
Naturel,one de
Itegenereción Forestad

I •	 ."1
— 	 Protección Especial

Nado
Naturanona de ulbeetve
	  Integre'

tiuMo Rústico Parque
Neto.. Une de Cultivos

Suelo Nórtico Purgue
Natural. Zona de agua

eoPner..""'""
imán lar 011innuiE

Dolo Non Lirbanhable de
Protección de Espacio.
Natural»

Protección Planeamento
municipal

POLOI Mel LOOKNI

terar"..,,Merr..
PXON	 ENTIONO

SUIMo Rústico Protección
Esmarr

MIIIn 1.4 SANOS

r1:0 71 Agiurt No ur'-^ nimo.

Elementos de Interese

Cimbro Iredielonel

17,Z	

27:22
Convunto etnográfico

*	 Elemento etnogriliko

to de hérreos e
I eiraii'

[43 Actuad., ergo...vaco

)(aclamen. Caicolltico

▪ )(acornen. BOMBO°

%momento Edad Bronce

Xacemento Medieval

Castro

Mamo.

Caetelo

Referencia argueoltudoni

toponindco

pe
.itnznio Meteórico

Patrimeele histórico *II

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAIXA LIMIA,
OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

SEPTIEMBRE 2009

NÚMERO 1 9



lomd
	 Alternativo

Ámbito Plan Director
(Franjee 0500 metros)

17. 

Suelo Rimel.. Parque
Natural. Lana de
Regeneración Formaba
SueN Rústico Parque
Natural. Zone de
Protección Especial
Suelo Rústico Parque
Suture Zona Os Reuma
	 VIRO.

•••••n•• • Suelo itnistico Parque
Natural. Zona de CASO*

Trazado

sol

Ama de Protección

ece raellmenbrita Momee POrlasi

eo

Art. I.

In:	 RegISON
no la ki%'Aramoltabas

Protección Parque Natural
Balza Limia-Serra do Xures

PXON ir LOBOS

Suelo Rúa.° Parque
Natural. Zona de agua

Protección Espacio Natural
Encore das Conchas

NEPE IM/ MENEE

im21 e.rbaniablep.2:
Natural..

Protección Planeamento
municipal

PE011 111•1 LOSO.

igeM SUelo Rústico
Naturales. 3erraedali

PEOR 20111 alf MIMO

1 Mielo Rin= Proardesi.

NSP	 SANO.

I=1 = =re'.

Elementos de Interesa

Cangle Indlcionel

r=
Consunto etnognifico

Elemento etnográfico

..4g.• allano

Xacernento Calcen.°

Rama/tanto Romano

Xacernento Edad Bronce

%miman. Medieval

Ceetro

Mantas

Caetelo

Referands arqueo.**

Indldo toponindco

Pablnarnio ható,4on
Patrimonio Metálico civil

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA
BAIXA LIMIA,
OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

NÚMERO I 8

PROES
SEPTIEMBRE 1009

SIGNOS CONVENCIONAIS INFORMACIÓ DISTRIBUCIO eilÁf-~áidA" 'TIh. rP"O'. 264

Cultural

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio

—IVR:2-- 
Estrada-FIN qutornánico l'..1 Edilicio público ou singular

I	 1 Edificio prNado

-...	 ....4 DessupsdoIro-Arrolou PROXECOON U.T.11. RAID SET
ISAMOIDa IMOSIAMMIAI.DATIII MIMO.
ALTITUD. mamona O ova ISOSO 00 nos mi iuc.urra
COORDMIDA• RECTOOKIMAfte MI U.T.
COICM-1-0 171: 1.1.31.1.
1/00 roroderoinsco mutuo, POR AMIUT sA.
EN AOORO DE I»

MILI 263 MI
DEI IT1Cairino

CEICICIEUMIEMIZIESTU

ILIMUILMIcultmennra
rif-1111C113112L1 iinnirallign."igiár-Agi	 II

l- Com..

Curato

OI=Sc Conga

>	 >	 Pmo.= ECO. en Conetucitin

A A A Varaos ~talco 1,2,3. ords

DDD
.	 o O Menantlid-Fonás-Paro. shicormaganzi IDEO

Ei111
-f----,- Ferrocarril A	 + Vértice topográfico-P. de apdo el 1:3 1 Plecine-Ealanque-Trandorrnedor.

nerrrruc. mutuo° roa miau, u,
EN IIARLO 0.1•8

CONCELLIM DE: CALVO. IX RANDIN. MUDE

CIIICICICIEMEICICK2Lumemoiruzum 11:10 301 302
Servizo de ArqueoloxfaEnz...._,.......„	 Liria eléctrica

••-it—ti Tubas.

