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102 A 2006/628-0

A presente memoria técnica de actuación arqueolóxica se presenta, en cumprimento do
art. 11°.1 do decreto 199/1997, do 10 de xullo, que regula a actividade arqueolóxica na
Comunidade Autónoma de Galicia, por encargo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da
Conselleria de Cultura e Deporte coa finalidade de realizar un recoñecemento dos elementos do
patrimonio cultural que podan ter sido afectados polos incendios forestais que afectaron o distrito
XIX na provincia de Pontevedra. O seu obxectivo final é a avaliación da afección sobre o
patrimonio arqueolóxico e cultural que propicie o establecemento de medidas, se e o caso, para
evitar novas afeccións nas accións correctoras futuras ou en curso sobre estas superficies.
Para a redacción deste documento se está ó disposto polo art. 6° da norma devandita, en
función do prescrito pola Lei 1/1995 de protección ambiental de Galicia e a súa normativa
subsidiaria de desenvolvemento.

INFORME

CONTEXTO DO INFORME
A finalidade deste informe é realizar unha avaliación das afeccións que poidan
terse producido sobre bens constituíntes do Patrimonio Cultural como consecuencia dos
incendios forestais sufridos nunha zona concreta de Galicia no ano 2006: o distrito
forestal XIX "Caldas — O Salnés", na demarcación do mesmo nome l , en áreas dos
concellos de Caldas de Reis, Catoira, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa, ó
oeste da provincia de Pontevedra.
Esta avaliación ten como fin último a evacuación dunha memoria que reflicta o
estado de conservación no que se encontran na actualidade estes bens arqueolóxicos,
históricos e etnográficos, con especial mención das afeccións que podan ter sido
producidas polo lume, ben de xeito directo, polos cambios e reaccións dos diversos
materiais orgánicos e inorgánicos ás temperaturas acadadas, ben de xeito indirecto,
polas augas vertidas, como axente erosivo e, especialmente, polos movementos de
terra realizados para frear o avance do lume (gabias e cortalumes).
Por outra banda e como consecuencia destes incendios, é necesaria a adopción
de accións correctoras sobre o monte para a súa recuperación, medidas que tamén
poden provocar afeccións sobre os distintos elementos que conforman o Patrimonio
Cultural. Estas accións serán, principalmente, a tala das masas forestais queimadas e a
sementeira de novos exemplares para cultivo arbóreo e repoboación. É neste punto
onde cobra especial importancia a localización destes bens e a elaboración dun
catálogo exhaustivo que recolla as súas características, a fin de que non volvan ser
afectados no transcurso das mesmas.
Esta memoria informa e documenta unha intervención arqueolóxica ben definida
como é a prospección arqueolóxica extensiva, realizada nun contexto disciplinar e
metodolóxico concreto e nun ámbito xeográfico e paisaxístico homoxéneo.

DISTRITO 1

DISTRITO

ÁMBITO XEOGRÁFICO
Como se dixo na introdución, as areas obxecto de prospección se engloban no
interior do distrito XIX (Caldas — O Salnés) da superficie forestal da Comunidade
Autónoma de Galicia, no noroeste da provincia de Pontevedra, repartidas na superficie
dos municipios de Caldas de Reis, Catoira, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa,
correspondéndose coas áreas afectadas polos incendios do ano 2006.
En cartografía xeográfica se encadran nas seguintes follas da planimetría a
escala 1:10.000:
Concello de Caldas de Reis, as follas 152-22, 152-23 e 152-32
Concello de Catoira, as follas 152-12, 152-22 e 152-32
Concello de Vilagarcía de Arousa, as follas 152-12 e 152-22
Concello de Vilanova de Arousa, as follas 152-31 e 152-32
Máis o miúdo, as zonas afectadas se delimitan:

Catoira - Vilagarcía de Arousa: Esténdese pola franxa central de
ambos os dous termos municipais, con eixe alongado NL —SO.
Abrangue elevacións perilitorais cuxa meirande altura é o Monte
Xiabre, gran bloque granítico de 433 m s.n.m. de altura máxima, no
termo de Vilagarcía, ó sur do sector. É unha área na que predominan
as penichairas estreitas, nun relevo moi deformado e movido, no que
predominan as pendentes fortes, modelado por curtas correntes de
auga entre as que salientan o río Freixeiro en Catoira e o río Con en
Área

1

A Demarcación Caldas — O Salnés comprende os concellos de Barro, Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Pontecesures, Portas,
Valga, A lila de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Meis, Poio, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcia de Arousa e Vilanova de

Arousa

DISTRITO XIX
CALDAS-O SALNES

DISTRITO

Vilagarcía de Arousa. No límite sur o relevo se suaviza cara ós vales
litorais, aínda que sexan frecuentes os afloramentos graníticos illados
que forman pequenos montículos dominantes do seu contorno
("cons").
Esténdese polas follas cartográficas 152-12 e 152-22.
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de Reis, delimitada ó NO por un treito encaixonado do río Umia, ó leste
da cabeceira municipal. Inclúes terreos altos e movidos, ocupando o
NO da súa superficie á forte caída cara ó río.
Cadra na folla cartográfica 152-23.
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Área Caldas de Reis: Pequena área sita ó SL do Concello de Caldas

meridional das prospectadas nesta actuación, que ten como centro a
altura de Monte Lobeira, no concello de Vilanova de Arousa. É posible
diferenciar unha metade setentrional máis vigorosa, semellante ó
relevo visto nas outras áreas, con predominio das penechairas
elevadas que se prolongan cara ó leste, doutra metade sur de
pendentes máis suaves nesta orientación, que se artellan en dous
amplos chanzos cara ós vales inferiores, onde asentan os núcleos de
poboación e as terras de cultivo.
Intégrase nas follas cartográficas 152-31 e 152-32.
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Vilagarcía de Arousa - Caldas de Reis: Comprende a divisoria entre

ambos dous concellos, cuxa delimitación segue a liña das alturas
desde Monte do Fento ata Alto do Pousadoiro. As súas características
son semellantes ás da área anterior, con predominio das pendentes
sobre as zonas máis ou menos chairas, que se sitúan no centro do
sector como liña cimeira da dorsal orientada NL-SO.
Intégrase nas follas cartográficas 152-22 e 152-32.
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ÁMBITO NORMATIVO
• Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.
• Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio, de Evaluación
de impacto ambiental.
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que aprobó el reglamento
para ejecución del R. D. L. 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto
Ambiental.
• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
• Lei 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo
1302/1986,de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental
• Decreto 442/1990, de 13 de setembro, de Avaliación de Impacto Ambiental
en Galicia.
• Decreto 199/1997 que regula a actividade arqueolóxica na C. Autónoma de
Galicia.
• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente.
• Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se
modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
• Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (1991)
das Provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra
• NSMP do 05/07/1995 do Concello de Caldas (Pontevedra)
• NSMP do 10/09/1993 do Concello de Catoira (Pontevedra)
• PXOM do 04/02/2000 do Concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
• NSMP do 13/03/1997 do Concello de Vilanova de Arousa (Pontevedra)

TIPO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA
Prospección arqueolóxica superficial extensiva (art. 57a da Lei 8/1995).

TRABALLO REALIZADO
Percorrido da superficie forestal afectada polos incendios nas áreas sinaladas
do distrito XIX, a fin de recoñecer os elementos do patrimonio cultural danados polo
lume ou polos traballos para a súa extinción (cortalumes, accesos, gabias...), a fin de
avahar o grao de intensidade da súa afección. Procurouse, igualmente e na medida do
posible, a localización de novos elementos nestas áreas, co fin de propoñer neste
informe, se fose o caso, as medidas que poidan coidarse necesarias para evitar a súa
afección polos traballos de recuperación. Procédese, en todo caso, ó rexistro e
documentación dos bens máis afectados, en procura da súa preservación.
A superficie obxecto de intervención, dividida, como vimos, en catro áreas
illadas en función da delimitación do terreo afectado polo lume, é identificable, na súa
meirande parte, como terra de monte na que predomina a vexetación arbórea e
arbustiva (monte baixo), de solos lixeiros e na que son frecuentes os afloramentos
rochosos de pedra granítica en cumes e ladeiras. Dentro destas áreas non se sitúa
ningún núcleo de poboación, sendo terras marxinais ós mesmos dedicadas á
explotación forestal, con cultivos arbóreos, nas que non son recoñecibles hortas nin
ganderías, e nas que se instalan puntualmente áreas recreativas (Monte Xabre, Monte

Lobeira...), instalacións de antenas de radiotelevisión, un parque eólico e, mesnno, a
caneira municipal de Vilagarcia de Arousa.
As características apuntadas fan pensar en terras de difícil ocupación humana ó
long° da historia, pero na que si son detectados numerosos elementos propios de
momentos prehistóricos, caso de túmulos megalíticos (Alto do Pousadoiro, Monte dos
Fentos...), xacementos ó ar libre en Monte Xabre e diversas estacións de arte rupestre
(petroglifos); menos frecuentes son os castros, con unicamente dous exemplos
(Castrogudín e Castro do Curuto) e un único xacemento medieval, aínda que de gran
sona (Monte Lobeira). A falta de ocupación humana histórica, xustificou que non fora
recoñecido ningún elemento etnográfico.

