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2.- INTRODUCCIÓN

Nesta memoria danse conta dos pormenores da prospección arqueolóxica realizada nos concellos de

Campo Lameiro e Cotobade (Pontevedra) e encamiñada á delimitación de BIC dos conxuntos de

petróglifos do val medio do río Lérez nos concellos de Campo Lameiro e Cotobade (Pontevedra).

A actuación realizouse de acordo co establecido no proxecto de intervención, seguindo ademais todos os

consellos e indicacións establecidas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia á

hora de establecer as delimitación dos conxuntos de petrógilfos.

No proxecto determinábanse nove ámbitos de agrupación de elementos, unha vez realizados os traballos
de prospección veuse a necesidade de fusionar dous deles, Parada Caneda e Fentáns, converter o ámbito

de Viascón en dúas áreas separadas, i liando tamén como área independente o conxunto de Ramallal.

Tras esta modificación pasamos a ter un total de dez conxuntos ou áreas.

Cada grupo foi localizado sobre o ferro revisando o seu contorno e relacións espaciais para poder crear

unhas bandas de delimitación acordes coa situación e características particulares de cada elemento. Unha

vez determinadas as diferentes áreas en campo realizouse a súa delimitación sobre cartografía grafando

as bandas de protección marcadas sobre o terreo para definir as bandas de delimitación dos conxuntos de

cara á súa tramitación como BIO.

Estes traballos de prospección proporcionaron novos datos sobre os xacementos destes concellos

atopándose sete novos elementos e completándose a información que existía sobre os xacementos

1	 previamente inventariados.

Elaboráronse fichas de inventario dos novos elementos, nas que se recolle unha pormenorizada

descrición dos xacementos así como a súa correcta localización. Asemade tamén se realizaron fichas por

ámbito, cunha delimitación cartográfica e unha descrición básica dos elementos existentes en cada

conxunto.

2.1.- Marco administrativo

No contexto administrativo no que se redacta esta memoria e tendo en conta o fin polo que se levaron a

cabo estes traballos, a declaración de BIC, compre facer especial mención ao marco legal no que se

establecen os diversos preceptos para a conservación e enriquecemento do Patrimonio Histórico.

Memoria de prospección Arqueolóxica
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A normativa en vigor que intervén na regulación do Patrimonio Cultural Español pódese agrupar en tres

apartados:

	

1.	 Normativa Internacional: estas normas están integradas polos convenios internacionais

subscritos por España e pola normativa emitida pola Unión Europea.

II. Normativa Estatal: integrada pola [ei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español e os seus

Reais Decretos (o Real Decreto 111/1986, de 10 de xaneiro desenvolve parcialmente a lei

16/1985), a Lei do Patrimonio Nacional e o seu Regulamento.

III. Normativa da Comunidade Autónoma: constituida polas leis de Patrimonio Histórico o

Cultural da Comunidade Galega. Neste caso a actuación arqueolóxica que aquí se

presenta está ao abeiro do establecido no Decreto 199/197, que regula a actividade

arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Memoria de prospección Arqueolóxea
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3.- DESCRIPCIÓN DA ÁREA DE ACTUACIÓN

A área obxecto de estudio localizase tramo medio do val do río Lérez ao seu paso polos concellos

pontevedreses de Cotobade e Campo Lameiro. Sendo esta unha zona de vales abertos con abondosos

cursos de auga subsidiarios do Lérez.

A área está marcada pola presenza de monte de repoboación, especialmente de eucaliptos, aínda que

aparecen tamén grandes masas de carballos e piñeiros, así como amplas zonas con vexetación de

monte baixo. Nas zonas máis altas distribúense pequenas brañas ocupadas por pasteiros, mentres que

as zonas máis fértiles do val seguen usando maioritariamente como campos de cultivo.

Estamos nunha zona de cima oceánico, temperado. A proximidade ao océano Atlántico atenúa as

variacións térmicas, e proporciona abundantes precipitacións. As temperatura son suaves, as medias

anuais roldan os 15°C.

3.1.- Antecedentes arqueolóxicos

Nos concellos de Campo Lameiro e Cotobade presenta unha gran riqueza patrimonial, destacando

especialmente pola alta densidade de estacións de arte rupestre. No tramo medio do Val do Lérez

concentrase a maior agrupación de manifestacións artísticas ao aire libre de Galicia. A súa importancia

non radica só no número senón tamén na monumentalidade dos motivos representados, pois nesta zona

localizanse algúns dos exemplos máis senlleiros desta arte.

Os motivos representados son recollidos dentro da denominación da Arte Rupestre Galega de Estilo

Atlantica, poden ser xeométricos ou naturalistas. As figuras do primeiro tipo están maioritariamente

baseadas na liña curva, sendo o motivo máis universal a combinación de círculos concéntricos, pero

abundando tamén os puntos, as espirais e os cadrados. Nas segundas aparecen animais,

fundamentalmente cérvidos, pero tamén aparecen armas, algunhas de grande tamaño, e outros tipos de

figuras como as humanas, nalgún caso meras esquematizacións antropomorfas. Cando se trata de

grandes paneis a combinación deste elementos é do máis habitual, mentres que nalgúns casos á

singularidade ven dada precisamente pola exclusividade na repetición de algúns motivos, por exemplo a

representación de armas.

As estacións rupestres obxecto deste estudo distribúense en diferentes ámbitos de actuación ou

conxuntos que á súa vez están formados por varias estacións de referencia.

Memoria de prospección Arqueo/Alca
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Ámbitos Estaciones de referencia
Caneda- Fentáns A Trincheira

Outeiro do Couto

As Canles

Chan do Carbón

Chan da Abelleira

Chan dos Salgueiriños

Tras Gregorio

Outeiro do Carballiño

Chan da Lagoa

Porta da Lagoa

Rozas Vellas

Pena Furada

Campo das Eguas

Campo de Matabois

Outeiro de Pantrigo

Pedra das Ferradu ras

Laxe dos Cebros

Outeiro Morcego

Outeiro da Moa

Outeiro da Casa da Vella

Pedra da Galia

Chan do Rapadoiro

Coto do Rapadoiro

Ramallal Ramallal

Painceiros Chan da Carballeda

Arriba do Alongo

Regueiro Ramil

A Cachediña

Pedra da Portela

Coto do Rañadoiro

Penalba-A Lagoa Pedra da Serpe

Pombal de Cerviño

Pedra Escorregadoira da Raposeira

Pena da Carballeira do Pombal

A Lagoa Rotea de Mendo

Fragas Albatúnez

Pedra de San Francisco

As Martizas

C3
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Outeiro Redondo

A Bustarenga

Campo dos Osos

Redonde Cachada de Pedro

Pedra Boullosa

Mosqueiriño

Cernadelo-Lombo da Costa Laxe das Rodas

Lombo da Costa

Laxe do Cuco

A Portela

Portela da Cruz

Viascón Laxe das Coutadas

Viascón Portela da Laxe

.1)
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4.- OBXECTIVOS E METODOLOXÍA

O obxectivo básico deste proxecto foi identificar, localizar, situar e delimitar correctamente os diferentes

conxuntos de petróglifos, para poder establecer as súas áreas de protección como Bens de Interese

Cultural.

Na procura deste obxectivo foi necesario utilizar a metodoloxía propia da prospección arqueolóxica

superficial, combinada con estratexias propias dun levantamento topográfico.

Con anterioridade ao inicio da prospección consultáronse as fichas existentes sobre os diferentes

conxuntos rupestres obxecto deste estudio tamén resultou imprescindible realizar a consulta da

documentación existente sobre estes elemento do Parque Arqueolóxico da Arte rupestre de Campo

Lameiro. Unha vez no campo, contrastouse sobre o terreo os datos obtidos na revisión dos catálogo, para

o que foi imprescindible practicar a metodoloxía convencional da prospección intensiva.

Para a delimitación, gráfica e textual, dos conxuntos utilizouse un GPS submétrico, así como a fotografía

aérea, cartografía de escala 1:5000.

4.1.- Xustificación da delimitación dos xacementos

No momento de plantexar o entorno xeral de protección das áreas seguironse unha serie de puntos
básicos para a súa posterior delimitación. A orografía e a paisaxe na que se agrupan estas manifestacións

do arte rupestre foron os elementos principais empregados para establecer os conxuntos que recollemos

nesta memoria. Unha vez finalizado o traballo de campo procedeuse a situar sobre a cartografía os

diferentes elementos identificados durante as labores de prospección. Os puntos recollidos con G.P.S.

pasaron a reflectirse sobre planimetría 1: 5.000 dixitalizada.

Usando a información recollida no campo, e aplicando esta á planimetría 1: 5.000 e á fotografía aérea,

pasaron a usarse como limitadores do entorno dos xacementos elementos físicos visibles. Oeste xeito
cortalumes, camiños existentes, valos de delimitación de finca, límites de concello, correntes de auga,

etc.., conformáronse como sinalizadores do entorno de protección, tanto na planimetría como sobre o

terreo.

Establecidos os límites das áreas de protección dos diferentes xacementos estas pasaron a revisarse cos

técnicos dos Servizos de Arqueoloxía da Santiago de Compostela, procedendo, posteriormente, a retocar

estes límites nalgún punto, para elaborar, finalmente, á planimetría definitiva que se anexa con esta

memoria.

Memoria de prospeccián Arqueabuca
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5.- FASES DO TRABALLO

A realización dos traballos dividiuse en tres grandes etapas que consistiron nunha fase de traballo previo

de gabinete, unha de prospección no campo e finalmente a redacción dos informes, fichas, planos e

memorias oportunos.

5.1.- Traballo de gabinete

Previo ao inicio do traballo de campo foi necesario realizar a consulta e recompilación pormenorizada de

toda a información relacionada coa arqueoloxía da zona obxecto de estudio. Os labores máis

significativos desta fase foron os que seguen:

• Revisión da información que sobre xacementos arqueolóxicos da zona exista na Dirección Xeral de

Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e no P.A.A.R. de Campo Lameiro.

• Revisión da documentación bibliográfica, traballos de investigación anteriores e documentación

municipal, etc.

• Estudio da cartografía da zona a escala 1:50.000, 1: 25.000, 1:10.000 e 1:5.000.

• Análise e estudio da fotografía aérea.

5.2.- Traballo de campo

Durante as labores de traballo de campo realizouse a comprobación de toda a información recollida no

gabinete co fin de verificar o estado e situación dos xacementos inventariados e das novas referencias.

Tendo en conta que o tempo dispoñible, para levar a cabo a totalidade da prospección, era de 20 días

hábiles, resultaba evidente a imposibilidade de realizar unha prospección intensiva da totalidade da

superficie do proxecto. Decidiuse, dende o primeiro momento, optimizar ao máximo os labores de campo,

co fin de verificar a situación dos elementos na maior superficie posible.

Unha vez marcados os elementos sobre a planimetría e baseándonos na dispersión destes puntos, a

orografía do terreo e a existencia de pistas, marcamos unha serie de zonas "alta intensidade" para a

prospección. Por outra banda, a existencia de lugares cunha abondosa vexetación, ás veces unida a

unhas complicadas características orográficas, orixinaron amplos sectores nos que se decidiu executar

unha prospección de "baixa intensidade".