•	
,,,,,,,, ,,,,,,r...... ,,,........ d..i.bok.

igi	 .	 . TM.-Poste-Fards.
..,..........,_

---`,.szs rvas de nlvel-Cotas.--,.....	 ,s 	 Cu

---......._ Curves de depres.

voo roroonuenuco MANCADO POR AltIMIlT lA.

EN ~O LIE 11.5
MUITITUCII. MALEADO PM TOMIRJA.
eli OUTIMODOE MI 

Metle'

unraornriannmearararmarmi
11:312eXIDEMEZILM
ccinnurierE 3 CICIEZ .

MallrAanzzai e-t CONCELLO :
BANDE - CALVOS DE RANDÍN

PORQUEIRA
PROVINCIA DE OURENSE

4-.4...-g. Llenito de provincia
Can.-1--.. Limite de concedo taimma. nrogra, 4e. 11:1101„,_„,__. Muro de contendón 	 Lands do DOMBO

 Limite de colayo

ACTUALIZACIÓ EllEll—,—,- Nan parada ou Npia CattworatMen »Mima Iniallalilllil Ea coa
,„,_.., ArunedS con. rnotillcA Almo d. Irbore. 	 Sebe. IN MARIO El U	 336 302L;3 . :,	 .-:,IMMIKO 021L4MALIO POLI, n-ll PARA o

COIIIIIVOLVMMITO COOMICAL DE SALO* —. 1118.901Menpliblal ESCALA A-1 1:5.000 N°
USOS DO SOLO .11111111111111011111.11 MITA CARTOOMFI

DISTROUCKI DE FOLLAS .	a	 A

Ila	 MORIE	 N.10	 S MOMIO H.	 MIS TA SPr.	 MIMA	 .	 ERRO MIRO. Mffloss00 110.000 III El% ESAPPice9M1	 eM1141.4
EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NIVEL	 S METROS

•
RO	 MONTE	 •SAN	 R. ROSA v.	 via O.	 01.1SEIRALPd.	 PRAD. DEVOIASO Cal SIMA DIETA CARTOORAPI 263-88

nc.ello de

(Vos de

=atod/

meot

z=iMd

=1014

ard

mmmwl

aufml

ro4ii»

=lawe4

MnIlW

=a0?

~la
volb

=1.41

=mal
=me
=4)

=1.01



ler 

Sao.

Corto
Posible
Altemathm

Ámbito Plan Director
enojes 2500 metros)

EdMclo privadoI	 I

Curveo de nNeI-Cotas.

Punto Importante qua carezca de sintolo

• T.M.-Poete-Farda

--=egag

Curves de depracón

EN110

N. FRADOSIOEMM
Pr.	 FROITIIRM
0. «NEO«

EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NIVEL S METROS 263-78

3

o
3

u_

o
c.1
o o

E

w ui

<
cT2w x

u) o •za
2 8

Estrada-Fib qu'asna/rico

Camlilo

Comido«

Car1•110

	 Frlocanil

Tuba»

Muro de contención

Muro. pero« ou tapia

Animado, oval metálica

1=1 Edblcio público ou singular

=I Edilicio en Contarle.

A A A Vórtice seodialco 1,2,3, arde

A +	 topográfico-P. de apelo

4_•• 4. Limite da provincia

Lima, de camello

	  Lime de parcela

Límite de cuba,

Mese de ir..

USOS DO SOLO

II.	 NOMA
v.	 ve

Desaugadolro-Arrolos.

Cenia.

	 > Presa

• O O Manantial-Fonb-Pcsm

D D Ptrdne-Estanque-Tranefonnedor.

SIGNOS CONVENCIONAIS

▪ 1110011 ILTO	 5 MIMO
• tigNig	 R.	 AMA

Trazado

Área de Protección
	8:=2 22621 .1nonbrle	 Nirlronb

Ama de Protección do
	  Potrimonio

2 o o UZ. A, ~cae

Protección Parque Natural
13ebta Llmleeerre do Xures

NON INI LOMO.