METODOLOXÍA DE TRABALLO
O labor realizado se centrou nas seguintes fases e tarefas:
A/Traballo previo de gabinete
Obtida a correspondente autorización, foron consultados o ficheiro de
xacementos arqueolóxicos que se custodia no Instituto de Conservación e Restauración
de Bens Culturais da Consellería de Cultura e Deporte, a fin de inventariar os puntos de
interese da zona de traballo delimitada.
Outras fontes de información foron os catálogos dos planos urbanísticos dos
concellos incluidos neste proxecto, así como toda a documentación gráfica dispoñible
(cartografía xeográfica (1:50.000 e 1:25.000) e urbanística (1:10.000 e 1:5.000),
fotografía aérea (Sixpac)..., a fin de recadar información topográfica e toponímica útil
para encamiñar o posterior traballo de campo.
B/ Traballo de campo
Foi prospectada, sempre de maneira extensiva, a meirande parte da superficie
afectada polos incendios forestais, a partir dunha estratexia de recoñecemento do terreo
que tivo en conta os seguintes criterios:
Foron visitados os xacementos catalogados que se
situaban preto do límite das áreas forestais afectadas conforme á
planimetría, a fin de asegurar a súa correcta localización e, por
conseguinte, a súa non afección. En todos os casos comprobouse a súa
situación exterior ás mesmas, pero puido aproveitarse para a súa mellor
situación cartográfica nalgún caso. Asi, foron visitados xacementos
como A Pedra do Ballote, a Pedra do Encanto, Mámoa do Pinar do
Rei...
Foi recoñecida toda a superficie do distrito XIX, pero
realizouse unha selección das áreas a prospectar máis detidamente en
base á topografía do terreo, sendo recoñecidas preferentemente as
penechairas e ladeiras suaves, tomando como puntos de referencia
para o seu acceso as pistas forestais existentes. No caso de existir
sendeiros coñecidos como camiños reais, foron transitadas a pé nos
seus treitos abertos.
Coidouse necesario realizar un recoñecemento exhaustivo
dos contornos, nun radio de +/- 250 m, dos xacementos catalogados,
especialmente dos xacementos tumulares e dos petroglifos, que
puideran formar conxuntos.
Realizouse unha toma de datos que primou, ademais da
correcta localización sobre plano, a avaliación máis precisa posible do
estado de conservación dos xacementos recoñecidos.

Como factor a ter en conta á hora de avahar o traballo realizado, convén sinalar
as malas condicións climáticas na que se desenvolveu o traballo de campo, con
presenza case constante de espesas néboas que dificultaban a visibilidade, e fortes
choivas, que asolagaron terreos e provocaron abondosos desprendementos,
dificultando o tránsito por pistas e camiños.
Por outra banda, cumpre sinalar que nalgúns puntos, especialmente en Catoira,
se tiña producido no momento de realizar o traballo de campo un forte rebrote da
vexetación rastreira, con abondoso fento, que, a inda que permite o tránsito, volve
ocultar a superficie do terreo; igualmente, as labouras de corta de especies arbóreas,
principalmente piñeiros, está avanzada en moitos puntos, deixando o monte suxo de
pólas, que tamén ocultan a superficie do terreo, dificultando moito o seu recoñecemento.

C/ Redacción informe impacto
Cos datos obtidos na fase de traballo de campo, se procede a elabora-lo
presente informe coa avaliación dos efectos dos incendios sufridos nesta área, onde se
sitúan os elementos localizados en cartografía 1:5000, se elaborará o catálogo dos
mesmos plasmando os datos propios da súa localización e identificación, así como se
fai á análise do seu estado de conservación e medidas correctoras inmediatas e futuras.
Comprende:

•

•
•

Inventario de xacementos arqueolóxicos e bens

etnográficos

Avaliación de impacto e análise do seu estado de conservación
Proposta de medidas correctoras futuras

MEDIOS TÉCNICOS
Foi utilizada a cartografía seguinte:
Mapa Topográfico Nacional. Hoja 152. "Vilagarcía de
Arousa" 1:50.000
Planimetría de base 1:5.000 de COTOP, reducida a escala
1:20.000
Folias 2-3, 2-4, 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 5-2, 5-3, 6-2 e 6-3 da
cartografía do P.X.O.M. de Vilagarcía de Arousa, a escala 1:5.000.
Follas 1-4, 1-5 e 1-6 da planimetría das NSMP do Concello
de Caldas de Reis, a escala 1:10.000.
Follas E, F, G, H, 1 e J da planimetría das NSMP do
Concello de Catoira, a escala 1:5.000.
Follas 1-4, 1-5, 1-8, 1-9 e 1-10 da planimetría das NSMP
do Concello de Vilanova de Arousa, a escala 1:5.000.
Para o posicionamento dos elementos arqueolóxicos recoñecidos, foi utilizado un
receptor GPS marca Garmín, modelo Etrex, de 12 canles, con sistema en modo Waas.

RESULTADOS OBTIDOS

Inventario patrimonial

o

traballo de prospección permitiu o recoñecemento de 26 xacementos
arqueolóxicos e, pola contra, ningún outro ben cultural (arquitectónico ou etnográfico)
nas áreas sinaladas. Destes 26 xacementos, só un non estaba inventariado (Petroglifo
de Monte Xabre II), sendo os 25 restantes comprobacións dos catálogos existentes,
aínda que nalgún caso unicamente presentes nos instrumentos municipais. Esta
comprobación permitiu confirmar a completa destrución por traballos extractivos
recentes de catro túmulos da necrópole do Alto do Pousadoiro (Vilagarcía de Arousa),
en cuxo caso como no dos non recoñecidos, se toman os datos dos inventarios
consultados.
Os xacementos recoñecidos son os seguintes:

GA36005029 Mámoa de Monte Fento 1
GA36005030 Mámoa de Monte Fento II
GA36005031 Mámoa de Monte Fento III
GA36005032 Mámoa de Monte Fento V
GA36010004 Pedra das Tixolas
GA36060001 Mámoa do Pousadoiro III
GA36060002 Mámoa de Monte Fento IV
GA36060009 Castro do Curuto
GA36060010 Castro de Arriba
GA36060020 Mámoa do Pinar do Rei
GA36060021 Mámoa do Monte do Rei
GA36060022 Costa do río
GA36060023 Xacemento de Sobreira
GA36060024 Xacemento do encoro do Con
GA36060031 Monte Xabre I
GA36060032 Petroglifo de Monte Xabre 1
GA36060033 Monte Xabre II
GA36060034 Mámoa do Pousadoiro IV
GA36060035 Mánnoa do Pousadoiro V
GA36060036 Mámoa do Pousadoiro VI
GA36061003 Mámoas de Monte Lobeira (1, 2 e 3)
GA36061012 Castro de Monte Lobeira
GA36061013 Petroglifo de Monte Lobeira
Petroglifo de Monte Xabre II
Mámoa de Monte do Fento I (GA36005029)
Lugar: Sequeiro
Parroquia: San Estevo de Saiar
Concello: Caldas de Rei
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: X: 523.643 Y: 4.716.679
Altura: 229 m s.n.m.
Túmulo megalitico de 13,30 metros de diámetro, que conserva moi pouco resalte
en relación ó seu contorno. Contén restos dunha cámara interior, aflorando á superficie
un dos seus ortostatos.

Localizase mai próximo á divisoria entre os concellos de Vilagarcía de Arousa e
Caldas de Rei.
o seu estado de conservación o cualificamos como de pouco alterado, aínda que
apareza mol rebaixada a súa masa tumular e amose un gran cono central de violación
de +/- 2 m de diámetro, por ser características frecuentes neste tipo de elementos
arqueolóxicos, descoñecendo cales serían as súas medidas iniciais.
No que respecta á afección polos incendios do ano 2006, semella limitarse a
efectos superficiais sobre o manto vexetal de cubrición, de pouca importancia.

Mámoa de Monte do Fento II (GA36005030)
Lugar: Sequeiro
Parroquia: San Estevo de Saiar
Concello: Caldas de Rei
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: X: 523.758 Y: 4.717.009
Altura: 233 m s.n.m.
Túmulo inventariado no catálogo das NSMP do Concello de Caldas de Rei e no
Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia. Na presente prospección
non foi posible localizalo nas coordenadas na que se sitúa, punto no que se toma a foto
que acompaña a ficha deste informe, nin no seu contorno próximo.
Mámoa de Monte do Fento III

(GA36005031)

Lugar: Sequeiro
Parroquia: San Estevo de Saiar
Concello: Caldas de Rei
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: X: 523.778 Y: 4.716.663
Altura: 216 m s.n.m.
Túmulo de planta oval de 9,00 (N-S) x 12,30 (LO) m, que conserva unha altura
de 0,80 m sobre o seu contorno. E visible unha gran violación central de 3,70 x 3,90 m.
Este xacemento foi gravemente alterado pola ancheamento dunha pista forestal
de traza L-0, no sur do túmulo. Sitúase baixo pezas de monte dedicadas á repoboación
de piñeiros, como nos casos anteriores.
o lume afectouno superficialmente, aínda que é de salientar a caída provocada
polos temporais posteriores dalgún dos árbores situados sobre el, coa remoción
conseguinte de terra do túmulo.
Mámoa de Monte do Fento V (GA36005032)
Lugar: Sequeiro
Parroquia: San Estevo de Salar
Concello: Caldas de Rei
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-34
Coordenadas UTM: X: 523.842 Y: 4.717.254
Altura: 232 m s.n.m.

Túmulo de planta oval de 14,00 (N-S) x 15,00 (L-0) m, que conserva unha altura
de 1,00 m sobre o seu contorno. E visible unha gran violación central de 5,00 x 4,50 m.
Este xacemento foi gravemente alterado pola ancheamento dunha pista forestal
de traza L-0, no SO do túmulo. Sitúase baixo pezas de monte dedicadas á repoboación
de piñeiros, como nos casos anteriores.
o lume afectouno superficialmente, aínda que é de salientar a caída provocada
polos temporais posteriores dalgún dos árbores situados sobre el, coa remoción
conseguinte de terra do túmulo.
Pedra das Tixolas (GA36010004)
Lugar: Souto da Vila
Parroquia: San Mamede de Abalo
Concello: Catoira
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-23
Coordenadas UTM: X: 522.295 Y: 4.721.176
Altura: 180 m s.n.m.
Batolito granítico de forma xeral rectangular que aflora na beira dun estreito
chanzo de ladeira, resaltando uns 1,50 m do terreo circundante, claramente visible á
esquerda do sendeiro que leva ó cume do montículo onde se localiza.
Presenta gravados, ben sinalados na parte superior da rocha, de motivos
circulares sinxelos con coviña central ós que se achega unha longa cruz latina de
"mástil" moi alongado respecto dos seus brazos. Os sucos son fondos e anchos.
o afloramento conserva sinais de ter sufrido extraccións no seu uso como
canteira, que ten feito desaparecer parte do mesmo cara ó N.
O lume afectouno superficialmente, non observándose desprendementos na
superficie da pedra e si, unicamente, manchas de cinza superficiais produto do
queimado dos fungos que a cubren parcialmente
Mámoa do Pousadoiro II!