Memoria de prospección Arqueolóxica
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Pese a isto hai que ter en conta que as características físicas e de vexetación da zona non permiten

considerar as áreas de prospección de alta intensidade como completamente revisadas, xa que dentro

destas existen algúns sectores que por mor da súa vexetación ou pola súas características físicas non

puideron ser revisadas todo o pormenorizadamente que require o termo intensivo, existindo a

posibilidade de que aparezan novos xacementos hoxe ocultos baixo o manto vexetal.

5.3.- Entrega dos resultados

Unha vez rematada a actuación, preséntase esta Memoria técnica dos traballos. Xunto a esta memoria

inclúese:

• Delimitación textual: descripción textual do ámbito proposto para cada un dos conxuntos, de xeito

que permita a súa identificación e deslinde, empregando para isto o parcelario ou as pegadas

físicas existentes no territorio: camiños, ríos, regatos, cómaros... De cada un dos puntos

relevantes da delimitación, como cruces de camiños, aportaranse as coordenadas UTM

correspondentes.

• Inclúense fotografías xerais de cada nova rocha gravada que se localice e de detalle dos motivos.

• Planos en formato SHP ou DXF cos puntos dos novos xacementos arqueolóxicos localizados

durante os traballos.

• Táboa en formato de procesador de texto ou folla de cálculo que comprenda os seguintes campos

para cada novo xacemento: código do xacemento, denominación, parroquia, coordenada UTM X e

coordenada UTM Y.

• Ficheiros brutos do GPS co que se tomaron as coordenadas dos novos xacementos arqueolóxicos

localizados, así como dos contornos dos ámbitos dos conxuntos delimitados en formato de folla de

cálculo compatible con software GIS.

• Para cada un dos ámbitos obxecto da delimitación aportase a seguinte información:

- Denominación/s do ben

- Localización

- Delimitación da contorna afectada, con reflexo gráfico e literal do/s ámbito/s de

protección do ben, aos efectos de facilita-la súa correcta identificación

Cuantificación da superficie abranguida polo ben, expresada en hectáreas.

- Estrutura parcelaria da propiedade, é importante ter en conta que nun traballo desta

características non resulta posible incluir o nome dos diferentes propietarios

Réxime urbanístico e afeccións

Descrición dos usos do solo e identificación dos principais riscos e ameazas

Memoria de prospección Arqueolóxica
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- Relación do/s ben/s incluidos nesta delimitación

- Datos históricos, artísticos e/ou etnográficos

- Bibliografía arqueolóxica de referencia

- Información gráfica en número e calidade suficiente para ofrecer unha visión global e

dos detalles máis significativos.

Memoria de prospección Arqueolóxica
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6.- RESULTADOS DA PROSPECCIÓN

Os traballos de prospección permitíronos, por un lado, establecer a contorna das diferentes áreas de

agrupamento das estacións, e polo outro ampliar o número de xacementos con representación gráfica

existentes nos concellos de Campo Lameiro e Cotobade.
A continuación pasamos a detallar máis polo miúdo os ámbitos das áreas establecidas. Comezaremos

polas de menor extensión, aquelas que se estableceron de forma individualizada por tratarse de

petröglifos cunha grande monumentalidade, pola riqueza iconográfica que neles se representan.

Rotea de hiendo (GA36007051)

Neste caso no polígono só contén un xacemento que está formado por dúas rochas. As estacións sitúanse

na ladeira sueste dunha pequena dorsal, que discorre en dirección noreste-suroeste, e na que se

establece o límite co concello de Moraña.

Na zona do monumento fórmase unha pequena valgada que axuda na delimitación da contorna deste

polígono polo leste e o oeste. Os límites polo norte e polo sur véñennos marcados polo percorrido de dúas

pistas forestais.

Figura 1; Calco, García e Peña (1981)

Memoria de prospección Arqueolóxica
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A riqueza iconográfica desta estación confírelle un lugar importante dentro do arte rupestre do noroeste. A

monumentalidade dun gran cérvido que parece estar bramando. O detallismo desta figura dista moito de

outras representacións máis esquemáticas destes animais.

Na actualidade á contorna inmediata do afloramento está balizada por un peche de madeira,

acondicionouse un sendeiro que leva a unha pasarela, tamén de madeira, que facilita a visualización do

panel dende o sur. Pola contra este elemento carece de sinalización que facilite a súa visita.

Portela da Laxe (GA36012035)

Está área delimita a contorna dunha única estación que pola súa monumentalidade foi incluida neste

proxecto dentro do ámbito de Viascón. O distanciamento entre esta estación e a de Laxe das Coutadas,

levounos a consideralas de forma individual.

Localizase ao suroeste de Coto do Castro nunha zona chaira ao norte das casas do lugar do Valiño. Neste

caso a contorna adaptase aos camiños e estrada que circundan o elemento. Polo sector noroeste a

estrada nacional, polo suroeste un camiño tradicional e un muro de pedra, polo noroeste tamén se adapta

a marxe dun camiño e no sector sueste o límite é unha liña que establecemos de forma arbitraria para

deixar fóra as ruinas dunha construción.

Nesta estación represéntanse diferentes motivos xeométricos, cadrados, esvásticas, combinacións

circulares, círculos sinxelos, coviñas, soliformes, paletas. Na actualidade un valo realizado nos anos 80, a

base de perpiaños, coroado por un peche metálico, cercan as rochas que forman o afloramento. O

deterioro deste elemento de protección, no seu día, outórgalle un maior aspecto de abandono. Nas

inmediacións do elemento tamén verquense escombros de forma incontrolada. Neste caso a sinalización

dos petróglifos é bastante recente e presenta un bo estado de conservación.
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Figura 2; Calco, García e Peña (1981)
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Figura 3; Calco, Peña (2005)
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Laxe das Coutadas (GA36012036)

Está área delimita a contorna dunha única estación, que pola súa monumentalidade foi incluida neste

proxecto dentro do ámbito de Viascón. O distanciamento entre esta estación e a de Portela da Laxe,

levounos a consideralas de forma individual.

Este petróglifo sitúanse na ladeira norte do monte das Coutadas. A delimitación da contorna norte e polo

deseño de dúas pistas e no sur está marcada polo percorrido dun camiño. O limite oriental e occidental

trazámolos de forma arbitraria coicidindo en parte cos limites das parcela recollidas no catastro.

Neste caso a estación está formada por dúas rochas, a maioria dos gravados ocupan unha rocha

alongada, duns 12 metros por 3,50 m de ancho. Nela represéntanse combinacións circulares, zoomorfos e

coviñas. Aparecen un total de 21 cuadrúpedes, maioritariamente, cérvidos con cornamenta que aproveitan

as zonas de major inclinación da rocha. Mentres que na parte alta do afloramento, sobre a superficie máis

plana, represéntase composición moi complexa a base de combinacións circulares Na parte NE, nunha

rocha separada da máis monumental, tamén aparecen gravados tres zoomorfos e dúas combinacións

circulares.

Esta rocha atopase bastante illada, polo que o estado de conservación é bastante bo e os motivos

aprécianse con claridade na maioria do conxunto. Tamén se aprecian evidencias de actividades

extractivas de pedra no seu entorno. A rocha está bastante ben sinalizada.

Memoria de prospección Arquedáxica
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A Lagoa-Penalba

Nesta área agrúpanse os petróglifos situados no entorno do castro de Penalba. Neste caso a unidade

xeográfica principal é o esporón sobre o que se empraza, que serve de mirador natural sobre o val medio

do río Lérez. A silueta desta área presenta un eixo maior leste-oeste que se corresponde coa orientación

do esporón e a ladeira que cae cara o núcleo urbano. A delimitación axustase maioritariamente a camiños

e pistas forestais, aínda que na zona urbana os límites axústanse aos lindes das fincas recollidos no

catastro.

O conxunto de petróglifos desta área son; Pedra Escorregadeira da Raposeira 1, 2 e 3, (GA36007048,

GA36007049, GA36007174), Penalba 1 e 2, (GA36007146, GA36007147), Pena da Carballeira do

• Pombal, (GA36007052), Pombal do Cerviño, (GA36007050), Pedra da Serpe, (GA36007271), Roza de

Mateo (GA36007159).

Os gravados destas estacións son moi diversos, sendo máis numerosos os motivos xeométricos que os

naturalistas. Neste caso das estacións que se agrupan dentro desta área podemos destacar que en

ningunha das estación se mesturan os dous grupos de motivos. Tamén compre ter en conta que non se

trata de rochas con un elevado número de motivos. Nalgúns casos como o Pombal do Cerviño só se

representa un pequeno cérvido e na Pedra da Serpe un serpentiforme.

O estado de conservación destas estacións é bastante bo, agás no caso da Pedra Escorregadeira da

Raposeira, que como o seu propio nome nos indica foi empregada a modo de escorredilla, o que

desgastou bastante a superficie na que se localizan os gravados. No que se refire a sinalización neste

momento non hai ningún indicador para chegar as zonas dos monumentos, aínda que algún como o da

Pena da Carballeira do Pombal ten colocado ao seu carón un cartel metálico, moi deteriorado, co nome do

petróglifo.

As Fragas

Dentro desta área agrúpanse o conxunto de petróglifos situados na ladeira leste de Campo dos Osos e

Outeiro Redondo. A área arqueolóxica está delimitada maioritariamente por camiños, pistas forestais,

cortalumes e pola estrada que vai dende as Fragas a Penalba. Está área e segunda en extensión dentro

do conxunto, este feito está condicionado pola dispersión das rochas ao longo da extensa ladeira.

O conxunto de petróglifos desta área son; Albatúnez 1, 2, 3, 4, 5,(GA36007022, GA36007161,

GA36007162, GA36007163, GA36007164), As Matanzas 1 e 2, (GA36007056, GA36007055), Pedra de

San Francisco, (GA36007054), A Bustarenga 1, 2, 3, 4, 5 e 6, (GA36007168, GA36007169, GA36007170,

Memoria de prospección Arqueoláxica



DElell1172COAS DE PEYealece Do wu, MED110 no No Lemm

GA36007171, GA36007172 e GA36007173), Outeiro Redondo 1, 2 e 3, (GA36007165, GA36007166,

GA36007167), Campo dos Osos, (GA36007177).

As existencia de estacións era coñecida dende antigo, pero nos últimos anos leváronse a cabo traballos

de prospección intensiva nesta zona polo que se multiplicaron o número de estacións. As manifestacións

artísticas representadas repiten a temática, na maioría motivos xeométricos acompañados de naturistas.

Predominan as combinacións circulares acompañadas de cazoletas, en menor número zoomorfos.

O estado de conservación é bo na maioría dos xacementos, aínda que en algún casos os surcos aparecen

desdebuxados. No referido á sinalización actual desta zona podemos dicir que é case inexistente, na

pedra de San Francisco conservase un cartel metálico moi deteriorado.

Redonde

Neste caso tratase do polígono situado no sector máis meridional do concello de Campo Lameiro. E dentro

do seu deseño atopase o afamado petróglifo de Pedra da Boullosa e o conxunto de estacións de

Mosqueiriños.

A súa morfoloxía esta determinada pola súa situación na ladeira sueste do Coto da Anduriña. O limite sur

marco un rego estacional e o deseño dos camiños que dende Redonde soben ao Coto do Petón. Mentres

que é a estrada P0-223, Campo Lameiro-Pontevedra, a que marca o límite polo Leste. Polo norte a

delimitación aproveita a traza de camiños tradicionais e o límite das fincas. No sector oriental os límites

cínguense a unha pista forestal que, a media ladeira, sobe ao repetidor de Coto da Anduriña.