Simio Rústico Parque
Natural. Zona de
%generación Fono«

,	 Suelo Rústico Parque
Natural. rona de
	  Protección Eepeciel

Sueto MÚIMICO Parque
Natural. Zain. Rae«.
	  altea«

$u. Rústico Parees
Natural. 7_ona de Cullivoa

I	   32'...7.1==

Protección .sogiTäiziNatural

Bale 1.1 OURENSE

Solo Non Urbentebla de
527771 ri=n de Espac.

Protección Planeamento
municipal

Na« Me/ LOSIOe

Meli Suelo Rústico
Natural«. SerrUartretta

PROM 20•1 •10101110

Suelo Rimtico P.e«.
Especial Arqueológica

RIP »V 1.1 VANO«

1 1 Amiba t2rquenalka

Elementos de Interese

Carel% tradicional

X Elemento natur.
sing.«

Comunto etnográfico

Momento etnogrifko

Mol%

%hidalgo arquea.«

%cemento Calcad.°

%cemento Romano

Emes/lento Edad Bronce

%cemento Medias«

D.N

MOMO.

Indicio

Cantado

Referencia arqueolimica

toponimko

Pabimonlo Medico

Patrimonio h.«. chi

PLANO DIRECTOR
DA VIA NOVA

BAIXA LIMIA,

OURENSE

NOMBRE

ÁMBITO PLANO
DIRECTOR, ELEMENTOS
DE INTERÉS Y TOPONIMIA

NÚMER02

SEPTIEMBRE 20oe

PROES

N-,

n,.

kt,

Rairizde‘Concello
Monte Congostro

900 ssim

004.04
/2/27eos --

Ileiras
As Caldas

c
OU FEIFtANOVA

618.52

O Rodelo

iï

stelo
ORO

/

616.51

623 32666.06

INFORMACIÓ

PROXECCIÓN U.T.N. FU80 25T
ELIPSOIDE INTERNACIONAL DATUM POSTDAM
ALTITUDES REFERMAS O NIVEL MEDIO DO MAR EN ALACANT1
COORDENADAS RECTANGULARES EN U.T211.
CONCELLOS DE: RAJRIZ

E	
DE VEMA, PONOUEIRA

V00 FOTOGRAM
EN
RESTITU

AGOSTO DE 1999
M

EN LIARZO DE 2000
CONCELLO DIE riAriDE
000 FOTOGIULME
EN .10 che tul
REBITTUCIO
EN DECEMBRODEIISI

ACTUALIZACIO
ORTOINTCYAPA 00 IMPAC

In NO-7M

IMMUM3 REALMADO POCA PARA O DEMEMMSAVIBIRMR13 COMARCAL CM ONJC

AA

PIAR

ouvessoursosmxui

DISTRIBUCIÓ

witterimmtweis
issismiamitme.
moraimeizr
maramerahram

120 OCO	

ala III MI

V.F.111111

EIFIMMICIE/

EICIpulEMIZIEMEME1
1:11113C11131C/EIEIMII

0.31112MMIENEMLIEM
rzracurimanrriErmirinclermal
EMIM- ElenCIEZMIEM

CID Deln'ademo
DIMIRMUCIO
DeriACARMORAPI

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE
CULTURA E TURISMO
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Servizo de Arqueoloxfa

CONCELLO '• BANDE - PORQUEIRA

RAIRIZ DE VEIGA
PROVINCIA DE OURENSE

ESCALA A-1 1:5.000



Nlialania lii prospecciów	 inb-u.tsil,a para a 4. 1a. h(rac'.	 Mallo 1..)if2il id' da	 aNova

'SE DA MEMORIA IlE CNCA.

Nome da actuación: Prospección arqueolóxica intensiva para a

elaboración do Plano Director da Via Vova I (Baixa 
Limia, Ourense). 

Promotor:	 Consellería de Cultura e Turismo

Adxudicatario:	 Proes Constructores

Dirección da actuación:	 David Pérez López

Clave expediente administrativo: CD 102A 2009/254-0

A memoria que a continuación se describe foi encargada pola empresa Proes Consultores
S.A., adxudicataria do Plano Director Via Nova I, con data 20 de marzo do 2.009. Trátase da
memoria da prospección arqueolóxica intensiva para o Plano Director da Vía Nova na Baixa
Limia: Estudo do territorio histórico a ela vencellado; adxudicado pola Consellería de Cultura e

Deporte da Xunta de Galicia.

A Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, conscente da necesidade de delimitar

e protexer a Via Nova, encargou o Plano Director Via Nova I, co obxeto da identificación,

delimitación e descrición concreta, precisa e xustificada do seu trazado e das súas zonas de

protección, a súa diagnose, a compresión dos seus valores e a súa conservación e

recuperación, de acordo co contido establecido no prego. O Plano Director representa, polo

tanto, a estratexia de estudo e de diagnose dende a que se proxectarán e coordinarán as

intervencións da súa conservación —física e intelectual mantemento e posta en valor, así como

as do territorio histórico a ela vencellado.

Os terreos ande se executa o plan director forman parte da comarca de Baixa Limia galega,
collendo parte dos concellos de Lovios, Muíños, Lobeira e Bande, ubicados no sur da provincia

de Ourense. Neste territorio, A VIA NOVA desenválvese nun espazo de enorme interés cultural,
atesourando un rico legado patrimonial e magnificas paisaxes rurais, combinadas coa riqueza

natural que Ile outorga o Parque Natural do Xurés e as ribeiras do río Limia, o ancestral Lethes
dos romanos. Por este motivo, a bimilenaria calzada, cunha adecuada xestión, poderá servir de

gran nexo entre os parques (Xurés-Géres), contribuíndo ao desenvolvemento turístico e

dinamización dos núcleos transfronteirizos.

O contexto histórico da construción da Via Nova, hai que situalo no proceso romanizador do

noroeste, no que era mai importante que os invasores chegasen a todos os recunchos do

Imperio para poder controlar os recursos materiais e humanos, que Iles permitían aos romanos

'2,iL i110
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xerar riqueza para aumentar as súas conquistas. Nesto xogou un papel fundamental a apertura

de novas vías de comunicación que conectasen as cidades, os castros, os vici, e as villae, coas

zonas mineiras e de explotación de recursos. Neste macro contexto, unido a un forte

desenvolvemento económico nace a Vía Nova ou Geira, de "girum" (xiros), conectando as

cidades de Bracara Augusta (Braga, Portugal) e Asturica Augusta (Astorga, León). "Item alio

itinere a Bracara Asturcum", é o nome co que figura no "Itinerarium Antonini", documento

redactado a finais do século III durante o reinado de Diocleciano. Foi construida en época

Flavia, ou sexa, na segunda metade do século I d. C., perante os mandatos de Tito e

Diocleciano, sendo legado da provincia bracarense C. Calpetanus Rantius Quirinalis Festus;

cunha lonxitude total de CCXV millas (equivalendo a milla romana a 1.480m). Estudada e

descrita por primeira vez polo pal José Matos Ferreira no ano 1728.

Entre as súas características mási salientabeis destacan: o trazado a media ladeira para

evitar as crecidas e a construcción de pontes de moita envergadura; o gusto pola

horizontalidade, tendendo a que as pendentes non superen o 5-6% de desnivel; un ancho de

vía suficiente para o cruzamento de dous carros, 7 metros; os cortes nas rochas e muros de

contención na parte inferior da ladeira, para reencher o interior con terra e pedras, e así non ter

que cortar a montaña; a construción de pontes con arcos de medio punto e perpiaños

almofadados para cruzar os grandes ríos, de madeira para os regatos, e laxeado con grandes

pedras e precisión para salvar as pequenas corgas; o manteñemento de rasantes, inprecindible

para facilitar o tránsito dos animais de carga; e o intercalado de postos de muda ou cambio de

cabalerías (mutatios), de fiscalización (portagem), e de descanso (mansios), para facilitar a

marcha dos camiñantes.

Metodoloxia e Resultado dos traballos:

Os traballos de prospección leváronse a cabo en todo o sector que abrangue a obra e segundo

a metodoloxía habitual, aceptada polos Servizos Técnicos de Arqueoloxía da Dirección Xeral do

Patrimonio, coas seguintes características xerais divididas en varias fases de traballo:

Unha primeira fase de revisión documental e unha segunda fase prospección superficial

intensiva de toda a zona que abrangue o Plan Director. Incluíndo ademáis da superficie lineal

da Vía Nova, unha banda mínima de 500 metros a ambos os dous lados do eixo da vía, con

puntuais ampliacións e/ou reducións a proposta da equipa redactora, en todo caso

debidamente xustificadas. A prospección, extendeuse o suficiente para que nas marxes da

calzada quedasen reflexados os xacementos arqueolóxicos máis salientabeis. A prospección

complementouse cunha análise estereoscópica da zona a partir da fotografía aerea do SITGA.