(GA36060001)

Lugar: Sobreira
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcia de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: X: 523.398 Y: 4.715.869
Altura: 195 m s.n.m.
Túmulo que contaba con de planta oval de 15,60 (N-S) x 17,70 (L-0) m e que
conservaba unha altura de 1,80 m sobre o seu contorno.
Este xacemento foi destruido totalmente pola apertura dunha canteira para obra
pública.
Mámoa de Monte do Fento IV (GA 36060002)
Lugar: Trabanca - Sardiñeira
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-34
Coordenadas UTM: X: 523.642 Y: 4.717.262
Altura: 265 m s.n.m.

Túmulo de planta oval de 18,00 (N-S) x 17,00 (L-0) m, que conserva unha altura
de 1,20 m sobre o seu contorno. É visible unha violación central de 4,50 m de
diámetro. Algunha pedra superficial fai sospeitar a existencia de coiraza
Este xacemento se presenta pouco alterado, tendo sido afectado, polo que pode
observarse, unicamente por traballos forestais.
O lume afectouno superficialmente, aínda que é de salientar a caída provocada
polos temporais posteriores dalgún dos árbores situados sobre el, coa remoción
conseguinte de terra do túmulo.
Castro do Curuto

(GA36060009)

Túmulo megalítico situado diante da entrada ás instalacións da caneira municipal
marxe dereita da pista de acceso, nun área de recreo.
Ten forma oval de 15,50 x 12 m, cunha violación central de 3,50 m, cunha altura
conservada sobre o seu entorno de 0,90 m. A existencia de cámara interna é delatada
polo afloramento dun ortostato.
Este xacemento se presenta alterado severamente pola pista de acceso á
caneira, que afectou ó oeste do túmulo. Tamén foi pintado con pintura vermella o
ortostato e chantado no túmulo un piar de granito.
O lume afectouno superficialmente
na

Mámoa do Monte do Rei

Lugar: Sequeiro
Parroquia: Santa Baia de Arealonga
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-33
Coordenadas UTM: X: 520.856 Y: 4.717.167
Altura: 105 m s.n.m.
Castro situado no cume dun montículo nas marxes meridionais do Monte Xiabre,
sobre os depósitos de auga municipais.
Ten unha configuración sinxela, recinto único de 120 x 80 m, cun aparato
defensivo composto por muralla e foxo perimetral.
Este xacemento se presenta pouco alterado, tendo sido afectado, polo que pode
observarse, unicamente por traballos forestais.
O lume afectouno superficialmente.
Castro de Arriba

(GA36060010)

Lugar: Castrogudín
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: X: 523.508 Y: 4.714.456
Altura: 275 m s.n.m.
Castro situado na cume dun montículo, a cuxa forma oval se adapta, cun dous
recintos, un circular máis alto (120 x 100 m) e un amplo antecastro (70 x 72 m)
achegado ó sur, defendidos ambos por muralla.
Este xacemento se presenta pouco alterado, tendo sido afectado, polo que pode
observarse, por labores forestais e extractivas.
O lume afectouno superficialmente.
Mámoa do Pinar do Rei

(GA36060020)

Lugar: Loureiro
Parroquia: Santiago de Afora de Carril
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-33
Coordenadas UTM: X:520.000 Y: 4.718.750
Altura: 125 m s.n.m.

(GA36060021)

Lugar: Loureiro
Parroquia: Santiago de Afora de Carril
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-33
Coordenadas UTM: X:520.000 Y: 4.718.770
Altura: 125 m s.n.m.
Túmulo megalítico situado na mesma localización que o anterior chamado do

Pinar do Rei.

Non foi localizado nesta prospección, pero polos datos de localización ofrecidos
ficha existente, coidamos se trata do mesmo túmulo que o coñecido como Mámoa do
Pinar do Rei, estando duplicado no catálogo.

na

Xacemento 15 ar

libre de Costa do Río

(GA36060022)

Lugar: Trabanca
Parroquia: Santa Baia de Arealonga
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-33
Coordenadas UTM: X: 521.063 Y: 4.717.550
Altura: 105 m s.n.m.
Xacemento ó ar libre datado na ldade do Bronce. Non presenta elementos
superficiais que permitan a súa delimitación, situándose nunha zona chaira, ó norte do
Castro do Curuto, no límite entre o monte e as terras de cultivo. No seu contorno se
observan terreos moi movidos e alterados por explanacións.
Xacemento

ó ar libre de

Sobreira

(GA36060023)

Lugar: Sobreira
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: X: 522.895 Y: 4.715.530
Altura: 190 m s.n.m.
Xacemento ó ar libre datado na Idade do Bronce. Non presenta elementos
superficiais que permitan a súa delimitación, situándose nunha zona chaira, con suave
pendente S-N, na paraxe do Alto do Pousadoiro. No momento da visita a superficie do
terreo estaba cuberta das pólas sobrantes da tala do arborado preexistente. Por esta

razón, atopábase moi movido o terreo, con abondosos buratos, o que puído afectar a
restos soterrados.
Xacemento do encoro do Con

(GA36060024)

Lugar: Castrogudín
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcia de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-34
Coordenadas UTM: X: 522.875 Y: 4.718.100
Altura: 200 m s.n.m.
Xacemento datado na ldade do Bronce, que semella tratarse do tipo "fossas no
xabre", xa que estes elementos se recoñeceron no noiro da pista que se dirixe ó encoro,
contendo recipientes cerámicos.
Na visita efectuada non foron observados restos, localizándose polas súas
coordenadas de situación.
Xacemento ó ar libre de Monte Xabre 1 (GA36060031)
Lugar: Guillán
Parroquia: Santiago de Afora de Carril
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-33
Coordenadas UTM: X: 520.841 Y: 4.718.739
Altura: 245 m s.n.m.
Xacemento ó ar libre datado na Idade do Bronce, sito nunha superficie chaira ó
pe dunha afloramentos graníticos onde sitúase unha estación de arte rupestre.
Na visita efectuada non foron observados restos, localizándose
polas súas coordenadas de situación.
Petroglifo de Monte Xabre I

(GA36060032)

Lugar: Guillán
Parroquia: Santiago de Afora de Carril
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-33
Coordenadas UTM: X: 521.014 Y: 4.718.478
Altura: 235 m s.n.m.
Estación rupestre sita nunhas laxas horizontais de pouco resalte, nunha chaira
baixo os penedos de Monte Xabre.
A representación principal de círculos concéntricos de 37 cm. de diámetro, que
presenta coviña central de entre 2 - 3 cm. de diámetro. Os sucos son de 3 - 3,5 cm. de
grosor. Outras pedras, sitas á esquerda e dereita desta, presentan coviñas.
Nunha laxe localizada ó leste da principal, obsérvase unha coviña de 7 cm. de
diámetro, e outra de 4,5 cm. Ó leste tamén se sitúan tres de 12,5 e 6 cm. de diámetro,
respectivamente. Noutra laxa hai dúas máis de entre 6 e 7 cm. de diámetro. Ademais
aparece unha cruz grega, ó sur da laxa dos círculos concéntricos, de 19x19 cm. Os
seus sucos son de 3 cm. de grosor e bastante profundos, denunciando a súa
modernidade

Xacemento ó ar libre de Monte Xiabre 11 (GA36060033)
Lugar: Guillán
Parroquia: Santiago de Afora de Carril
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-33
Coordenadas UTM: X: 521.066 Y: 4.718.330
Altura: 210 m s.n.m.
Xacemento ó ar libre datado na Idade do Bronce, denunciado por cerámica
recollida no noiro dunha pista, preto, ó sur, da estación rupestre de Monte Xabre 1.
Na visita efectuada non foron observados restos, localizándose polas súas
coordenadas de situación.
Mámoa do Pousadoiro IV (GA36060034)
Lugar: Sobreira
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcia de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: X: 522.398 Y: 4.715.869
Altura: 195 m s.n.m.
Túmulo que contaba con de planta oval de 13,00 (N-S) x 14,50 (L-0) m e que
conservaba unha altura de 0,70 m sobre o seu contorno.
Este xacemento foi destruido totalmente pola apertura dunha canteira para obra
pública.
Mámoa do Pousadoiro V

(GA36060035)

Lugar: Sobreira
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcia de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: 523.398 Y: 4.715.869
Altura: 195 m s.n.m.
Túmulo que contaba con planta circular de 11 metros de diámetro e que
conservaba unha altura de 0,80 m sobre o seu contorno.
Este xacemento foi destruido totalmente pola apertura dunha canteira para obra
pública.
Mámoa do Pousadoiro VI (GA36060036)
Lugar: Sobreira
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcia de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-44
Coordenadas UTM: X: 523.398 Y: 4.715.869
Altura: 195 m s.n.m.

Túmulo que contaba con planta oval de 11 m (N-S) por 12 m (L-0) de eixes e
que conservaba unha altura de 1,00 m sobre o seu contorno.
Este xacemento foi destruido totalmente pola apertura dunha canteira para obra
pública.