O conxunto de petróglifos desta área son; Mosqueiriño 1, 2, 3 e 4, (GA36007025, GA36007036,

GA36007157, GA36007158) , Pedra da Boullosa 1 e 2, (GA36007031, GA36007238), Cachada de Pedro

(GA36007057).

A relevancia de pedra Boullosa ven dada polo densidade dos motivos e a profundidade dos seus surcos,

así como pola etereoxenidade dos motivos representados: cruciformes, combinacións circulares,

zoomorfos, antropomorfos, etc. Sendo un dos motivos máis espectacular un serpentiforme de máis de 6

metros, realizado con gran realismo ao marcar as escamas da pel. Tamén aparece representada o que se

ten interpretado como unha posible escena de pastoreo, na que unha figura humana portando un obxecto

alongado semella ir detrás dun grupo de cuadrúpedes que algún autor interpretou como un grupo de

bóvidos.
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Dentro do conxunto das estacións de Mosqueiriños destacar a número 4, na que aparecen representados

tres cérvidos de gran tamaño un deles con cornamenta sobre unha laxe plana que neste momento está

parcialmente cuberta. Nas outras pedras do conxunto os motivos representados son xeométricos, na

maioría pequenas combinacións de círculos concéntricos.

O estado de conservación destes monumentos é bo, aínda que a súa localización é difícil. Só a pedra

Boullosa conta con carteis indicativos, un deles no inicio dun camiño de monte e outro no entorno do

elemento, os dous moi deteriorados. Neste caso as dúas estacións máis importantes do conxunto, Pedra

Boullosa e Mosqueiriños 4, atópanse no medio de plantación de eucaliptos o que dificulta a visibilidade

dos motivos, porque non deixa que a luz se proxecte directamente sobre as rochas.

Na zona de Mosqueiriños as coordenadas recollidas nas fichas do catálogo non son as correctas. Con

esta memoria axuntamos ditas coordenadas corrixidas para cada un dos 'elementos, no formato dixital

indicado no proxecto.

`O`f
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Cernadelo-Lombo da Costa

Este polígono é o de major extensión dos localizados integramente no concello de Cotobade. As estacións

sitúanse preto da ruptura de pendente entre as terras de Cotobade e a fractura pola que discorre o Río

Lérez, no seu curso medio, nunha situación de amplo dominio visual.

O grupo de A Laxe do Cuco, A Portela e A Portela da Cruz emprázanse cara o Oeste de Lombo da Costa,

sobre unha serie de elevacións que delimitan un pequeno val-fractura Leste-Oeste, dominando sempre en

altura a liña de tránsito. Pola contra, Laxe das Rodas e Lombo da Costa emprázanse nun esporón Norte-

Sur, cunha clara orientación visual cara o Lérez, no caso de Laxe das Rodas, e cara o rego Fraiz os de

Lombo da Costa.

Debido a pouca homoxeneidade do conxunto, optamos por definir un polígono amplo, no que a unidade

11, xeográfica principal é a ruptura da pendente e de visibilidade cara o Norte, mentres que é a estrada

nacional cara o Sur, os peches tradicionais de Cernadelo cara o Oeste e o rego Frois cara o Leste, os

elementos de referencia para a delimitación.

O conxunto de petróglifos desta área son; A Portela (GA36012025, GA36012090, GA36012114), A Portela

da Cruz (GA36012026, GA36012060), Laxe das Rodas (GA36012020, GA36012093), Laxe do Cuco

(GA3601202) 	 e	 Lombo	 da	 Costa 	 (GA 	 GA36012021, GA36012022, GA36012023, GA36012027,

GA36012028, GA36012029, GA36012094, GA36012095, GA36012096, GA36012097, GA36012098,

GA36012099, GA36012100, GA36012101, GA36012102, GA36012103, GA36012104, GA36012105,

GA36012106, GA36012107, GA36012108, GA36012109, GA36012110, GA36012111, GA36012112).

Dentro	 este	 conxunto

destaca a

monumentalidade de Laxe

das Rodas, tanto polos

elementos representados,

onde se mesturan os

motivos naturalista e os

xeométricos, a densidade

con que aparecen

gravadas as laxes, como a

profundidade do surco dos

gravados. A de máis a súa

j93
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situación, colocado nun extremo do esporón de Lombo da Costa, fai que se xa visible dende case todas as

áreas, situadas na marxe contraria do río Lérez, recollidas nesta memoria.

Durante os traballos de prospección detectamos unha duplicidade de códigos nos xacementos de A

Portela, o GA36012025, A Portela 1, correspóndese coa mesma estación recollida co código
GA36012115, A Portela 4. Poñemos este feito en coñecemento das autoridades competentes para que

solucionen este problema.

Outro feito subliñalo durante os traballos de prospección nesta zona foi que verificando o estado dos

petróglifos de A Portela da Cruz, GA36012060, localizamos uns gravados situadas ao norte do motivo

principal, interpretado na ficha como un gran damero. Nós cremos que podería tratarse dun zoomorfo, feito

que cambiaría sustancialmente interpretación da representación. De ser así poderíamos establecer

paralelismos cos motivos de Co ya da Bruxa, en Muros, onde aparece un cérvido sobre unha rede.

Paincieiros

Este polígono ocupa a zona máis setentrional e de maior altitude, uns 500 m, da área de estudo. No

esporón situado ao sur do Monte Gregos localízanse as estacións máis representativas, Chan da

Carballeda e Coto do Rañadoiro, e pola ladeira leste as de A Portela 1 e 2, Regueiro de Ramil ou a

Cachediña. A intervisibilidade coas outras áreas é o máis significativo deste polígono.

A delimitación desta área discorre maioritariamente por elementos antrópicos, como camiños e muros de

fincas, agás no sector norte onde establecemos un límite arbitrario que atravesa a parte máis alta deste

esporón.

O conxunto de petróglifos desta área son; Chan da Carballeda 1, 2, 3, 4 e 5,(GA36007033, GA36007114,

% GA36007154, GA36007155, GA36007156), Coto do Rañadoiro (GA36007153), Chan das Quenllas 1 e 2,

(GA36007151, GA36007152), A Portela 1 e 2, (GA36007116, GA36007143), A Cachediña, (GA36007115),

Regueiro de Ramil, (GA36007113).

Dentro deste conxunto o espazo máis sobraceiro ocúpano as estacións de Chan da Carballeda 1, trátase

dun afloramento especialmente destacado polo seu tamaño e pola escena representada no panel principal

sobre nunha superficie vertical. Nela represéntanse presenta tres cérvidos un deles asociado a unha

combinación circular incompleta entre o lombo e a cabeza. Tamén foi localizada unha grande combinación

circular con 8 aneis concéntricos. Dende o punto de vista técnico, debemos destacar que a pedra na que

se representa este panel presenta unha veta de cuarzo sobre a que se gravou un dos motivos. No caso de

Chan da Carballeda 2 represéntase unha escena de equitación, na que o xinete sostén un obxecto

alongado cunha man e as bridas do cabalo coa outra.
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Nesta zona durante os traballos de prospección localizáronse dúas novas estacións que denominamos

como Chan da Carballeda 6 e Chan das Quenllas 3. A primeira sitúase ao norte de Chan de Carballeda 1

e nela representase unha aliñación de tres coviñas. A segunda localizámola nun pequeno afloramento nas

proximidades de Chan das Quenllas 2, neste caso tratase dun zoomorfo de mediano tamaño.

Na estación e Chan da Carballeda tamén se localizaron un grupo de coviñas na parte máis alta do

afloramento que non aparecen recollidas na ficha do catálogo de Patrimonio.

No transcurso dos nosos traballos de prospección achegouse nos dende o Servizo de Arqueoloxía de

Santiago de Compostela, documentación sobre a aparición de novos petróglifos nesta zona. Tras revisala

puidemos determinar que un dos elementos que nela se recollían era a estación de Coto do Rañadoiro e a

outra estación, Coto Moscallo localizábase bastante alonxada desta área. O que nos fixemos foi verificar a

situación do petróglifo é recoller con GPS as coordenadas nas que se sitúa e axuntámolas no formato

dixital indicado no proxecto.

No que respecta á conservación dos petróglifos podemos dicir que se toman en bo estado, favorecida a

conservación pola marxinalidade da zona, pois sitúanse nunha zona alonxada e maior altitude que o resto

das áreas. Non existe ningún tipo de sinalización que nos indique o acceso a ningunha das estacións.

Caneda-Fentáns

A singularidade desta área é a grande superficie que abarca. A súa situación nunha zona limítrofe entre

concellos, fai que un as 153 hectáreas pertenzan a Campo Lameiro e 60 hectáreas a Cotobade. Neste

caso a alta densidade de rochas gravadas e os motivos representados nas mesmas, xunto coa unidade

morfolóxica e paisaxística na que se enmarcan, leváronnos a a optar por un amplo polígono.

• Neste caso tratase dunha zona situada nas estribacións suroeste de Outeiro Longo, na que se alternan

suaves ladeiras e pequenas portelas, que se escalonan cara a fractura pola que discorre o río Lérez, e

nos ofrece unhas vistas espectaculares sobre o val. Pola súa situación en altura intervisibilidade que se

establece coas outras áreas é moi boa, sobre todo coa de Cerdanelo-Lombo da Costa. Xa que está se

atopa ao sur, xusto do outro lado do río, pero a unha cota altimétrica moi semellante á que se rexistra no

tramo máis meridional desta área.

O rego do Cambado axúdanos a establecer, en parte, os límites polo sector oriental. Mentres que polo

oeste os límites se marcan maioritariamente por camiños que discorren a media ladeira pola vagada cara

os regos dos Sagriños e o da Balboa. No sector máis meridional coincide en parte co deseño da estrada,

P0-230, que vai de Fentáns a Paredes. Mentres que polo norte o límite fixase nos camiños que discorren

polo sur da aldea de Caneda.

g®
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O conxunto de petróglifos desta área son; A Trincheira, Outeiro do Cauto, As Canles, Chan do Carbón,

Chan da Abelleira, Chan dos Salgueiriños, Tras Gregorio, Outeiro do Carballiño, Chan da Lagoa, Porta da

Lagoa, Rozas Vellas, Pena Furada, Campo das Eguas, Campo de Matabais, Outeiro de Pantrigo, Pedra

das Ferraduras, Laxe dos Cebros, Outeiro Morcego, Outeiro da Moa, Outeiro da Casa da Vella, Pedra da

Galia, Chan do Rapadoiro, Coto do Rapadoiro

Dentro da contorna desta área localizanse estacións que son das máis representativas de Galicia. Pedra

das Ferraduras, Laxe dos Cebras e Portela das Rozas Vellas, no lugar de Fentáns e outras tan

significativas como as de Campo de Matabais, Chan da Lagoa ou Chan do Carbón esténdense ao longo

da estrada que vai de Paredes a Caneda.