O modeo de actuación foi o seguinte:

• Nas zonas implicadas directamente na banda de 500 metros a cada beira, levouse a cabo

unha prospección intensiva ao 100%, na medida en que a vexetación existente e a topografía

do terreo o permitiron.

• Nas zonas de incidencia, entre os 50 e 200 metros do perímetro exterior da banda de 500

metros, levouse a cabo unha prospección intensiva de carácter selectivo. Que foi máis intensa
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naquelas zonas onde as características do terreo non facían descartar de antemán a existencia

dun xacemento arqueolóxico.

• Para rematar nas zonas adxacentes ao Plano Director, a partir dos 200 metros, realizouse

unha prospección extensiva, que abrangueu os xacementos coñecidos, e aquelas zonas onde

era previsible a existencia de máis xacementos.

• A continuación fíxose un estudo da toponimia menor do entorno do trazado da vía e recolleuse

na memoria o inventariado do patrimono arqueolóxico, os achadegos, referencias, etnografía, e

patrimanio histórico relixioso e civil da área de influencia do Plano Director.

Ademáis dos xacemento recollidos na fase de revisión documental, o resultado dos traballos

provocou a recollidade de novos elementos arqueolóxicos, dando polo tanto a prospección uns

resultados positivos. Os elementos arqueolóxicos de nova catalogación son:

• Tumbas Romanas da Telleira: Tumbas escavadas no xabre moi pretiño do paso da Via

Nova que se atopan asulagadas polas augas do encoro das Conchas, na parroquia de

Santa Comba (Bande).

> Xacemeto romano da Coya da Aceada: Na marxe esquerda do río Limia, fronte ao

complexo romano de Aquis Querquernis, afloran en superficie restos do paramento pétreo

dunha edificación romana e abundante tegula, na parroquia de Santa María de Barxés

(Muíños).

> Coya da Aceada ou Buraca da Moura: Profundo socavón de máis de tres metros de

profundidade e 30 m. de diámetro asociado a algunha antiga labor estractiva vencellada

aos asentamentos romanos próximos. Ubicase na marxe esquerda do Limia, fronte ao

complexo romano de Aquis Querquernis, na parroquia de Santa María de Barxés

(Muíños).

> Mámoa 1 do Monte da Fraga: Mámoa situada nunha portela que da acceso á basta

chaira da Limia, na parroquia de Santiago de Güin (Bande).

> -Xacemento romano (entorno de Aquis): Abundante concentración de material de

construción e tegula asociado a unha edificación aillada de corte rectangular. Sitúase a

medio camiño entre o Campamento Militar Romano e a Mansio Viana, na aparroquia de

Santa Comba (Bande).

• Veiga de Negueiroá: Anacos de tegula grandes que poden estar vencellados a presenza

de ruinas dun xacemento romano no arredores. Ubicase na marxe dereita do río Limia

moi pegad iño ao paso da Via Nova, na parroquia de Santiago de Negueiroá (Bande).

> Astaúñas: Localízanse preto do paso da Via Nova anacos de te gula e de cerámica

común romana que poden estar asociados a algunha edificación relacionada coa Via.

Ubicase na marxe dereita do río Limia na parroquia de Santiago de Güin (Bande).

Ademáis, durante os traballos de prospección recolléronse novos achádegos arqueolóxicos:
• Miliario Casa de A Devesa: Pequeno anaco de miliario da Via Nova adicado a Trajano

ubicado no xardín dunha casa da parroquia de Santa María de Río Caldo.
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• Minado da Capela de Santa Lucía: Anaco de miliario anepígrafe incrustado no muro
dunha finca pegada á capela de Santa Lucía, na parroquia de Santa María de Río Caldo.

> Ara de Mármore de Santa Comba: Ara anepígrafe de mármore que se atopa no interior
de igrexa visigótica de Santa Comba de Bande.

> Ara de granito de Santa Comba: Pequena ara de granito que se garda no interior da

igrexa visigótica de Santa Comba de Bande.

> Miliario de Santa Comba: Anaco de miliario epígrafe da Via Nova, reempregado como

pía bautismal dentro da igrexa visigótica de Santa Comba de Bande.