Petroglifo de Monte Xiabre
Lugar: Cibrán
Parroquia: San Pedro de Cea
Concello: Vilagarcía de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-34
Coordenadas UTM: X: 523.460 Y: 4.719.066
Altura: 360 m s.n.m.
Laxe granítica con superficie superior de disposición horizontal, sita ó sur dos
penedos da cume dun pequeno montículo, que presenta insculturas cos seguintes
motivos:
1° Catro círculos concéntricos con coviñas centrais.
2° Cinco círculos concéntricos de 14 cm. de diámetro con suco de 2 cm. de
ancho localizados ó oeste.
3 0 Ó noroeste da anterior, a 62 cm., hai unha inscultura de dous círculos
concéntricos de 18 cm. cun suco de 2 cm.
4 0 Tamén ó noroeste, tres círculos concéntricos de 11 cm. de diámetro e cun
suco de 2 cm.
5 0 Por último, na parte oeste da laxe, tres círculos concéntricos cun diámetro de
22 cm. e suco de 3 cm.
Este xacemento si foi gravemente afectado pola acción do lume, con
levantamento de placas superficiais da pedra, que afecta a algún dos motivos descritos.

Mámoas de Monte Lobeira (GA36061003)
Túmulo n° 1
Lugar: Casas
Parroquia: San Lorenzo de András
Concello: Vilanova de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-63
Coordenadas UTM X: 518.970 Y: 4.711.725
Altura: 195 m s.n.m.
Túmulo de pequeno tamaño, moi rebaixado no seu volume. Mide uns 10 m de
diámetro, tendo a violación central moi colmada. No seu centro presenta un marco de
pedra..
un túmulo moi difícil de observar, con moi pouco resalte sobre o seu contorno
Túmulo n°2
Lugar: Casas
Parroquia: San Lorenzo de András
Concello: Vilanova de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-63
Coordenadas UTM X: 518.977 Y: 4.711.548

Altura: 185 m s.n.m.
Túmulo de 15 m x 17 m e unha altura conservada de 0,80 m, que se conserva á
beira dunha curva da pista ó Monte Lobeira. Presenta un cono de violación de 3,60 x
4,20 m. Afloran dous chantos no seu centro e conserva no seu túmulo restos de coiraza,
hoxe visibles polo efecto do lume.
A afección dos incendios foi superficial, presentando un bo estado de
conservación.
Túmulo n°3
Lugar: Casas
Parroquia: San Lorenzo de András
Concello: Vilanova de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-63
Coordenadas UTM X: 518.981 Y: 4.711.567
Altura: 185 m s.n.m.
Túmulo que conserva unhas medidas de 20 x 21 m de eixes, cunha violación
irregular central duns 5 m de diámetro. Presenta unha altura de 0,70 m. Obsérvanse
pedras no seu túmulo que, como no túmulo anterior, fan pensar na existencia de
coiraza.
A afección dos incendios foi superficial, presentando un bo estado de
conservación.
Castro de Monte Lobeira (GA36061012)
Lugar: Casas
Parroquia: San Lorenzo de András
Concello: Vilanova de Arousa
Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-53
Coordenadas UTM: X: 519.547 Y: 4.712.420
Altura: 255 m s.n.m.
Xacemento castrexo situado no cume e ladeiras do Monte Lobeira. Presenta
defensas naturais de fortes pendentes e afloramentos rochosos, que na vertente leste
se dispón en terrapléns concéntricos, reforzadas no sur por unha posible muralla hoxe
cortada pola pista de acceso. Aquí situouse a fortaleza medieval fundada no s.Xe
derrubada polos Irmandiños no s.XV.
Na superficie obsérvanse anacos de tella, posiblemente medieval, e algunha
cimentación soterrada. Na terraza inferior algunha cuncha de ostra.
Neste xacemento se realizaron obras de acondicionamento dunha área
recreativa e creación dun miradoiro sito sobre os penedos do seu extremo norte, con
apertura de pistas de acceso, que destruíron parcialmente unhas posibles defensas
artificiais que debían protexer o acceso á fortaleza.
Os lumes non semellan ter afectado ó xacemento máis que superficialmente,
aínda que se observa algún arbore modo derrubado polos temporais posteriores.

Petroglifo de Monte Lobeira (GA36061013)
Lugar: Casas
Parroquia: San Lorenzo de András
Concello: Vilanova de Arousa

Provincia: Pontevedra
Folla 1:5.000: 152-53
Coordenadas UTM: X: 519.570 Y: 4.712.365
Altura: 240 m s.n.m.
Estes petroglifos están recollidos no catálogo de xacementos arqueolóxicos das
Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Vilanova de Arousa, sen que
puideran ser recoñecidos no transcurso desta prospección.

A afección dos incendios forestais sobre os elementos culturais recoñecidos
nesta prospección é avaliable, na meirande parte dos casos, como moderada, non
semellando que se leña, agás nun caso, que coidar como de grao moi severo.
Na táboa seguinte facemos unha relación das afeccións avaladas en cada un
dos xacementos recoñecidos, relación que se fai a partir das denominacións e
numeracións existentes nos inventarios consultados.

Código

Nome xacemento

Avaliación afección

Avaliación da afección dos incendios forestais

GA36005029

Mámoa de Monte Fento I

Afección moderada

As afeccións que temos observado no curso do traballo de campo son de dous

GA36005030

Mámoa de Monte Fento II

Non recoñecido

Directas ou sincronicas: Os efectos máis salientables son os producidos polas
altas temperaturas acadadas pola queima da vexetación que cubre o xacemento ou o
seu entorno. Neste caso poden chegar, por dilatación diferencial, a romper rochas ou a
levantar placas da súa superficie, o que pode afectar gravemente ós gravados
existentes, no caso dos petroglifos, mesmo a facelos desaparecer. Tamén, por acción
directa, o cambio de coloración dos fungos que cobren as rochas en zonas sombrías,
dificulta a visión dos gravados.
Noutro tipo de xacemento, as afeccións directas limítanse á queima da capa
vexetal que os cobre.
Como deste mesmo tipo temos que coidar os movementos de terra realizados
para tentar frear o avance das lapas, concretamente as grandes gabias abertas con
medios mecanizados que, con intención de cortalumes, foron abertas en moitos puntos,
como foi posible observar no traballo de campo. En ningún caso, nennbargante,
afectaron a xacementos inventariados.
Indirectas ou diacrónicas: Posiblemente, as nnáis graves. Como tales incluimos
dous fenómenos relacionados coa morte da vexetación.
Nun primeiro caso, a caída de arbores que cobren o xacemento, ten provocado o
levantamento das capas de terra comprometidas coas súas raíces, alterando e
revolvendo os niveis arqueolóxicos do subsolo. Neste mesmo capítulo cabe incluir as
talas masivas das masas arbóreas queimadas, que poden afectar os xacementos sobre
os que se situaban polo tránsito da maquinaria pesada e o acopio dos troncos na súa
superficie
En segundo lugar, e como consecuencia a corto prazo, a desaparición da
vexetación provoca unha meirande influenza dos fenómenos erosivos, con perda do
solo en terreos de ladeira, lavada pola auga das choivas, terras arrastradas que levan
consigo os restos arqueolóxicos que puideran conter.

GA36005031

Mámoa de Monte Fento III

Afección severa

GA36005032

Mámoa de Monte Fento V

Afección severa

GA36060001

Mámoa do Pousadoiro III

Desaparecido

GA36060002

Mámoa de Monte Fento IV

Afección severa

GA36060009

Castro do Curuto

Afección moderada

GA36060010

Castro de Arriba

Afección severa

GA36060020

Mámoa do Pinar do Rei

Afección moderada

GA36060021

Mámoa do Monte do Rei

Non recoñecido

GA36060022

Costa do río

Afección moderada

GA36060023

Xacemento de Sobreira

Afección moderada

GA36060024

Encoro do Con

Afección moderada

GA36060031

Monte Xiabre I

Afección moderada

GA36060032

Petroglifo de Monte Xiabre I

Afección moderada

GA36060033

Monte Xiabre II

Afección moderada

GA36060034

Mámoa do Pousadoiro IV

Desaparecido

No que respecta ó grao de afección, observamos nos xacementos recoñecidos
tres tipos de intensidade, que definimos como:

GA36060035

Mámoa do Pousadoiro V

Desaparecido

GA36060036

Mámoa do Pousadoiro VI

Desaparecido

GA36010004

Pedra das Tixolas

Afección moderada

GA36061003

Túmulos de Monte Lobeira (3)

Afección moderada

GA36061012

Castro e fortaleza medieval de
Monte Lobeira

Afección moderada

GA36061013

Petroglifo de Monte Lobeira

Non recoñecido

Petroglifo de Monte Xiabre II

Afección mol severa

tipos

Afección moderada: é aquela que semella limitarse, trala observación realizada,

a alterar as capas superficiais dos solo do xacemento, por queima da vexetación que o
cubría.
Afección severa: cando ó anterior únense efectos indirectos, como é a remoción
de terras do subsolo do xacemento por caída de árbores ou talas incontroladas.
Afección moi severa: destrución parcial do ben arqueolóxico.
Nesta avaliación non se ten en conta os efectos indirectas que non son
cualificables no momento de realizar o traballo de campo, aínda que se supoña a súa
incidencia no futuro.

Teríamos os seguintes resultados globais referidos ós xacementos conservados:
Afección moderada: 14 (73,68%)
Afección severa:
04 (21,05%)
Moi severa
01 (05,25%)

• Moderada
r Severa
• Moi severa

A este resultado contribúen os seguintes factores relacionados cos resultados da
prospección:
1° Catro dos xacementos (15,38%) están na actualidade desaparecidos, con
anterioridade ós incendios.
2° Tres xacementos (11,54%) inventariados non foron recoñecidos, por non
poder ser localizados nesta prospección, non pudendo valorar o seu grao de afección.
Ternos, pois, que no 26,92% dos bens incluidos nesta actuación non foi posible
realizar o recoñecemento das súas características nin, polo tanto, dos posibles danos
producidos polo ume.