O conxunto de petróglifos desta área son; A Trincheira,(GA36007101, GA36007102, GA36007103,

GA36007104, GA36007118, GA36007119, GA36007120, GA36007121, GA36007122, GA36007123,

GA36007124, GA36007125) Outeiro do Couto,(GA36007096, GA36007180, GA36007181, GA36007217)

As Canles (GA36007080, GA36007081, GA36007082, GA36007083, GA36007087, GA36007088,

GA36007178, GA36007179, GA36007198, GA36007199, GA36007200) Chan do Carbón, (GA36007096,

GA36007097, GA36007098, GA36007099, GA36007100) Chan da Abelleira,(GA36007089, GA36007092,

GA36007093, GA36007094, GA36007207, GA36007208, GA36007209, GA36007210, GA36007211)

Chan dos Salgueiriños,(GA36007090, GA36007091) Tras Gregorio (GA36007084, GA36007085,

GA36007216), Outeiro do Carballiño,(GA36007068, GA36007262, GA36007262, GA36007263,

GA36007264, GA36007265, GA36007266) Chan da Lagoa,(GA36007027, GA36007070, GA36007071,

GA36007072, GA36007073, GA36007074, GA36007075, GA36007076, GA36007077, GA36007078,

GA36007140), Porta da Lagoa, (GA36007219, GA36007220, GA36007221) Rozas Vellas, (GA36007079,

• GA36007144, GA36007145) Pena Furada,(GA36007066, GA36007256, GA36007257, GA36007258)

Campo das Eguas, (GA36007108) Campo de Matabois,(GA36007016, GA36007142) Outeiro de Pantrigo,

(GA36007017), Pedra das Ferraduras, (GA36012017, GA36012120) Laxe dos Cebros,(GA36012011)

Outeiro Morcego, (GA36012001, GA36012002, GA36012003, GA36012004, GA36012005) Outeiro da

Moa,(GA36012120, GA36012121, GA36012122, GA36012123, GA36012124) Outeiro da Casa da Vella

(GA36012010), Pedra da Galia (GA36012089, GA36012116, GA36012117), Chan do

Rapadoiro,(GA3601212012, GA36012013) Coto do Rapadoiro (GA3601212015, GA36012016)

Pedra das Ferraduras sintetiza a riqueza iconográfica do Estilo Atlántico, a superficie gravada atópase

repartida en dous planos, un horizontal e outro de forte inclinación, orientado cara ó sur. Na parte superior

da pedra represéntanse un grande número de pegadas de ungulado. Na panel inclinado aparecen puñais,

representacións de idoliformes, unha escena de caza ande aparece un grupo de figuras humanas

rodeando unha manada de cervos, algúns deles teñen lanzas cravadas. Nas proximidades desta rocha

A`ü
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localízanse outras dúas, de menor entidade, nunha representanse varios círculos simples, 2 pegadas de

ungulados e unha combinación de catro círculos concéntricos, e na outra agrúpanse un total de dez

coviñas na parte superior.

Laxe dos Cebros é outro fantástico exemplo no que se combinan elementos xeométricos e naturistas, nela

aparecen representados catro cervos de perfecta factura e orientados cara ó sur, tamén presenta catro

cuadrúpedes máis, algúns deles incompletos. A decoración xeométrica represéntana seis combinacións

circulares, das cales algunhas semellan figuras pseudolabirínticas.

Poderiamos seguir enumerando unha a unha as fantásticas estacións que conforman está área, pois nelas

aparecen recollidos motivos do máis espectaculares tanto polo seu deseños como por como se ordenan

dentro dos paneis, pero o fin deste traballo é outro.

• Durante os traballos de prospección nesta zona localizáronse catro novas estacións, que pola súa

localización denominamos Boca das Canles 3 e Rozas Vellas 5. A primeira está dentro dos límites

administrativos de Cotobade e a segunda nos de Campolameiro.

O descubrimento do petróglifo de Boca das Canles 3 foi o máis significativo dos realizados nesta

intervención. Trátase dunha rocha de 4,5 metros no eixo N-S e 4 no E-W e que sobresae uns 0,9 metros

do terreo con respecto ao camiño. Na parte superior do afloramento represéntase un panel no que se

representan motivos xeométricos e naturalistas, dous círculos concéntricos, un labirinto e outros trazos

indeterminados e tres zoomorfos. Un cérvido con cornamenta e rabo, tres círculos concéntricos que
continúan polo lateral da parede, o maior

presenta un diámetro de 40 centímetros, o

do medio 20 e o central 10 centímetros.

Seguindo cara o sur outros tres círculos

concéntricos, o maior de 35 centímetros de

diámetro, o do medio 23 e o interior 9

centímetros. Ao oeste do motivo anterior

varios surcos lonxitudinais indeterminados, e

tres cazoletas de diferentes tamaños. Nesta

zona tamén hai trazos dun zoomorfo

incompleto. No extremo sur da pedra representase un gran labirinto formado por 5 círculos artellados a

partir dunha gran cazoleta central, duns 8 centímetros de diámetros, acada unha lonxitude máxima de 50

centímetros. Pegado a este no extremo sur aparece a silueta de outro zoomorfo, este tamén se presenta
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incompleto. Só se representa aliña do lombo, os cuartos traseiros e outra liña delimita o ventre e a cara

interior das extremidades.

A singularidade deste gravado é que parte dun dos motivos, formado por círculos concéntricos, está

representado en dous planos diferentes. Unha parte representase na parte alta do afloramento, onde se

representa o panel principal, e a outra na parede vertical que cae cara o leste.

No lugar das Rozas Vellas sitúanse as outras tres estacións localizadas dentro deste polígono. Petróglifo

das Rozas Vellas 5 está sobre unha laxe plana pegada ao chan lixeiramente inclinada cara ao leste, de 5,

5 metros no eixo NE-SW e 2 no NW-SE.a rocha presenta surcos de diferentes grosores de difícil

interpretación, xa que se atopan bastante erosionados.

A Cruz das Rozas Vellas é unha cruz de termo, situada nun dos vértices do límite entre os concellos de

Cotobade e Campo Lameiro.

O Petróglifo das Rozas Vellas 6, están nun afloramento granítico que presenta 3,90 m no eixo N-S e 6 m

no E-W e sobresae uns 0,8 m do terreo. Aa uns 15 metros a o suroeste desta tamén se localizaron uns

gravados de época histórica nos que se representa o número 23. Os gravados sitúanse na zona superior

diaclasa que discorre en dirección E-W. No sector norte

do afloramento represéntase catro motivos, unha

cazoleta de cinco centímetros de diámetro, unha posible

pegada de animal a uns 15 cm ao norte da anterior.

Seguindo cara o oeste atópase unha combinación

circular formada por dous círculos concéntricos

incompletos cun diámetro máximo duns 40 centímetros.

No sector oeste desta parte do afloramento unha cruz

inscrita nun círculo que ten un diámetro duns 38

centímetros. No sector sur da pedra os gravados

localízanse na parte plana a carón da gran diaclasa que

divide a rocha. Neste caso trátase dunha cruz inscrita

nun círculo duns 25 centímetros de diámetro e un círculo

feito a base de cazoletas, formado por unha cazoleta

central duns 3 centímetros de diámetro rodeado de

cinco pequenas coviñas de 1 centímetro de diámetro.
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Nesta área o estado de conservación dos xacemento é moi eteroxéneo, hai pedras que apenas presenta

ningún tipo de afección, mentres que outras se encontran moi deterioradas polos efectos do lume que no

ano 2006 asolaron esta zona.

En canto á sinalización dos elementos podemos destacar a zona de Chan da Lagoa e Campo de

Matabois, que están balizadas por un peche de madeira e por sendeiros e pasarelas, tamén de madeira,

que facilita a visualización das estacións. Tamén contan coa debida sinalización de acceso. No caso dos

da zona de Fentáns tamén se indica o acceso dende a estrada.

Pero a maioría das estación carecen de elemento algún de sinalización.

Ramallal

Neste caso trátase dunha área de reducida superficie e relativamente próxima á de Caneda-Fentáns. A

morfoloxía deste polígono ven dada pola situación das estación que se agrupan nestes conxunto. Nun

outeiro rochoso no que as ladeiras que miran cara o rego dos Calvos presentan unha forte pendente

mentres que no sector oriental se abre unha pequena chaira en altura ocupadas polos terreos de cultivo e

praderías sitas no lugar de And aval.

Os elementos de referencia para esta delimitación son maioritariamente antrópicos. Cortalumes e camiños

axúdanos a cinguir o perímetro desta área. Neste caso arrancaremos a descrición do deseño dende o

vértice suroeste do polígono. Situado no cruce de dous camiños, un que discorre a media ladeira, con

dirección N-S, e outro que procedente de Andaval baixa ata a ponte, que atravesando o rego dos Calvos,

cruza á aldea de Paredes.

• o conxunto de petróglifos desta área son; Veigas Novas / Monte de Abaixo,( GA36007060), Ramallal 1, 2

e 3,( GA36007061, GA36007062, GA36007063), Monte do Calvo 1 e 2, (GA36007064, GA36007065)

Dentro deste pequeno conxunto destacan os petróglifos de Ramallal 1 e 3, que son un bo exemplo da

chamadas rocas-panoplia, pola

abondosa representación de

armas, neste caso numerosos

puñais-espadas de diferentes
(

tamaños.	 O	 valor 	 máis

salientable 	 destes 	 dous

petróglifos é o referente ao

estudo	 da 	 metalurxia 	 e

A(3

)

Figura 8; Calco de Ramallal 3. Peña e Rey (2001)
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concretamente ás armas da ldade do Bronce.

Durante os traballos de prospección desta zona localizamos unha nova estación a escasos metros ao sur

de Ramallal 1, e que denominamos Ramallal 4. Neste caso trátase dunha combinación circular que

aproveita a protuberancia da rocha sobre a que se representa, para ir escalonando as seccións dos

círculos e na parte máis alta localízanse 4 coviñas.

Neste caso o estado de conservación é bo, pero a mesta

vexetación que cubre a major parte das rochas dificulta á

visualización e a localización. Ademais este feito en caso de

incendio podería causar grandes afección sobre o soporte

granítico no que se realizaron os gravados. Tamén carecen

de sinalización algunha.

Figura 9; Debuxo de Ramallal 3

•
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7.- CONCLUSIONS

En definitiva, e unha vez finalizados os traballos de prospección, podemos concluir que nos atopamos

nunha zona que pese a ser coñecida dende antigo, polas súas numerosas estacións rupestres, e terse

realizado numerosos estudos sobre estas representacións artísticas, ainda seguen aparecendo novos

petróglifos.

Durante os traballos localizamos sete novas estacións situadas en diferentes áreas:

• Catro están na área de Caneda-Fentáns. Petróglifos das Rozas Vellas 5 e 6, Cruz das Rozas

Vellas e Boca das Canles 3.

• Dous na área de Paincieiros. Chan da Carballeda 5 e Chan das Quenllas 3.

• Unha área de Ramallal. O Ramallal 3.

Unha prospección deste tipo non se pode entender como unha prospección intensiva da totalidade da

superficie deste tramo do val. Amplas zonas do territorio apenas puideron ser revisadas superficialmente.

Ademais, a existencia de grandes áreas cubertas por unha densa capa de monte baixo, que dificulta, e

incluso imposibilita o acceso a algúns puntos, lévanos a considerar que a realización dunha prospección

intensiva, cunhas condicións de vexetación máis favorables permitirían localizar novos xacementos.

A riqueza iconográfica que se plasma nas estacións que se agrupan no tramo medio do Val do Lérez

transforman a paisaxe e o entorno. Convertido este tramo do val nun gran museo ao aire libre no que se

conxuga arte e natureza, pezas fundamentais cando establecemos a riqueza patrimonial dunha zona.

• Durante os traballos levados a cabo puidemos contrastar algunhas teorías clásicas, a cerca da

distribución, situación e materia prima, dos soportes sobre os que se realizan os gravados, que na

actualidade están superadas.