> Miliario de Porto Quintela: Miliario da Via Nova, rehubicado no xardín de entrada do

Centro de Interpretación do Campamento Romano de Aquis Querquernis.
Símbolo Fálico de Aquis: Pedra cilíndrica interpretada como símbolo fálico, rehubicada
no xardín de entrada do Centro de Interpretación de Aquis Querquernis.

> Sarcófago de Aquis: Sarcófago medieval atopado preto de Aquis Querquenis, e
trasladado ao xardín de entrada do Centro de Interpretación do Campamento Romano.

> Miliario das poldras: Miliario da Via Nova reempregado como poldra dun antigo paso do

río Limia entre as parroquias do Ribeiro e Lovios de Sever (Bande).

Tamén recollemos ao longo do entorno de protección da via un inxente patrimonio

etnográfico e histórico que reflexamos nos planos e acompañamos ficha de cadanseu na

memoria. O patrimonio etnográfico componse, basicamente de muíños, cruceiros, camiños
vellos, pontellas, poldrados, poldras e alvarizas. Por outro lado no patrimonio histórico

recóllense os bens relixiosos e as obras arquitectónicas civis, como capelas, igrexas, pontes,
rectorais, quintas, etc.

Diagnose da Via Nova:

Unha vez rematados os traballos de prospección e recollida de datos, poidemos elaborar
unha diagnose do estado de conservación da via e das súas principais patoloxías, no decurso

entre a Portela do Home e a Portela de Ponte Liñares, que é o espazo abranguido polo Plano
Director. En canto á súa conservación ternos que dicir que a Via Nova chegou ata nós moi
modificada e, na meirande parte do seu trazado, nun pésimo estado de conservación. Así, nun

primeiro tramo entre a Portela do Home e a Portela da María, a súa plataforma orixinal de

desenvolvemento foi suplantada por un camiño medieval enlousado, conservándose, nunhas
zonas o ager da vía a unha cota e o camiño medieval a outra. Neste tramo, como noutros de
ladeira, a plataforma da calzada, ía sostida por un muro de contención na parte inferior da

ladeira, que se recheaba dos aportes xerados nos traballos de preparación. Este muro, que
nalgún caso sobreelevaria o ager da via dous ou tres metros por riba de onde estamos pisando

na actualidade, atópase moi arrasado.

Entre a Portela da María e a ponte medieval do Sales, non se conserva ningún só vestixio
arqueolóxico asociado á Via Nova, en parte, debido á profunda reestruturación que sufríu o
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territorio na Idade Media, coa reorganización do territorio en socalcos da man dos Arauxos e a
proliferación de pazos señoriais na ldade Moderna.

A partir da ponte do Sales, onde documentamos un novo tramo da vía, paralelo á actual

estrada de subida a Ganceiros, consérvase ata a presa das Conchas o seu trazado, pero non a

súa plataforma, dado que foi suplantada pola actual estrada no primeiro terzo do século XX.

Desde a presa ata a veiga de Negueiroá, o trazado da bimilenaria, así como a ponte romana

que atravesa o Limia, atópase asulagado polas augas do encoro, feito que dificulta as labores

de prospección. Foi grazas ao descenso das augas do encoro na época estival, cando

atopamos un novo tramo do trazado da vía co seu muro de acompañamento, que nos deu a

referencia para seguir a cota e documetar fortes aterrazamentos paralelos á actual estrada de

San Fiz, que se corresponden coa calzada romana.

Entre Garabelos e Güin, desaparece totalmente o trazado, por mor da profunda

reestruturación que sufríu o terreo coa concentración parcelaria da década dos noventa. Pero,

pasado Güin, novamente se desenvolve un dos tramos mellor conservados da vía, co terraplén

por onde discorría a calzada, onde son visibeis os restos da caixa da vía, plataforma e

paramento pétreo que sostén o recheo.

Así pois, desde o seu abandoo, que debeu ser coetaneo á caída do Imperio Romano,

constatamos que as principais causas que dificultan a identificación do trazado da Via Nova

son: as concentracións parcelarias, os socalcos ou cultivos en terrazas, as canteiras

tradicionais, a construción de pistas forestais, o acopio de mampostería, os desprendimentos e
os numerosos fenómenos de erosión e sedimentación que a afectan, provocados pola

multitude de corgas e escorrentías que baixan da serra.
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