Conservados
Desaparecidos
Non recoñecidos

Afeccións moderadas: Corno dixemos, dentro desta clasificación incluimos os
xacementos que non contan con estruturas superficiais, polo tanto non visíbeis,
debendo limitarnos a avahar a partir do estado de conservación do terreo onde se sitúa
conforme os datos coñecidos.
De entre estes xacementos cumpre sinalar que o que presenta un peor estado
de conservación é o de Sobreira, no Alto do Pousadoiro, situado nunha suave ladeira
recentemente "pinchada", polo que a súa superficie foi afectada polos traballos de corta.
O resto dos xacementos deste tipo non presentan esta afección, pero a súa
situación en terreos de solos lixeiros en pendente atravesados por pistas (Encoro do
Con, Monte Xiabre II, Costa do río) fan temer a incidencia que as augas de escorrentía
van ter sobre eles, sometidos a un forte lavado.
En relación cos xacementos que si contan con estruturas superficiais (túmulos,
asentamentos fortificados e petroglifos), na súa meirande parte non foron observadas
alteracións dos seus elementos visíbeis, limitándose á queima da vexetación que os
cubría ou rodeaba, sen que poidamos cuantificar, neste recoñecemento, os posibles
danos en elementos soterrados.
Coidamos corno moderada a afección sufrida polos túmulos de Monte do Fento I,
do Pinar do Rei e os tres de Monte Lobeira, debendo mencionar que, agás na do Pinar
do Rei, nos restantes mencionados, no momento da visita, xa se tiñan cortado as
árbores da súa superficie e entorno, sen que se observasen danos a sinalar. No caso
das necrópole de Monte Lobeira, estes traballos realizáronse tornando medidas de
protección dos túmulos, grafados na planimetría municipal, sobre os que situouse unha
armadura de madeira para evitar a caídas das árbores cortadas sobre eles.
No que respecta ós xacennentos fortificados, en dous dos casos a afección é
moderada, non observándose ningunha alteración máis aló da queima da vexetación
superficial sobre as súas estruturas e interior. Unicamente nun deles, o Castro de Arriba,
a presenza de árbores caídos, arrincados polos temporais, ten revolto puntualmente o
subsolo, agravando o pronóstico de afección a severo.
Afeccións severas: Ademais do xacemento castrexo mencionado, é necesario
cualificar corno tal os danos sufridos, pola mesma causa, nas mámoas da necrópole de
Monte do Fento III, IV e V, coa conseguinte alteración da súa masa tumular.
Afección moi severa: Darnos esta cualificación os danos sufridos, por acción
directa dos incendios, polo petroglifo de Monte Xiabre II, elemento non inventariado sito
na cume dun pequeno outeiro no límite oeste da área Catoira — Vilagarcía de Arousa. A
laxe na que se sitúan os gravados aparece moi manchada e a súa superficie está
desprendida no seu sector oeste, nunha importante superficie, cerca dalgúns dos
motivos circulares visibles. As oscilacións térmicas rematarán de desprender as zonas
hoxe agretadas

Consideracións

sobre as

afeccións

En función das afeccións descritas e da súa valoración, coidamos posible propor
corno convenientes a adopción das seguintes medidas precautorias, a fin de evitar
meirandes danos ós bens afectados:
30 Dos xacementos conservados, ternos tamén que puntualizar que cinco deles
se corresponden con asentamentos ó ar libre, que non contan con elementos
monumentais superficials que permitan o seu recoñecemento nin delimitación, polo que
tampouco foi posible realizar unha avaliación moi precisa da afección producida polos
incendios, que, de xeito directo, debe ser, en todo caso, superficial.

Medidas preventivas: Corno tal entendemos a supervisión por técnicos
arqueólogos das accións a realizar nos terreos afectados, especialmente no
aproveitamento dos cultivos arbóreos, tanto no momento da tala dos exemplares
queimados corno na repoboación dos novos. Se trataría de evitar as danos sobre a
superficie do terreo que pode provocar o tránsito de maquinaria e a caída dos árbores
sobre as estruturas dos xacementos e, especialmente, o fresado ou roturación dos
mesmos.

-

Sería, pois, aconsellable o balizamento dos xacementos para evitar sexan
afectados por estas labouras, especialmente os elementos tumulares das necrópoles de
Monte do Fento, Alto do Pousadoiro e Monte Lobeira.
No que respecta ós xacementos 6 ar libre inventariados e dos que se ten
comentado a súa afección indirecta por procesos erosivos acentuados pola perda de
vexetación do solo que os cubre, coidamos que podería ser beneficiosa a plantación de
especies vexetais autóctonas lixeiras que aseguren a fixación dos noiros das pistas
abertas no seu ámbito e/ou a instalación de redes metálicas nos rnesmos que conteñan
os movementos do solo.
Medidas reparadoras: Coidamos necesario, neste punto, propor a pronta
intervención no -troglifo de Monte Xiabre II, mediante a consolidación da súa
superficie, evita do a súa meirande degradación polo efecto dos axentes atmosféricos.
A Coru a, a

de abril de 2007

Asdo. íctor To ás Botella

FICHEIRO

CÓDIGO: GA 36005029
NOME: Túmulo I de Monte Fento.
PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Caldas de Reis
PARROQUIA: San Estevo de Sajar
LUGAR: Sequeiro
PARAXE: Monte do Fento
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. Ó chegar ó Alto do
Pousadoiro, collemos á esquerda cara ó Parque Eólico e despois de 1,5 quilómetros aproximadamente
atopamos a mámoa á beira esquerda da pista.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.643 Y: 4.716.679

ALTITUDE: 229 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/DEPÓSITO:

DESCRICIÓN: Túmulo cun diámetro de 13.30 m e unha altura de 0.60 m. Cono de violación: 2 m de
diámetro. Aflora un ortostato da cámara.

RÉXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 10.3.2.4. reguladora del Suelo No Urbanizable de
Protección de/Patrimonio das N.S.M.P. de Caldas de Rei (05/07/1995)
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Pouco alterado
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Axentes naturais e repoboación arbórea

AFECCIÓN POLO LUME: Superficial. O ortostato non presenta afección visible

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO: GA 36005030

NOME: Túmulo II de Monte do Fento

PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Caldas de Reis
PARROQUIA: San Estevo de Saiar
LUGAR: Sequeiro
PARAXE: Monte do Fento
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. Ó chegar ó Alto do
Pousadoiro, collemos á esquerda cara ó Parque Eólico e despois de 1 km e medio aproximadamente
atopamos a mámoa á beira esquerda da pista.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.758 Y: 4.717.009
ALTITUDE: 233 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo megalítico
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/DEPÓSITO:
DESCRICIÓN:

REXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 10.3.2.4. reguladora del Suelo No Urbanizable de
Protección del Patrimonio das N.S.M.P. de Caldas de Rei (05/07/1995)
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Posiblemente desaparecido
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Actividade forestal

AFECCIÓN POLO LUME:

OBSERVACIÓNS: Non puido ser localizado nesta prospección

CÓDIGO: GA 36005031

NOME: Túmulo III de Monte do Fento.

PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Caldas de Reis
PARROQUIA: San Esteva de Sajar
LUGAR: Sequeiro
PARAXE: Monte do Fento
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. No Alto do Pousadoiro
collemos á esquerda pola pista que leva ó Parque Eólico e ó alto do Xiabre. Tras 2 km desviámonos
á dereita por un sendeiro uns 10 m. Está preto dunha granxa.
FOLLA CARTOGRÁFÍCA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.778 Y: 4.716.663

ALTITUDE: 216 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo megalítico
MATERIAIS:

PROCEDENCIA/DEPÓSITO:
DESCRICIÓN: Túmulo de 9 m no eixo N-S e 12.30 m no eixo E-W. Ten unha altura de 0,80 m e unha
violación de 3,70 m N-S por 3.90 m L-0, cunha profundidade de 0,30 m. No eixe L-0 está cortado
por unha pista.

RÉXIME PROPIEDADE:Privada
PROTECCIÓN LEGAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Xacemento gravemente alterado
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Pistas e actividade forestal.

AFECCIÓN POLO LUME: Remocións no túmulo por árbores arrincados por
causas naturais nos temporais invernais posteriores ós lumes.

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO: GA 36005032
NOME: Túmulo V de Monte do Fento.
PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Caldas de Reis
PARROQUIA: San Estevo de Saiar
LUGAR: Sequeiro
PARAXE: Monte do Fento
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. No Alto do Pousadoiro
collemos á esquerda pola pista que leva ó Parque Eólico e ó Alto do Xiabre. A 500 m do Túmulo III,
a man dereita. Está cortado por unha pista.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.842 Y: 4.717.254

ALTITUDE: 232 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo
MATERIAIS:
PROCEDENCIA:

DESCRICIÓN: Túmulo cunhas dimensións de 14 m no eixo N-S e 15 m no eixo L-0. Ten unha
altura de 1 m. Cono de violación: 5 m no eixo N-S e 4,5 m no eixo L-0, cunha profundidade de 0,40 m.
Está cortado por unha pista no eixo L-0.

RÉXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCIÓN LEGAL:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Gravemente alterado
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Pistas e actividade forestal

AFECCIÓN POLO LUME: Remocións no túmulo por árbores arrincados por
causas naturais nos temporais invernais posteriores ós lumes.

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO: GA 36010004

NOME: Pedra das Tixolas
PROVINCIA: Pontevedra

CONCELLO: Catoira
PARROQUIA: San Mamede de Abalo
LUGAR: Souto da Vila
PARAXE: Monte da Roza
ACCESO: Ó lugar de Souto da Vila chegamos por unha desviación sita na estrada Vilagarcía —
Santiago, no lugar de Cores. Pasado Souto da Vila, entre as súas últimas casas xurde unha pista de
terra cara ó monte. O petroglifo está sinalizado a uns 225 m nun sendeiro á esquerda.
FOLLA CARTOGRÄFÍCA: 152-12
COORDENADAS UTM X: 522.295 Y: 4.721.176

ALTITUDE: 180 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: ldade do Bronce
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Representación gráfica ó ar libre
MATERIAIS:
PROCEDENCIA:
DESCRICIÓN: Varios motivos circulares con cruces e coviña central nun bloque de pedra
rectangular de 5,10 x 3,60 m e unha altura de 1,40 m sobre o terreo.