A Arqueóloga Directora

Asdo. Ana I. Tembra Piñeiro

Memoria de prospección Arqueoláx.-ic-
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9.-- FICHAS NOVOS XACEMENTOS
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PETRÖGLIFO DE CHAN DA CARBALLEDA 5
LUGAR: Painceiros

...

,
,, 	 •

,

..,.,

f,
- .

.

PARROQUIA: Santiago de Morillas

CONCELL o: Campo Lameiro

PROVINCIA: Pontevedra

ADSCRIPCIÓN

CULTURAL:

ldade do Bronce

TIPOLOXIA: Lugar con representación gráfica

UBICACIÓN DO XACEMENTO
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V
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DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO

Neste caso trátase dun conxunto de tres cazoletas cun diámetro de 2-3 centímetros, que se atopan alineadas
con direción noreste-suroeste na parte máis alta da rocha.
Rocha granítica que presenta 2,40 m no eixo N-S e 2 m no E-W.

•

@@
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,
PETRÖGLIFO DO RAMALLAL 4

LUGAR: Caneda
y
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PARROQUIA: Santiago de Morillas

CONCELLO: Campo Lameiro

PROVINCIA: Pontevedra

ADSCRIPCIÓN

CULTURAL:

ldade do Bronce

TIPOLOXIA: Lugar con representación gráfica

UBICACIÓN DO XACEMENTO
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DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO

O 	 gravado 	 sitúase 	 nun	 pequeño
abombamento da rocha duns 20 cm. Neste
caso trátase dun motivo xeométrico a base
de	 círculos 	 concentricos 	 e	 cazoletas.

r"•—•__ Presenta tres combinacións circulares con

) 	 • ) deseño cornplexo, aparecen entrelazadas o
'Lcv:_y----• A que Ile da aspecto de trébol. Na parte mäis

alta aparecen catro cazoletas rodeadas de
liñas curvas que se escalonan pola caida do
afloramento. 	 T'amén 	 se 	 representa 	 unha
quinta cazoleta no sector sueste pero neste
caso na parte baixa da laxe.

, Rocha granítica de 1metro no eixo N-S e 1,5
no E-W, que forma parte dun afloramento de
maior tamaño pero neste momento está
cuberto de toxo.

. — —

•
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PETRÖGLIFO DE BOCA DAS CANLES 3
LUGAR: Boca das Canles

PARROQUIA: San Xurxo de Sacos

CONCELLO: Cotobade

PROVINCIA: Pontevedra

ADSCRIPCIÓN

CULTURAL:

Idade do Bronce

TIPOLOXIA: Lugar con representación gráfica

UBICACIÓN DO XACEMENTO
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chegamos 	 ao	 inicio 	 da 	 braña 	 das	 Rozas	 Vellas,
continuamos o camiño que a atravesa en dirección

\\ \ '

.	 \\.'\.	 -
,	 \\	 \ - ---	 ole	 i/	 s	 ;	 ,	 \	 \...‘	 T..: ii -	 - a .j	: ' •ei\ \ ( .'strrífijr,	\	 -),— 	 \--'	 "'	 .	 (

nordeste, uns 470 metros ata chegar a un cruce de I (	 (	 ,/7 -9A3,- 907,---`¿\.:	 _
\	 \	 \	 („--	 --	 -,,, ti	 (V--‘	 /

i,,, „\Ip3.93

camiños. Seguimos o que sae en curva cara a dereita,
e que pasa pegado ao petróglifo de Portela das Rozas

: '--1-,	 )	 )} 177,	 n	 ' \:\
(	 (/	

,	 \
,	 (	 (	 '2 /1áosa-daei	 -''',,,s,Cn 	 -- 	 -, 	 \ m, .	 -),,,,,-------,\,„, 	 y	 ,-___‘:,'7,,,,i

Vellas, GA36012087.	 Continuamos o camiño sen \ \.\\‘'\'':::,--'	 — -`	 \ \\77)
,
-71

7...
,.•\,

\
	 S ,/ i

desviarnos uns 400 metros, e neste punto collemos un
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DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO

Na parte superior do afloramento
represéntase un panel con diferentes
motivos, tres zoomorfos, dous círculos
concéntricos, un laberinto e outros trazos
indeterminados. Empezando dende o norte
o primeiro motivo é un cérvido con
cornamenta e rabo, que mira cara o oeste,
duns 45 centímetros de longo e uns 30
centímetros de alto, o surco mide uns 2,5
centímetros. Ao sueste do anterior os restos
de tres círculos concentricos que continúan
polo lateral da parede, o maior presenta un
diámetro de 40 centrímetos, o do medio 20

mw 	 e o central 10 centímetros. Seguindo cara o
sur outros tres círculos concéntricos, o

maior de 35 centímetros de diámetro, o do medio 23 e o interior 9 centímetros. Ao oeste do motivo anterior
varios surcos lonxitudinais indeterminados, e tres cazoletas de diferentes tamaños. Nesta zona tamén hai trazos
dun zoomorfo incompleto, so se representa o lomo e os cuartos traseiros e a liñado ventre e a cara interior das
extremidades. No extremo sur da pedra representase un gran labirinto formado por 5 círculos artellados a partir
dunha gran cazoleta central, duns 8 centímetros de diámetros, acada unha lonxitude máxima de 50 centímetros.
Pegado a este no extremo sur aparece a silueta de outro zoomorfo, este tamén se presenta incompleto. Só se
representa aliña do lomo, os cuartos traseiros e utra liña delimita o ventre e a cara interior das extremidades.
Está orientado cara o leste. A singularidade deste gravado é que parte dun dos motivos, formado por círculos
concéntricos, está representado en dous planos diferentes. Unha parte representase na parte alta do
afloramento, donde se representa o panel principal, e a otra na parede vertical que cae cara o leste.
Rocha granítica de 4,5 metros no eixo N-S e 4 no E-W e sobresae uns 0,9 metros do terreo con respecto ao
camiño.

•
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PETRÖGLIFO DAS ROZAS VELLAS 5
LUGAR: Rozas Vellas
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PARROQUIA: Moimenta, Sta. María

CONCELLO: Campo Lameiro

PROVINCIA: Pontevedra

ADSCRIPCIÓN

CULTURAL:

CalCOlítico

TIPOLOXIÁ: Lugar con representación gráfica

UBICACIÓN DO XACEMENTO
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collemos un camiño á esquerda. Seguimos por dito
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camiño uns 300 metros ata chegar a unha zona de
braña, 	 na	 parte 	 media 	 da 	 mesma 	 seguimos 	 un

, 	 í ,----' -	 . '
'''))	 'l. ((:,	- .5,''

h 

''	 17,	 ) 	 \	 7--..---	 6 1 Q..,	
1

,	
. ) (. 	

,-- 	 _	 --	 -	 \A\	 `., \	 \	 \	
7)

/	 ,	 , ,,,,,.
pequeño sendeiro á dereita que nos leva a outra
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•

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO

A rocha presenta surcos de diferentes grosores de difícil interpretación, xa que se atopan bastante erosionados.
Laxe plana pegada ao chan lixeiramente inclinada cara o leste, de 5, 5 metros no eixo NE-SW e 2 no NW-SE.

•
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CRUZ DAS ROZAS VELLAS

LUGAR: Rozas Vellas

PARROQUIA: Moimenta, Sta. María/

CONCELLO: Campo Lameiro/Cotobade

PROVINCIA: Pontevedra

ADSCRIPCIÓN

CULTURAL:

Indeterminado

TIPOLOXIA: Lugar con representación gráfica
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Dende a capital municipal tomamos a estrada P0-230
en dirección 	 Parada. 	 No quilómetro 22 tómase o
desvío á esquerda que vai a Morillas e Muimenta.
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DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO

Tratase dunha cruz de término pola súa
situación nun dos vértices do limite entre os
concellos de Cotobade e Campo Lameiro.

DEIMOTAC116% DE PEM321,11Foe Do Vßl, N11273ao Do 2ff© 1,22Ez

•

•
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PETRÖGLIFO DAS ROZAS VELLAS 6
LUGAR: Parada

PARROQUIA: Morillas, Santiago

CONCELLO: Campolameiro

PROVINCIA: Pontevedra

ADSCRIPCIÓN

CULTURAL:

Idade do Bronce

TIPOLOXIA: Lugar con representación gráfica

UBICACIÓN DO XACEMENTO
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Lagoa, uns 100 metros despois da área balizada na
que se localizan os petróglifos, no rechán de Rozas
Vellas tomamos 	 unha	 pista de terra 	 á	 esquerda.
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•

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO

Os gravados sitúanse na zona superior da rocha, en dous sectores separados por unha diaclasa que discorre en
dirección E-W. No sector norte do afloramento represéntase catro
motivos, unha cazoleta de cinco centímetros de diámetro, unha posible
pegada de animal a uns 15 cm ao norte da anterior. Seguindo cara o
oeste atópase unha combinación circular formada por dous círculos

• concéntricos incompletos cun diámetro máximo duns 40 centímetros.
No sector oeste desta parte do afloramento unha cruz inscrita nun
círculo que ten un diámetro duns 38 centímetros. No sector sur da
pedra os gravados localízanse na parte plana a carón da gran diaclasa
que dibide a rocha. Nete caso trátase dunha cruz inscrita nun cículo
duns 25 centímetros de diámetro e un círculo feito a base de cazoletas,
formado por unha cazoleta central duns 3 centímetros de diámetro
reodeado de cinco pequenas coviñas de 1 centímetro de diámetro. Nun
afloramento situado a uns 15 metros a o suroeste desta tamén se

In	 localizaron uns gravados de época histórica nos que se representa o
número 23.
Rocha granítica que presenta 3,90 m no eixo N-S e 6 m no E-W e sobresae uns 0,8 m do terreo.

•

d30
Memoria de prospección Arqueolóxica



DEIlld117/12114% DE mymeolece DO el deDll© Do Gg© 102EZ

As QUENLLAS 3
LUGAR: As Quenllas

'

' .

.1

,	
,

.44.
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PARROQUIA: Moimenta, Sta. María

CONCELLO: Campolameiro

PROVINCIA: Pontevedra

ADSCRIPCIÓN

CULTURAL:

Idade do Bronce

TIPOLOXIA: Lugar con representación gráfica

UBICACIÓN DO XACEMENTO
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DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO

O gravado representadado é un zoomorfo duns 38
centímetros que mira cara o leste. Presenta un surco pouco
erosionado duns 2 centímetros. O contorno do corpo está
delimitado por unha soa liña, e outra pequena que
representa o rabo.

Afloramento granítico de mediano tamaño, a rocha na que
se representa o gravado presenta 2 m no eixo N-S e 1,6 m
no E-W e sobresae uns 1 m do terreo.