RÉXIME PROPIEDADE:Privada

PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 3.4.4.4.6 (Norma de protección do patrimonio Histórico —
Artístico e Cultural) das N.S.P.M. do Concello de Catoira (10/09/1993)

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Xacemento pouco alterado
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Pegadas antigas de extraccións de pedra. Líquenes sobre a súa
superficie e manchas de cinza

AFECCIÓN POLO LUME: Semella ter afectado superficialmente, non apreciándose
perda de lasca superficiais de pedra.

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO: GA 36060001

NOME: Túmulo III do Alto do Pousadoiro
PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Vilagarcía de Arousa
PARROQUIA: San Pedro de Cea
LUGAR: Sobreira
PARAXE: Alto do Pousadoiro
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. Ó chegar ó Alto do
Pousadoiro, á altura do km 49.800 da C-531, situábase á esquerda da pista.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM: X: 523.398 Y: 4.715.869
ALTITUDE: 195 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo megalítico
I
MATERIAIS:
I PROCEDENCIA/DEPÓSITO:
DESCRICIÓN:
I

RÉXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 13.e (Zona de Protección Especial do Patrimonio
Histórico, Artístico e Etnográfico. NU-PHA) do P.X.O.M. do Concello de Vilagarcía de
Arousa (04/02/2000).
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Xacemento desaparecido
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Actividades extractivas

AFECCIÓN POLO LUME:

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO: GA 36060002
NOME: Túmulo IV de Monte do Fento
PROVINCIA: Pontevedra

CONCELLO: Vilagarcía de Arousa
PARROQUIA: San Pedro de Cea
LUGAR: Sequeiro
PARAXE: Monte do Fento
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. No Alto do Pousadoiro
collemos á esquerda pola pista que leva ó Parque Eólico e ó Alto do Xiabre. Tras 1 km e medio vese
o Túmulo I, e a uns 400 m. ó NW atopamos a mámoa, no punto máis alto do monte.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.642 Y: 4.717.262

ALTITUDE: 265 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo megalítico
MATERIAIS:

PROCEDENCIA/DEPÓSITO:
DESCRICIÓN: Túmulo cunhas dimensións de 18 m no eixo N-S e 17 m no eixo L-0 . Altura de
1,20 m. Cono de violación: 4,5 m de diámetro e 0,40 m de profundidade. Presenta restos da coiraza.

RÉXIME PROPIEDADE: Privada

PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 13.e (Zona de Protección Especial do Patrimonio
Histórico, Artístico e Etnográfico. NU-PHA) do P.X.O.M. do Concello de Vilagarcía de

Arousa (04/02/2000)

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Pouco alterado
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Actividade forestal

AFECCIÓN POLO LUME: Remocións no túmulo por árbores arrincados por
causas naturais nos temporais invernais posteriores ós lumes.

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO: GA 36060009
NOME: Castro de O Curuto /A Bouza.
PROVINCIA: Pontevedra.

CONCELLO: Vilagarcía.
LUGAR: Trabanca-Sardirieira.
ACCESO: Desde Vilagarcía se toma a estrada C-531 a Pontevedra. Desviámonos no lugar de Trabanca, cara punto
onde sitúanse os depósitos de auga, o carón dos cales atópase o xacemento.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM: X: 520.856 Y: 4.717.167

ALTITUDE s.n.m.: 105 m

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro.
ADSCRICIÓN T1POLÓXICA: Asentamento.
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRICIÓN: Xacemento castrexo sito nun espolón que conserva unha muralla e foxo

REX1ME PROPIEDADE: Privada
PROTECCION LEGAL: Ordenanza 13.e) do Plan Xeral de Ordenación Municipal de
Vilagarcía de Arousa (04/02/2000)

ESTADO DE CONSERVACION: Pouco alterado.
CAUSAS DE ALTERACION: Labouras agrícolas (repoboación).

AFECCION POLO LUME: Superficial

OBSERVACION:

CÓDIGO: GA 36060010

NOME: Castro de Arriba
PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Vilagarcía de Arousa
PARROQUIA: San Pedro de Cea
LUGAR: Castrogudín
PARAXE: O Castro
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. No Alto do Pousadoiro, cara
ó Alto do Xiabre, a 900 m collemos un camiño á esquerda que nos conduce ó castro.
FOLLA CARTOGRÁFÍCA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.508 Y: 4.714.456

ALTITUDE: 275 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Castro
MATERIAIS: Un fragmento de ánfora con arranque de asa, un borde con asa decorados con incisións
en espiña de peixe, tres bordes, un fondo e dous fragmentos de panza.
PROCEDENCIA: Prospección superficial
DESCRICIÓN: Ten dúas liñas de muralla concéntricas.

REXIME PROPIEDADE:Privada

PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 13.e (Zona de Protección Especial do Patrimonio
Histórico, Artístico e Etnográfico. NU-PHA) do P.X.O.M. do Concello de Vilagarcía de

Arousa (04/02/2000)

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Xacemento pouco alterado
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Actividades extractivas e forestais (repoboación)

AFECCIÓN POLO LUME: Remocións no túmulo por árbores arrincados por
causas naturais nos temporais invernais posteriores ós lumes.

CÓDIGO:GA 3060020
NOME: Mamoa ete P\nat de Rei
PROVINCIA: Pontevedra

CONCELLO: Vilagarcia
LUGAR: Loureiro
ACCESO: Dende Vilagarcia pola estrada N-550 direccion Carril. Tomamos un desvío á dereita á altura da praia "da
Cuncha" que está sinalizado cara á caneira municipal. O tumulo situase na área de recreo, xusto o caron da caneira
municipal, á dereita da pista de acceso.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X:520.000 Y: 4.718.750

ALTITUDE s.n.m.: 125 m
ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolitico
ADSCRIC1ÓN TOPOLÓXICA: Túmulo Megalítico
MATERIA1S:
PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRICIÓN: Foi afectada pala pista de acceso á caneira municipal, perdendo parte do seu túmulo ó oeste. No seu centro
pode observarse aflorar un ortostato da cámara.
Dimensions; 15,50 m.x 12m.
Violación: 3,50 diámetro x 0,50 de profundidade.

REX1ME PROP1EDADE: Privada
PROTECCION LEGAL:

ESTADO DE CONSERVACION: Gravemente alterado.
CAUSAS DE ALTERACION: Foi cortado pola pista de acceso á caneira municipal. No
túmulo foi chantada un fuste de granito en relación co área de descanso. O ortosortato foi
pintado con pintura vermella

AFECCION POLO LUME: Superficial.

OBSERVACION:
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CÓDIGO: GA 36060021
NOME: Mámoa do Monte do

Rei.

PROVINCIA: Pontevedra.

CONCELLO: Vilagarcía.
LUGAR: Loureiros.
ACCESO: Dende Vilagarcia pola estrada a Santiago. Tomamos un desvío á dereita á altura da praia "da Cuncha" que

está sinalizado cara á caneira municipal. O tumulo se situaría
dereita da pista de acceso.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X:520.000 Y: 4.718.770
ALTITUDE s.n.m.:
ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TOPOLÓXICA: Túmulo megalitico.
MATERIAIS:
PROCEDENCIA! DEPOSITO:
DESCRICIÓN:

REX1ME PROP1EDADE:
PROTECC1ON LEGAL:

ESTADO DE CONSERVACION:
CAUSAS DE ALTERACION:

AFECCION POLO LUME:

OBSERVACION:Non pudo ser localizada nesta prospección, coidando, polos datos de

localización, se trate da mesma mámoa inventariada co código Ga36060020 (Mámoa do
Pinar do Rei)

na

área de recreo, xusto o caron da caneira municipal, á

36060022
NOME: Xaernento da costa do río
CÓDIGO: CA

PROVINCIA :Pontevedra

CONCELLO: Vilagarcía
LUGAR: Trabanca
PARAXE: Costa do río
PARROQUIA: Santa Baia de Arealonga
ACCESO: Pola estrada Vilagarcía - Pontevedra, no lugar de Trabanca. O xacemento sitúase 400 m do Castro de O
Curuto, xunto o campo de fútbol.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 521.063 Y: 4.717.550

ALTITUDE s.n.m.: 105 m

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Bronce.
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Asentamento
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRICIÓN:

REXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCION LEGAL:

ESTADO DE CONSERVACION: gravemente alterado
CAUSAS DE ALTERACION: Actividade forestal / agrícola.

AFECCION POLO LUME: Superficial

OBSERVACION:

CÓDIGO: GA 36060023

NOME: Xacemento

de

Sobreira

PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Vilagarcía de Arousa
PARROQUIA: San Pedro de Cea
LUGAR: Sobreira
PARAXE: Alto do Pousadoiro
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. Antes de chegar 6 Alto do
Pousadoiro, á altura do km 51.000 da C-531, tomamos un desvío á dereita sen asfaltar. Atópase a man
dereita desta pista
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM: X: 522.895 Y: 4.715.530

ALTITUDE: 190 m s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Bronce
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Asentamento 6 ar libre
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/DEPÓSiTO:
DESCRICIÓN: Parcela de terreo cunha lixeira pendente cara ó sur e oeste

RÉXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCIÓN LEGAL:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Gravemente alterado
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Pistas e actividade forestal

AFECCIÓN POLO LUME: Superficial

OBSERVACIÓNS: Cando se realizou a visita, fora realizada a tala da repoboación
de eucalipto existente.

CÓDIGO: GA 36060024
NOME: Xacemento do Encoro do Con
PROVINCIA: Pontevedra.