ALTERACIÓNS:

Memoria de prospección Arquedóxica
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9.-	 FICHAS 	 DELIMITACIÓN	 DE	 ÁREAS
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Non existe plan xeral

Forestal.

de bens inCluídos

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE

Rotea

Delimitación
Neste caso no polígono só contén un xacemento, o petróglifo da laxe da Rotea de Mendo (GA36007051), que está formado por dúas rochas. As
estacións sitúanse na ladeira sueste dunha pequena dorsal, que discorre en dirección noreste-suroeste, e na que se establece o límite co concello de
Moraña.
Na zona do monumento fórmase unha pequena baguada que axuda na delimitación da contorna deste polígono polo leste e o oeste. Os límites polo
norte e polo sur véñennos marcados polo percorrido de clúas pistas forestais.
A zona arqueolóxica está delimitada por catro vértices. Arrancamos do punto máis septentrional, situado na confluencia da pista forestal, procedente

de Penalba, coa devasa do oleoducto, que discorre N-S. Continuamos en direción sur, 200 rn, ata chegar á pista forestal, que delimita a área no sector

sur. Por dita pista continuamos uns 200 m, ata o vértice suroeste do polígono, situado ao paso dun regueiro estacional. Dende este lugar trazamos
unha liña, duns 135 metros, que vai en dirección noroeste ata o punto máis occidental da área. Dende ese punto a delimitación discorre en direción
noreste, 350 metros, pola pista forestal que vai a Penalba, ata chegar de novo á devasa do oleoducto.

•

Ramallal

Datos Históricos
O panel principal, no que destaca un cervo macho cunha gran cornamenta. xa aparece recollido no Corpus Petrogliphorum Gallaeciae, por R. Sobrino
Buhigas. Tratase dun dos petröglifos máis senlleiros dentro do conxunto que se sitúa nos límites administrativos de Campo Lameiro.
Actualmente un valado de madeira circunda a baguada na que se localizan estas laxes pero carece de sinalización.

[111111111111



DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE Rotea
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Non existe plan xeral

Forestal, industrial e habitacional.

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE

Viascon-Laxe das Coutadas

Delimitación
Está área delimita a contorna dunha única estación, Laxe das Coutadas (GA36012036), que pola súa monumentalidade foi incluida neste proxecto

dentro do ámbito de Viascón. O distanciamento entre esta estación e a de Portela da Laxe, levounos a consideralas de forma individual.

Este petróglifo sitúanse na ladeira norte do monte das Coutadas. A delimitación da contorna norte e polo deseño de dúas pistas e no sur está marcada

polo percorrido dun camiño. O limite oriental e occidental trazámolos de forma arbitraria coicidindo en parte cos límites das parcela recollidas no

catastro.
Neste caso comezaremos o percorrido no vértice máis setentrional da área, situado no cruce de dúas pistas forestais. Seguimos pola que vai en

dirección suroeste uns 290 m, e dende este punto trazamos unha liña en dirección sur, de 95 m, ata o vértice suroeste da parcela con referencia

catastral n g 1289. Dende este punto trazamos outra liba en dirección sueste, duns 100 m, que remata nun camiño. Por este seguiremos en dirección

leste uns 250 m, e neste punto situaremos o vértice sueste do polígono. Dende este punto trazamos unha liña en dirección norte, duns 77 m, que val a

parar á esquina nordeste da parcela con referencia catastral n-Q 1281. Dende este punto volvemos a trazar outra liña que vai parar ao vértice no que

iniciamos o percorrido.

Relación de bens incluidos

• ..

Datos Históricos
Laxe das Coutadas xa aparece no Corpus Petroglyphorum Gallaeciae de Sobrino Buhigas. Tamén está recollido en diferentes publicacións
especialidas. No decreto 3741/1974 foi declarado monumento nacional co número 70.
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Non existe plan xeral

Forestal.

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE

Viascón-Portela da Laxe

Delimitación
Está área delimita a contorna dunha única estación. Portela da Laxe (GA36012035), que pola súa monumentalidade foi incluida neste proxecto dentro
do ámbito de Viascón. O distanciamento entre esta estación e a de Laxe das Coutadas, levounos a consideralas de forma individual.
Localizase ao suroeste de Coto do Castro nunha zona chaira ao norte das casas do lugar do Valiño. Neste caso a contorna adaptase aos camiños e
estrada que circundan o elemento. Polo sector noroeste a estrada nacional, polo suroeste un camiño tradicional e un muro de pedra, polo noroeste
tamén se adapta a marxe dun camiño e no sector sueste o limite é unha liña que establecemos de forma arbitraria para deixar fóra as ruinas dunha
construcción.
Arrancamos o percorrido no vértice situado máis ao norte, no punto de confluencia da estrada nacional N-541 cun camiño que discorre en dirección
sueste cara o petróglifo. Dende aquí seguimos pola marxe esquerda dunha pista asfaltada que vai en paralelo a estrada nacional, en dirección
suroeste, uns 145 m, ata un muro que pecha a finca situada ao sur do monumento. Neste punto xiramos en dirección sueste e continuamos en
paralelo aos muros que pechan as fincas situadas ao sur da estación uns 145 m. Dende este punto trazamos unha liña en dirección nordeste, duns 90

m, ata chegar ao camitio que delimita a área no sector nororiental. Seguiremos o deseño deste camiño, en dirección noroeste, uns 190 m ata

chegaremos de novo ao vértice no que iniciamos o percorrido.

Relación de bens incluidos
Pedra das Ferraduras, Laxe dos Cebros Outeiro Morcego, Outeiro da Moa Outeiro da Casa da Vella, Pedra da Galia Chan do Rapadoiro Coto do
Rapadoiro.

Datos Históricos
O petröglif o xa foi incluido no seu momento no Corpus Petroglyphorum Gallaeciae. Foi un petráglifo de referencia, especialmente na primeira metade
do século XX. No Decreto 3741/1974 foi declarado Monumento Nacional co número 69.
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DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE

Penalba - A Lagoa

Nesta 
área agrúpanse os petróglif os situados no entorno do castro de Penalba. Neste caso a unidade xeográfica principal é o espolón sobre o que se

emplaza, que serve de mirador natural sobre o val medio do río Lérez. A silueta desta área presenta un eixo maior leste-oeste que se corresponde coa
orientación do espolón e a ladeira que cae cara o núcleo urbán.'A delimitación axustase maioritariamente a camiños e pistas forestais, aída que 

na

zona urbana os límites axustanse aos lindes das fincas recollidos no catastro.

Neste caso arrancamos o percorrido no vértice situado ao nordeste do polígono, na interseción dunha pista forestal coa estrada, que vai dende a

Lagoa a Fragas e Penalba a media ladeira. Pola marxe dereita estrada percorremos uns 280 m en dirección sueste, neste punto collemos en dirección

noreste, cruzando ata o muro que pecha unha finca. Dende este punto continuamos en dirección sueste o percorrido do muro ata a esquina sur do
peche. A partir deste vértice, o percorrido discorre polo límite de fincas recollido no catastro, polo linde oeste da finca 216, ata a esquina noroeste do
muro que pecha a finca 217. Muro do quese aprobeita o deseño para a silueta do polígono neste sector. Apartir da esquina sur de dita finca trazaremos
unha liña, duns 28 metros en dirección suroeste, ata o vértice noroeste da finca 219. Seguimos en dirección sur polo límite da finca ata o cruce coa

finca 220. 0 polígono segue cara o leste polo deseño de dita finca, ata a esquina sueste da mesma. Dende este punto trazaremos unha liña, de 30 m,

en dirección suroeste ata o vértice sur da finca 221. 0 deseño do polígono segue en dirección noroeste, en paralelo ao límite da finca, ata chegar ao

vértice situado na 
estrada que vai a Fragas e Penalba. A partir de aquí o deseño percorre en paralelo á marxe dereita de dita estrada en dirección sur-

oeste. Tras percorrer uns 273 m 
o dexeño xira cara o sur seguindo o límite oriental e sur da parcela 49. Continúamos cara oeste polo límite sur das

fincas 50 e 51. Ata a esquina desta última coa finca 53, apartir de aquí seguimos en dirección sur o deseño desta parcela. Continuando cara o
suroeste ata esquina máis occidental da finca 59. Seguimos en dirección sudeste o deseño da finca ata chegaremos a unha estrada. Apartires deste
punto o póligono debúxao, un elemento físico, a estrada que vai dende Lameiro a Mexedo que enmarca o polígono no sector máis meridional. Por ela

percorremos uns 180m, neste punto atopamos unha pista á dereita pola que seguiremos, en dirección noroeste, uns 274 m ata chegar de novo a

,strada que vai a Fragas e Penalba. Dende aquí xiramos á dereita, e percorremos ins poucos metros ata atopar un camiño á esquerda que sobe con

*
rte pendiente cara Penalba. Por este camiño seguiremos uns 375 m ata chegar a estrada que vai a Penalba, nunha curva pechada á esquerda.
ende este punto trazamos unha liña recta, en dirección noroeste, duns 150 m que remata no cruce da estrada cos camiños que van a Rotea de

Mendo e a Campo dos Osos. Aquí collerémos a pista forestal que val en dirección oeste, cara a Campo dos Osos. e seguimos por ela 
uns 227 m. Ata

chegar á devasa do oleoducto, onde colleremos un camiño que sae en dirección oeste. Continuamos por el 
uns 160 m, neste punto o percorrido traza

unha liña en dirección noroeste, duns 165 m que irá aparará  curva dunha pista forestal. Segiremos por esta pista 250 m, en dirección nordeste, neste
punto sitúase o vértice máis septentrional do polígono. Dende este punto trazaremos unha liña duns 77 m que vai en dirección sureste, ata a estrada

que sobe a Penalba dende a P0-221. Pola marxe dereita desta estrada seguimos uns 155 m, ata chegar a unha pista que sae á esquerda en dirección

noroeste. Por esta pista suegue o dedeño do polígono durante uns 175 m, ata a saída dunha curva á dereita. Dende este punto trazamos unha liña en

dirección leste, duns 295 m, ata chegar a un camiño, por el seguiremos con dirección sureste 180 m. Ata chegar a unha pista forestal pola que

seguiremos en dirección leste ata chegar a o punto no que iniciabamos este percorrido.

51.73

Non existe plan xeral

Forestal, agrario e habitacional.

Relación de bens incluidos
Pedra 

da Serpe. Pombal de Cervino, Pedra Escorregadoira da Raposeira Pena da Carballeira do Rombal, Rotea de Mend
o.