CONCELLO: Vilagarcía
LUGAR: Castrogundín

PARROQUIA: San Pedro de Cea
ACCESO: Dende Vilagarcía seguimos a estrada a Santiago. No lugar de Sobreira desviámonos á esquerda ate
Castrogudín e aquí tomamos a pista asfaltada que se dirixe ó norte do encoro.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22.
COORDENADAS UTM X: 522.875 Y: 4.718.100

ALTITUDE s.n.m.: 200 m

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Bronce.
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Asentamento ó ar libre
MATERIAIS: Recipientes cerámicos e un muiño
PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRICIÓN: Xacemento tipo "fossas no xabre"

REXIME PROPIEDADE:
PROTECCION LEGAL:

ESTADO DE CONSERVACION: Gravemente alterado.
CAUSAS DE ALTERACION: Apertura de pista. Actividade forestal.

AFECCION POLO LUME: Superficial.

OBSERVACION: Datos tornados de ficha de inventario

CÓDIGO: GA 36060031
NOME: Xacemento do bronce do Monte Xiabre I
PROVINCIA: Pontevedra

CONCELLO: Vilagarcía
LUGAR: Guillán

PARROQUIA: Santiago de Fóra de Carril
ACCESO: Dende Vilagarcía a Santiago, en Carril, á altura da Praia da Cuncha collemos unha pista á dereita en
dirección ó alto de Xiabre. A aproximadamente 3 quilómetros collemos unha pista á esquerda, con firme en mal estado
e a seguimos ata chegar a unha cruz de varios sendeiros. Seguimos o que se dirixe 6 NO e o seu comezo se sitúa o
posible xacemento.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM
X: 520.841 Y: 4.718.739

ALTITUDE s.n.m.: 245 m

ADSCRICIÓN CULTURAL: ldade do Bronce.
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Asentamento ó ar libre
MATERIAIS: Cerámica

PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRICIÓN:

REXIME PROPIEDADE:
PROTECCION LEGAL:

ESTADO DE CONSERVACION: Gravemente alterado
CAUSAS DE ALTERACION: Actividade forestal / agrícola

AFECCION POLO LUME: Superficial

OBSERVACION: Nesta prospección non foron observados indicios do xacemento, que se
sitúa conforme ós datos preexistentes

CÓDIGO: GA 36060032
NOME: Petroglifo do Monte Xiabre
PROVINCIA: Pontevedra.

CONCELLO: Vilagarcía

PARROQUIA: Santiago de Fóra de Carril
LUGAR: Guillán
PARAXE: Monte Xiabre
ACCESO: Dende Vilagarcía a Santiago, en Carril, á altura da Praia da Cuncha collemos unha pista á dereita á dereita
en dirección ó alto de Xiabre. A aproximadamente 3 quilómetros collemos unha pista á esquerda, con firme en mal
estado e a seguimos 200 m. O petroglifo atópase na ladeira SO do Monte Xiabre, a baixa cota, no cabo sur dunha
pequena chaira
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
X: 521.014
COORDENADAS UTM

ALTITUDE s.n.m.: 235 m

Y: 4.718.478

ADSCR/C/ÖNZULTURAL: ldade do Bronce.
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Lugar con representación gráfica ó ar libre.
MATERIAIS:
PROCEDENCI1A / DEPOSITO:
DESCRICIÓN: Representación principal de círculos concéntricos de 37 cm de diámetro, que presenta coviña central de
entre 2-3 cm de diámetro. Os surcos son de 3 - 3,5 cm de grosor. Noutras pedras sitas á esquerda e dereita presentan covihas. Nunha laxa localizada ó leste da principal, vese unha coviña de 7 cm de diámetro, e outra de 4,5 cm. Ó leste tamén se
situan tres de 12 , 5 e 6 cm de diámetro, respectivamente. Noutra laxa hai dúas máis de entre 6 e 7 cm de diámetro. Ademáis
aparece unha cruz grega, ó sur da laxa dos círculos concéntricos, de 19x19 cm. Os seus surcos son de 3 cm de grosor e
bastante profundos, denunciando a súa modernidade.
REXIME PROPIEDADE:
PROTECCION LEGAL: Disposición adicional primeira da Lei 8/1995 do Patrimonio Cutiral

de Galicia

ESTADO DE CONSERVACION: Pouco alterado.
CAUSAS DE ALTERACION: Erosión atmosférica.

AFECCION POLO LUME: Sen afeccións salientables.

OBSERVACION:

GA 3060033
NOME: Xacemnto do Bronce do Monte Xiabre II.

CÓDIGO:

PROVINCIA: Pontevedra.
CONCELLO: Vilagarcia de Arousa
LUGAR: Monte Xiabre, Guillan.
ACCESO: Dende Vilagarcia a Santiago, en Carril, á altura da Praia da Cuncha collemos unha pista ä dereita en
dirección ó alto de Xiabre. A aproximadamente 3 quilómetros collemos unha pista á esquerda, con firme en mal estado
A cerámica foi recollida no noiro dereito desta pista, a 80 m a partir do cruce.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 521.066 Y: 4.718.330
ALTITUDE s.n.m.: 210 m
ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Bronce.
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Asentamentos.
MATERIAIS: Documentouse cerámica.
PROCEDENCIA/ DEPOSITO: Cerámica
DESCRICIÓN:

REXIME PROPIEDADE:
PROTECCION LEGAL:

ESTADO DE CONSERVACION: Gravemente alterado
CAUSAS DE ALTERACION: Apertura pista.

AFECCIÓN POLO LUME: Superficial

OBSERVACIÓN:

CÓDIGO: GA 36060034
NOME: Túmulo IV do Alto do Pousadoiro
PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Vilagarcía de Arousa
PARROQUIA: San Pedro de Cea
LUGAR: Sobreira
PARAXE: Alto do Pousadoiro
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. Ó chegar 6 Alto do
Pousadoiro, á altura do km 49.800 da C-531, situábase á esquerda da pista
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 522.398 Y: 4.715.869
ALTITUDE: 195 m.s.n.m.

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo megalítico
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/DEPÓSITO:
DESCRICIÓN:

RÉXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 13.e (Zona de Protección Especial do Patrimonio
Histórico, Artístico e Etnográfico. NU-PHA) do P.X.O.M. do Concello de Vilagarcía de
Arousa (04/02/2000).

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Xacemento desaparecido
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Actividades extractivas

AFECCIÓN POLO LUME:

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO: GA 36060035
NOME: Túmulo V do Alto do Pousadoiro
PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Vilagarcía de Arousa
PARROQUIA: San Pedro de Cea
LUGAR: Sobreira
PARAXE: Alto do Pousadoiro
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis. Ó chegar ó alto do
Pousadoiro, á altura do km 49.800 da C-531, situábase á esquerda da estrada.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.398 Y: 4.715.869
ALTITUDE: 195 m s.n.m.
ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Túmulo megalítico
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/DEPÓSITO:
DESCRICIÓN:

REXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 13.e (Zona de Protección Especial do Patrimonio
Histórico, Artístico e Etnográfico. NU-PHA) do P.X.O.M. do Concello de Vilagarcía de
Arousa (04/02/2000).

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Xacemento desaparecido
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Actividades extractivas

AFECCIÓN POLO LUME:

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO: GA 36060036
NOME: Túmulo VI do Alto do Pousadoiro
PROVINCIA: Pontevedra
CONCELLO: Vilagarcia de Arousa
PARROQUIA: San Pedro de Cea
LUGAR: Sobreira
PARAXE: Alto do Pousadoiro
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos a estrada vella de Caldas de Reis Ö chegar ó alto do
Pousadoiro, á altura do km 49.800 da C-531, situábase á esquerda da estrada.
FOLLA CARTOGRÁFÍCA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.398 Y: 4.715.869
ALTITUDE: 195 m.s.n.m.
ADSCRICIÖN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÖN TIPOLÖXICA: Túmulo megalitico
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/DEPÖSITO:
DESCRICIÖN:

REXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCIÓN LEGAL: Ordenanza 13.e (Zona de Protección Especial do Patrimonio
Histórico, Artístico e Etnográfico. NU-PHA) do P.X.O.M. do Concello de Vilagarcía de
Arousa (04/02/2000).

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Xacemento desaparecido
CAUSAS DE ALTERACIÓN: Actividades extractivas

AFECCIÓN POLO LUME:

OBSERVACIÓNS:

CÓDIGO:

NOME: Petroglifo do Monte Xiabre II
PROVINCIA: Pontevedra.

CONCELLO: Vilagarcía
LUGAR: Cibrán
PARAXE: Cotelo de Xan do Corno
ACCESO: Dende Vilagarcía tomamos á estrada cara Pontevedra. Ó chegar ó Alto do Pousadoiro, á altura do km 49.800
,tomamos unha pista á esquerda que sube cara ó Parque Eólico. Nesta pista forestal andamos uns 5 km ata o Chan da
Armada, onde colleremos a pista da esquerda e a 1 Km, aproximadamente, atoparemos o petroglifo nun afloramento no
lado dereito da pista, nunha pequena penichaira elevada sobre esta.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-22
COORDENADAS UTM X: 523.460 Y: 4.719.066

ALTITUDE s.n.m.: 360m

ADSCRICIÓN CULTURAL: dade do Bronce.
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Lugar con representación gráfica ó ar libre.
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/ OPOSITO:

DESCRICIÓN: Catro insculturas de círculos concéntricos con coviñas centrais. Cinco círculos concéntricos de 14 cm de
diámetro con surco de 2 cm de ancho localizados ó oeste. Ó noroeste da anterior, a 62 cm hai unha inscultura de dous círculos concéntricos de 18 cm cun surco de 2 cm e tres círculos concéntricos de 11 cm de diámetro e cun surco de 2 cm. Por
último, na parte oeste da laxa tres círculos concéntricos cun diámetro de 22 cm e surco de 3 cm.