A maioría das estacións que se recollen dentro deste conxunto xa se mencionan no Corpus Petrogliphorum Gallaeciae, por R. Sobrino Buhigas, así

como noutras moitas publicacións adicadas ao estudo do aste rupestre galego. A estación máis afamada das que se recollen dentro desta área é a

Pedra da Serpe, aparece recollida en numerosas publicación e estudos sobre este tipo de representacións.
Os xacementos situados no tramo final da ladeira do castro atópanse moi cubertos de vexetación.
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Fragas

Delimitación
Dentro desta área agrúpanse o conxunto de petróglifos situados na ladeira leste de Campo dos Osos e Outeiro Redondo. A área arqueolóxica está

delimitada maioritariamente por camiños.
Arrancamos para a súa descripción do vértice noroeste, este sitúase na intersección dun cortalumes, que marca o límite co concello de Moraría no

lugar de Campo dos Osos, cun camiño. Seguimos polo camirio que discorre en dirección sueste, uns 100 m, ata chegar a unha pista forestal. Neste
punto, collemos á esquerda, en dirección norte pola pista que vai a Penalba. Tras percorrer uns 350 chegamos ao vértice situado na zona máis
setemtrional. Dende aquí trazamos unha liña recta cara ao leste ata un camiño situado a 114 m. Dende este punto seguimos cara ao sueste uns 90 m
ata un cariimo que ven a media ladeira, apartires deste punto a delimitación segue o percorrido do camiño en dirección sur. Por este elemento de

referencia percorre o límite do polígono durante uns 650 m, ata o vértice situado ao leste, na parte central da área, dende onde trazamos unha liña
recta, ata á estrada que vai dende Fragas a Penalba. Seguiremos dita estrada en dirección sur ata a igrexa de, Fragas. Dende aquí o límite do

polígono contiúa pola estrada que percorre a a finca da igrexa e da casa retoral, polo sur uns 330 m. A partir deste punto o percorrido vai en dirección

noroeste, uns 40 m, neste caso o límite discorre polos límites das parcelas recollidos no catastro. Neste caso o vértice sutúase na esquina na que

conflúen as parcelas 694, 693 e 686. A partires de aquí trazamos unha liña en dirección oeste uns 255 m ata o seguinte vértice. Este localizase na
esquina dun peche de finca ao suroeste da parcela 655. A silueta da contorna segue o deseño do peche dunha finca cara o oeste. Dende aquí

trazaremos de novo unha liña duns 89 m cara o oeste, ata o vértice suroeste, situado nun camiño entre as finca 640 e 638. Apartires deste punto o

percorrido segue en dirección noroeste, uns 145, ata o vértice situado na interseccón de dúas pistas. Dende aquí o seguinte vértice, localizase a uns
220 m en dirección noroeste, 'leste caso tamén sobre unha pista. Dende este vértice seguiremos en dirección norte uns 156 m, ata chegar de novo á
pista que vai a Penalba. Apartires deste punto seguimos a pista forestal, uns 325 m. Dende este lugar trazaremos unha liña duns 110m con dirección

noroeste, para chegar de novo ao cortalumes que discorre polo límite dos concellos. O percorrido final da traza discorre 137 m pola marxe leste do

cortalumes ata chegáremos de novo ao vértice noroeste do que arrancamos o percorrido.•

94.26

Forestal e gandeiro. Nesta zona hai pequenas plantacións de eucaliptos, tamén cortalumes e varias pistas forestais. 1

Non existe plan xeral

Relación de bens incluidos
Albatúnez, Pedra de San Francisco, As Martizas, Outeiro Redondo, A Bustarenga, Campo dos Osos.

Datos Históricos
As estacións coñecidas dende máis antigo, Pedra de San Francisco, Alvatúnez e as Matanzas aparecen recollidas por Álvarez Núñez en: Campo

Lameiro, donde la historia de Galicia se escribió en piedra, 1984.
Está zona na actualidade atopase mai cuberta de vexetación, o que dificulta o acceso ás rochas e tamén supon unha ameaza para a súa conservación

no caso de producirse un incendio.
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DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE
	 1

Redonde

Delimitación
Este póligono está situado no sector máis meridional do coticen° de Campo Lameiro, e dentro do seu deseño atopase o afamado petróglifo de Pedra
da Boullosa e o conxunto de estacións de Mosqueiriños.
A súa morfoloxía esta determinada pala súa situación na ladeira sureste do Coto da Anduriña. O limite sur marca° un rego estacional e o deseño dos

camiños que dende Redonde soben ao Coto do Petón. Mentras que é a estrada P0-223, Campo Lameiro-Pontevedra, a que marca o límite polo Leste.

Polo norte a delimitación aprobeita a traza de camiños tradicionais e o límite das fincas. No sector oriental os límites cíngense a unha pista forestal
que, a media ladeira, sobe ao repetidor de Coto da Anduriña.	 .
O percorrido desta área comenzámolo á altura do cruce do polígono industrial de Campo Lameiro, na P0-223. Pola marxe occidental da estrada

seguimos cara o norte 140 m, ata as proximidades dun lavadoiro tradicional, neste punto collemos á esquerda e seguimos a pista asfaltada que vai
en dirección suroeste uns 75 metros. Neste apéndice que se debuxa localizase o petrógligo de Mosqueiriño 2 " Apartires da curva ä dereita que
circunda o peche dunha finca con casa, o deseño segue polo muro que pecha esta propiedade polo sector oeste e norte. Continúa cara o norte

seguindo a cerca de outra propiedade que temen acolle unha vivenda. O vértice noroeste de dita finca está marcado pola estrada P0-223, por ela
continuamos 150 m en dirección Campo Lameiro. Neste punto xiramos ä esquerda e trazamos unha liña en paralelo ao límite da finca 22. Dende aquí
seguimos polo límite norte da finca 18 e trazamos unha liña, de 60 m, en dirección suroeste que chega ao camiño que vai de Conteira ata Outeiro.
Neste punto trazamos outra liña en dirección noroeste, duns 90 m, que chega ás proximidades dun depósito de auge. Apart ires deste vértice volvemos

a trazar unha Jiña en dirección suroeste, que vai parar á intersección de tres camiños. Seguiremos polo que discorre en dirección noroeste, uns 160 m,
ata chegar a unha pronunciada curva ä esquerda. Dende este punto trazaremos unha liba en dirección noroeste, de 113 m, que atravesa un rego no

lugar de Fontenla ata chegar ao camiño que dende Costa de Abaixo sobe a Pedra da Boullosa. O deseño do polígono discorre en dirección norte, pola
1 marxe esquerda do camiño, uns 225 m ata chegar a unha bifurcación onde seguiremos polo camiño da esquerda. Por este camiño continuamos 83 m
: ata chegar o vértice máis septemtrional do polígono. Dende este trazamos unha liña en dirección suroeste de 100 m ata a pista que circunda o Coto da

e,ndurifia. Por dita pista segue o deseño do polígono en dirección sur, 250 m, ata chegar a unha bifurcación. Collemos a pista da dereita, que vai a
. oto do Peón, e seguimos por ela 177 m ata chegar ao cruce con un camiño, polo que seguiremos á dereita en dirección leste. Tras percorrer uns 185
i m atoparemos a bifurcación co camiño que vai a Pedra da Boullosa dende Coto do Peón, deixamolo atrás e seguimos uns 120 m. Neste punto

I trazamos unha liña, duns 50 m, en dirección leste ata un camiño que está atravesado polo regueiro estacional que baixa con dirección sueste cara
Mosqueiriño. O límite da área nesta zona é o percorrido do regueiro durante uns 200 m. Apartires de aquí o percorrido segue o camiño que vai ao
depósito de auge. Ao chegar a este punto colleremos un camiño, que con dirección sueste, circunda o outeiro no que se localizan os Petröglitos de

Mosqueiriño 1 e 3 e remata na estrada P0-223 ä altura de onde iniciamos o percorrido que delimita este polígono.

Relación de bens incluidos
Cachada de Pedro, Pedra Boullosa, Mosqueiriño.

Datos Históricos
A Pedra Boullosa, GA36007031 é a estación que conta coa referencia máis antiga, Corpus Petroglyphorum Gallaeciae de 1935. A Pedra Boullosa
representa un dos petroglifos mäis senlleiros da arte rupestre galega, de feito aparece frecuentemente citado en diversas publicacións. No decreto

3741/1974 foi declarado Monumento Nacional co número 13. Na publicación de Grabados Rupestres de la Provincia de Pontevedra, García Alén e de

la Peña Santos, 1981, mencionan a existencia doutro petróglifo ao norte de pedra Boullosa, que denominan Cachada de Pedro, que se corresponde co
GA36007057.
Na actualidade aínda se conservan algúns indicadores de acceso á pedra Boullosa, pero o abandono dos camiños tradicionais que levan a ela
dificultan o acceso. No caso dos petróglifos de Mosqueiriños a acesibilidade é mellor pero carecen de sinalización.
En 1970 a institución italiana do CeSMAP leva a cabo un relevamento e unha detallada documentación do petroglifo.
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DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE

Cerdanelo - Lombo da Costa

Delimitación
Esté polígono e o de maior extensión dos localizados integramente no concello de Cotobade. As estacións sitúanse preto da ruptura de pendente entre

as terras de Cotobade e a fractura pola que discorre o Río Lérez, no seu curso medio, nunha situación de amplo dominio visual.

O grupo de A Laxe do Cuco, A Portela e A Portela da Cruz emprázanse cara ao Oeste de Lombo da Costa, sobre unha serie de elevacións que

delimitan un pequen° val-fractura Leste-Oeste, dominando sempre en altura a liña de tránsito. Pola contra, Laxe das Rodas e Lombo da Costa

emprázanse nun esporón Norte-Sur, cunha clara orientación visual cara o Lérez, no caso de Laxe das Rodas, e cara o rego Frois os de Lombo da

Costa.	 .

Debido a pouca homoxeneidade do conxunto, optamos por definir un polígono amplo, no que a unidade xeográfica principal é a ruptura da pendente e
de visibilidade cara ao Norte, usando a estrada nacional cara ao Sur, os peches tradicionais de Cernadelo cara o Oeste e o rego Frois cara o Leste
como elementos de referencia para a delimitación.
Neste caso para a delimitación polo Oeste, empregamos elementos antrópicos e da arquitectura tradicional. O vértice suroeste localizase na

intersección dun camiño tradicional coa estrada que vai a Cernadelo, e discorre en paralelo á N-541. Dende este punto seguimos en dirección Norte un
camiño tradicional empedrado nalgúns puntos e delimitado polas súas beiras polos mesmos muros de mampostería das fincas. A delimitación

emprega este muro como linde polo oeste durante 150 m. Ata chegar á estrada que vai ao lugar de Outeiro, dende aquí continúa por un camiño, á

dereita que vai en dirección noroeste uns 90 m. Neste punto fixaremos o vértice noroeste do polígono, xiramos á dereita seguindo o camiño e os muros

tradicionais en dirección leste durante uns 200 m. Ata chegar a estrada que vai a carballeira de San Xusto, dende aquí trazamos unha liña, duns 100

m, en dirección noreste. Dende aquí o límite aproveita un camiño tradicional, que se cingue á ruptura de pendente con respecto ao río, e que poderle

corresponderse co camiño que comunicaba a carballeira de San Xusto coa Vila de Abaixo. Este tramo ten un percorrido duns 500 m, ata o vértice

: noreste do polígono, dende este punto seguimos o camiño en dirección sueste. Apartires deste punto comezase coa delimitación do sector leste do

4 olígono. Que nun primeiro tramo discorre polo camiño, durante 180 m. Neste punto trazase unha liña con dirección noreste, coicidente co límite norte

a parcela con referencia catastral 660, ata chegar ao Rego de Frois. O percorrido seque a ribeira do rego en dirección sur ata a estrada N-541, onde

e fixa o vértice sudeste desta área. Para delimitación polo sector sur empregamos a referida N-541 durante un percorrido de 420 m, ata chegar ao

, cruce coa estrada que vai a Cernadelo. Seguiremos por dita estrada, que nos marcará o deseño sur do polígono durante 360 m ata chegar de novo ao

vétice suroeste do polígono.

Forestal, agrario e habitacional

Relación de bens incluidos
axe,	 Luilibo da Costa, Laxe do Cuco, A Portela, Portela da Cruz.