REXIME PROPIEDADE:
PROTECCION LEGAL:Disposición adicional primeira da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural

de Galicia

ESTADO DE CONSERVACION: Gravemente alterado.
CAUSAS DE ALTERACION: Axentes naturais (erosión e lume) e actividades extractivas

(canteira)

AFECCIÓN POLO LUME: A rocha presenta levantamentos da súa superficie con perda de
motivos gravados.

OBSERVACIÓN:

z

CÓDIGO: Ga36061003
NOME: Mámoa 1 de Monte Lobeira
PROVINCIA: Pontevedra

CONCELLO: Vilanova

LUGAR: Casas
PARAXE: Monte Lobeira
PARROQUIA: San Lorenzo de András
ACCESO: Pola estrada Vilagarcía - Cambados, no lugar de Renza (Vilanova de Arousa) tomamos unha pista á
esquerda que leva a András. Desde este lugar caemos a pista que leva ó mirador de Monte Lobeira e, antes de chegar
a este, a mámoa sitúase á dereita da pista, nunha penichaira, a uns 150 m ó norte da mámoa 2.
FOLLA CARTOGRÁFICA:152-32
COORDENADAS UTM
X: 518.970 Y: 4.711.725

ALTITUDE s.n.m.:195 m

ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TOPOLÓXICA: Túmulo megalítico
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRICIÓN: Túmulo de pequeno tamaño, moi rebaixado no seu volume.Mide uns 10 m de diámetro, tendo a violación
central moi pouco sinalada. No seu centro presenta un marco de pedra.

REXIME PROPIEDADE: Privada

PROTECCION LEGAL: Ordenanza do Solo Non Urbanizable de Protección do Patrimonio
(S.N.U.P.P.) das Normas Subsidarias de Planeamento do Concello de Vilanova de Arousa
(14/03/1997)

ESTADO DE CONSERVACION: Gravemente alterado
CAUSAS DE ALTERACION: Traballos agrícolas

AFECCION POLO LUME: Superficial. No momento da visita, fora xa talada a vexetación
arbórea, estando o terreo suxo de madeira

CÓDIGO: GA36061003
NOME: Mámoa 2 de Monte Lobeira
PROVINCIA: Pontevedra

CONCELLO: Vilanova

LUGAR: Casas
PARAXE: Monte Lobeira
PARROQUIA: San Lorenzo de András
ACCESO: Pola estrada Vilagarcía - Cambados, no lugar de Renza (Vilanova de Arousa) tomamos unha pista á
esquerda que leva a András. Desde este lugar collemos a pista que leva ó mirador de Monte Lobeira e, antes de chegar
a este, a mámoa sitúase á dereita da pista, na beira dunha curva pronunciada.
FOLLA CARTOGRÁFICA:152-32
COORDENADAS UTM
X: 518.977 Y: 4.711.548

ALTITUDE s.n.m.:185 m
ADSCRICIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TOPOLÓXICA: Túmulo megalitico
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRICIÓN: Túmulo de 15 m x 17 m e unha altura conservada de 0,80 m. Presenta un cono de violación de 3,60 x 4,20
m.Afloran ortosotatos no seu centro e conserva no seu túmulo restos de coiraza.

REXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECCION LEGAL: Ordenanza do Solo Non Urbanizable de Protección do Patrimonio
(S.N.U.P.P.) das Normas Subsidarias de Planeamento do Concello de Vilanova de Arousa
(14/03/1997)

ESTADO DE CONSERVACION: Pouco alterado
CAUSAS DE ALTERACION: Traballos agrícolas, con arborado no seu túmulo

AFECCION POLO LUME: Superficial.

OBSERVACION:

CÓDIGO: GA36061003
NOME: Mámoa 3 de Monte Lobeira
PROVINCIA: Pontevedra

CONCELLO: Vilanova

LUGAR: Casas
PARAXE: Monte Lobeira
PARROQUIA: San Lorenzo de András
ACCESO: Pola estrada Vilagarcía - Cambados, no lugar de Renza (Vilanova de Arousa) tomamos unha pista á
esquerda que leva a András. Desde este lugar nos desviamos á esquerda pola pista forestal que leva 6 mirador de
Monte Lobeira e, antes de chegar a este, a mámoa sitúase uns lorná dereita da pista, 25 metros antes de chegar á
curva onde sitúase a Mámoa 2 e a 11 m ó SL da mesma
FOLLA CARTOGRÁFICA:152-32
X: 518.981 Y: 4.711.567
COORDENADAS UTM

ALTITUDE s.n.m.:185 m

ADSCR1CIÓN CULTURAL: Neolítico
ADSCRICIÓN TOPOLÓXICA: Túmulo megalítico
MATERIA1S:
PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRIC1ÓN: Conserva unhas dimensións de 20 x21 m cunha de violación irregular duns 5 m de diámetro. Presenta unha
altura de 0,70 m. Obsérvanse pedras no seu túmulo que fan pensar na existencia de coiraza.

REXIME PROPIEDADE: Privada
PROTECC1ON LEGAL: Ordenanza do Solo Non Urbanizable de Protección do Patrimonio
(S.N.U.P.P.) das Normas Subsidarias de Planeamento do Concello de Vilanova de Arousa
(14/03/1997)

ESTADO DE CONSERVACION: Pouco alterado
CAUSAS DE ALTERACION: Traballos agrícolas, con túmulo cuberto por restos de madeira
das recentes talas

AFECCION POLO LUME: Superficial.

CÓDIGO: GA 36061012
NOME: Castro de Monte Lobeira.
PROVINCIA: Pontevedra.

CONCELLO: Vilanova de Arousa
LUGAR: Casas.

ACCESO:Pola estrada Vilagarcía - Cambados, no lugar de Renza (Vilanova de Arousa) tomamos unha pista á esquerda
que leva a András. Desde este lugar nos desviamos á esquerda pola pista forestal que leva ó mirador de Monte
Lobeira, onde sitúase o xacemento.
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-53
COORDENADAS UTM: X: 519.547 Y: 4.712.420

ALTITUDE s.n.m.: 255 m

ADSCRICIÓN CULTURAL: Idade do Ferro / Medieval
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Asentamento fortificado.
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/ DEPOSITO:

DESCRICIÓN: Xacemento castrexo sito no cume e ladeiras do Monte Lobeira. Presenta defensas naturais de fortes pendentes e penedos, reforzadas no sur por unha posible muralla hoxe cortada pola pista de acceso. Aquí situouse a fortaleza
medieval fundada no s. X e derrubada polos lrmandiños no s. XV.

REXIME PROPIEDADE:Pública
PROTECCION LEGAL: Ordenanza do Solo Non Urbanizable de Protección do Patrimonio
(S.N.U.P.P.) das Normas Subsidarias de Planeamento do Concello de Vilanova de Arousa
(14/03/1997)

ESTADO DE CONSERVACION: Pouco alterado.
CAUSAS DE ALTERACION: Pistas e estradas.

AFECCION POLO LUME: Superficial

OBSERVACION:

CÓDIGO: GA 36061013
NOME: Petroglifos de Monte Lobeira.
PROVINCIA: Pontevedra.

CONCELLO: Vilanova de Arousa

LUGAR: Casas.
ACCESO:Pola estrada Vilagarcia - Cambados, no lugar de Renza (Vilanova de Arousa) tomamos unha pista á esquerda
que leva a András. Desde este lugar nos desviamos á esquerda pola pista forestal que leva ó mirador de Monte
Lobeira, onde sitúase o xacemento, concretamente nalgún punto da súa ladeira sur
FOLLA CARTOGRÁFICA: 152-53
COORDENADAS UTM: X: 519.570 Y: 4.712.365

ALTITUDE s.n.m.: 240 m
ADSCRICIÓN CULTURAL :Idade do Bronce
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Lugar con representación gráfica ó ar libre.
MATERIAIS:
PROCEDENCIA/ DPOSITO:

DESCRICIÓN:

REXIME PROPIEDADE:Pública
PROTECCION LEGAL: Ordenanza do Solo Non Urbanizable de Protección do Patrimonio
(S.N.U.P.P.) das Normas Subsidarias de Planeamento do Concello de Vilanova de Arousa
(14103/1997)

ESTADO DE CONSERVACION: .
CAUSAS DE ALTERACION:

AFECC1ON POLO LUME:

OBSERVACION: Non puido ser localizado nesta prospección, tomándose os datos
locazonais a partir da ficha do instrumento municipal
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FOTOGRAFÍAS

Castro do Curuto (GA36060009)

Canteira onde se localizaban os túmulos desaparecidos do conxunto do Pousadoiro

Xacemento do Bronce de Sobreira (GA36060023)

)

Xacemento 6 ar libre de Costa do Río (GA060022

Pedra das tixolas
(GA36010004)

Mámoa I de Monte do Fento
(GA36005029)

Mámoa III de Monte do Fento
(GA36005031)

Mámoa V de Monte do Fento
(GA36005032)

Castro de Arriba

(GA36060010)

Cume Monte Xiabre
Mámoa IV de Monte do Fento
(GA36060002)

Castelo de Monte Lobeira
(GA36061012)

1 de Monte Lobeira
GA36061003)

Túmulo

2 de Monte Lobeira
(GA36061003)

Túmulo

Mámoa do Pinar do Rei
Detalle ortostato
(GA36060020)

Petroglifo Monte Xiabre 1
3 de Monte Lobeira
(GA36061003)

Túmulo

Motivo circular central

(GA36060032)

Petroglifo Monte Xiabre I
Cruz grega
(GA36060032)

Petroglifo Monte Xiabre I
Coviñas
(GA36060032)

Petroglifo Monte Xiabre II
Círculos concéntricos

Petroglifo Monte Xiabre II
Vista xeral desde o norte

Petroglifo Monte Xiabre ll
Vista xeral desde o oeste

Petroglifo de Monte Xiabre II
Detalle da afección