Datos Históricos
Os petroglifos de Lombo da Costa son coñecidos desde primeiros do século XX. Laxe das Rodas debeu ser unha das primeiras estacións en ser

estudadas polos especialistas en arte rupestre dende o comezo das investigacións sobre esta temática en Galicia. Segundo García e Peña (1981),

este conxunto xa é citado por Cabré Aguiló en 1915 e dende entón foi un petróglifo de referencia dentro da arte rupestre. Un feito significativo foi o
achädego dunha machada de bronce no interior dunha greta da Laxe das Rodas por parte de Sobrino Lorenzo-Ruza (1952). En 1974 foron declarados
Monumento Nacional tres das pedras cos números 60, 61 e 64. 0 conxunto de Lombo da Costa foi obxeto dun proxecto de rexeneración paisaxística

no ano 2006, levado a cabo polo arqueólogo Eduardo Rodríguez Saiz.
Na actualidade tanto esta zona coma a de Cernadelo está moi cuberta de vexetación.
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Forestal.

r— 	 DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE

Paincieros

Delimitación
Este pólígono ocupa a zona máis setentrional e de maior altitude, uns 500 m, da área de estudo. No esporón situado ao sur do Monte Gregos

localizanse as estacións máis representativas, Chan da Carballeda e Coto do Rañadoiro, e pola ladeira leste as de A Portela 1 e 2, regueiro de Ramil
ou a Cachediña. A intervisibilidade coas outras áreas é o máis significativo deste polígono.
A delimitación desta área discorre makyltariamente por elementos antrópicos, como caminos e muros de fincas, agás no sector norte onde

establecemos un límite arbitrario que atravesa a parte máis alta deste esporón.
Arrancaremos dende o punto máis septentrional, situado no sector noroeste desta área, na bifurcación de dúas pistas forestais ao norte do Rañadoiro.
Dende este vértice trazaremos unha lina, duns 247 m, en dirección sudeste ata o camino que atravesa o esporón en dirección norte-sur. Dende este

punto volvemos a trazar outra liña, de 330 m, na mesma dirección. Apartir de aquí xiramos en direcceión sur, uns 64 m, ata chegarmos á pista forestal

que discorre ao norte do petróglifo de Cachediña. Seguimos por esta pista en dirección leste. uns 85 m, e neste punto trazamos unha liña de 60 m, en

dirección sureste que vai a parar a unha curva pronunciada dunha pista forestal. Por esta pista continuamos en dirección sur uns 86 m e volvemos a

trazar unha liña de 40 m cara o leste. Dende este punto volvemos a lanzar unha liña, de 100 m, en dirección sureste que vai en paralelo ao rego do

Valado ata chegar a un camino. Por este seguiremos en dirección suroeste ata chegar ao regueiro Ramil. Seguimos este rego en dirección norte ata

chegar de novo a unha pista forestal, pola que se continúa en dirección suroeste, uns 500 m. A partir de aquí trazamos unha liña de 50 m, na mesma
dirección que vai á pista forestal que sube as Quenllas dende Lamosa. Seguimos o percorrido desta pista ata chegar a ao cruce con outra pista-
cortalumes, que discorre en dirección norte-sur. Neste cruce collemos á esquerda, en dirección sur, e seguimos uns 120 m ata unha inflexión cara ao

leste, e dende aquí seguimos unha liña de 70 m, en dirección suroeste. Neste punto fixaremos o vértice máis meridional do polígono, seguiremos en
dirección noroeste por un camino tradicional bastante cuberto de vexetación ata desembocar nunha pista forestal. Por esta seguiremos en dirección
norte debuxando o límite oriental da área. Tras percorrer uns 200 m, atopamos un camino á esquerda polo que seguimos outros 200 m en dirección

orte. ata chegar de novo a unha pista forestal. Por esta seguiremos, uns 220 m, en dirección norte ata chegar ao vértice noroeste do polígono.

ian ()a L,aiballeda,	 iba uo Alongo, Regueiro Ramil, A Cachediña, Pedra da Portela, Coto do Rañadoiro.

Datos Históricos
s petrógligos de Chan de Carballeda GA36007033 toren publicados por vez primeira por Blanco Freijeiro e Paratcha Vázquez en 1964. E 1974 foron

J;clarados Monumento Nacional co número 23. Na publicación de Grabados Rupestres de la Provincia de Pontevedra faise mención da existencia
grabados en Paincieiros. As restantes estacións localizadas nas inmediacións foron inventariadas apartires do ano 2000.
Esta zona carece de sinalización que nos indique a existencia de arte rupestre o que dificulta a súa visita.

111111111111
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Superficie (Ha.)

Réxime urbanístico

Usos do solo

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS B.I.0 DE ARTE RUPESTRE

Caneda - Fentáns

Delimitación
A singularidade desta área é a grande superficie que abarca. A súa situación nunha zona limítrofe entre concellos, tat que unhas 153 hectáreas

pertenzan a Campo Lameiro e 60 hectáreas a Cotobade. Neste caso a alta densidade de rochas gravadas e os motivos representados nas mesmas,

xunto coa unidade morfolóxica e paisaxística na que se enmarcan, leváronnos a a optar por deseñar un amplo polígono.
Dentro da contorna desta área localízanse estacións que son das máis representativas de Galicia. Pedra das Ferraduras, Laxe dos Cebros e Portela
das Rozas Vellas, no lugar de Fentáns e outras tan significativas como as de Campo de Matabois, Chan da Lagoa ou Chan do Carbón entre outras.

Estamos unha zona situada nas estribacións suroeste de Outeiro Longo, na que se alternan suaves ladeiras e pequenas portelas, que se escalonan

cara a fractura pola que discorre o río Lerez, e nos ofrece unhas vistas espectaculares sobre o val. Pola súa situación en altura intervisibilidade que
se establece coas outras áreas é moi boa, sobre todo coa de Cerdanelo-Lombo da Costa. Xa que está se atopa ao sur, xusto do outro lado do río, pero
a unha cota altimétrica moi semellante á que se rexistra no tramo máis meridional desta área.

o rego do Cambado axúdanos a establecer, en parte, os límites polo sector oriental. Mentres que polo oeste os límites se marcan maioritariamente por
camiños que discorren a media ladeira pola vaguada cara os regos dos Sagriños e o da Balboa. No sector máis meridional coicide en parte co deseño
da estrada, P0-230, que vai de Fentáns a Paredes. Mentres que polo norte o límite fixase nos camiños que discorren polo sur da aldea de Caneda.

o percorrido desta área comezámolo á altura da encrucillada da P0-230 con dúas pistas, que nos levan a área dos gravados de Fentáns, á da
esquerda, e á Capela de Lixó á da dereita. Dende este punto seguiremos o percorrido da estrada en dirección norte, durante uns 790 m, ata a seda

dunha pronunciada curva á esquerda. Onde atravesaremos a estrada para coller un camiño á dereita, e polo que seguiremos uns 80 m, ata chegar a

outro camiño que discorre en dirección NL-SW. Apartires de aquí trazaremos unha liña en dirección sueste, duns 240 m, que vai a parar a un camiño

que discorre na mesma dirección que o anterior. Seguiremos este camiño cara o nordeste, uns 250 m, ata cruzarnos cunha pista que dende a

Trincheira baixa ao rego do Cambado. Continuamos por dita pista en dirección leste, uns 280 m, ata chegar a unha curva pechada á dereita. Dende

este punto trazaremos unha liña,de 54 m, en dirección nordeste que remataría no vértice sur da parcela con referencia catastral n' 258. Dende este

"rtice seguimos unha liña, duns 120 metros, en dirección noroeste que remata nun camiño que seguiremos en dirección norte, uns 400 m, ata Chan

o Carbón. Os límites da área apartires desto punto discorren, en dirección leste, en paralelo aos do sur da parcela con referencia catastral n 40, ata o

vértice sueste da mesma. Despois xira en dirección norte, uns 22 m, ata o vértice sueste da parcela con referencia catastral n' 35.
Dende este vértice o deseño da área segue a ribeira do rego do Cambado, en dirección norte, ata o lugar de Chan da Lagoa, concretamente, ata o
contacto do rego coa pista que, leste-oeste, atravesa a portela existente entre Outeiro do Carballiño e Rozas Vellas. Neste punto seguiremos o deseño

da pista en dirección leste, uns 150 m, ata chegar á intersección con outra pista que sobe, en dirección norte, a Campo das Eguas. Por ela

continuamos, uns 540 m, para debuxar o deseño nororiental da área ata chegaremos á altura dun cortalumes que se abre á man dereita. Dende este

punto trazaremos unha liña, duns 40 m, en dirección noroeste ata chegar a pista que vai a Pena Furada. Por esta pista seguimos en dirección oeste,

uns 80 m, partido deste punto unha liña en dirección norte, que remata no vértice meridional da parcela con referencia catastral n' 423. Apartires deste
vértice o percorrido da poligonal discorre parcialmente polo límite sur do deseño das parcelas recollidas no catastro, con dirección occidental, para
excluir unha vivenda localizada nas inmediacións. Ata chegar a un punto situado nunha pista asfaltada, pola que seguiremos en dirección suroeste,

uns 85 m, para chegar a estrada PO-3601 que dende Parada sobe a Caneda. Dende este lugar trazamos unha liña, duns 40 m, en dirección noroeste

que vai parar a un camiño tradicional. O deseño do polígono continúa en dirección noroeste cinguíndose a un muro tradicional de potente factura, uns

70 m, ata chegarmos ao vértice máis setentrional desta área. Dende aquí seguimos a traza dunha corredoira empedrada en dirección sur, durante uns

540 m, para tornar de novo o rumbo cara o leste. Trazamos unha liña de 180 ata chegar de novo a referida estrada, PO-3601, continuando por ela en

dirección sur ata chegar ao cruce coa pista que nos leva a Rozas Vellas. Por este camiño seguimos en dirección oeste, uns 325 m, ata chegar a unha

curva moi pechada que torna a dirección do camiño cara o norte. Dende este punto trazamos unha liña en dirección suroeste, duns 290 m, que vai a
parar a unha gaia de dous camiños que discorren pola base da ladeira oeste das Rozas Vellas, este punto temen se corresponde co límite de

concellos. Seguiremos en dirección sur, uns 180 m, ata chegaremos de novo a outro cruce de camiños, onde collemos o que aparece á dereita, en

dirección oeste que atravesa unha portela que se abre entre dous outeiros. Por este camiño percorrese unha distancia de 500 m ata chegar á pista que
en dirección N-S percorre o Chan da Balboa. Seguiremos esta pista en dirección norte, uns 187 m, e dende este lugar trazamos unha liña de 45 m en

dirección noroeste que val a parar ao camiño que percorre a ladeira occidental de Outeiro Morcego. Seguindo este camiño en dirección suroeste, uns

230 m, ata chegar a unha bifurcación na que colleremos o camiño da esquerda, en dirección sur circundando Outeiro Morcego polo sur. O percorrido

desto camiño remata en outro que discorre en dirección L-W, por este seguiremos en dirección oeste, uns 27 m. Dende este punto trazamos unha l'ha

en dirección sueste, de 190 m, que chega ás proximidades dun depósitos de auga. O percorrido continúa por un camiño que discorre en dirección

ste, uns 100 m, ata chegaremos á pista que val dende Chan da Balboa á Laxe das Ferraduras. Seguimos esta pista en dirección leste, uns 280 m,

chegar de novo a unha encrucillada, antes da devasa duna liña eléctrica. Neste punto collemos o camiño da dereita que baixa en dirección sur,

cara a estrada que vai de Fentáns a Parada, e seguímolo uns 280 m. Dende aquí trazamos unha liña en dirección sur ata estrada, que dende este

punto e ata o cruce da área dos gravados de Fentáns e á Capela de Lixó debuxa o deseño sur desto polígono.

Relación de bens incluidos
A Trincheira, Outeiro do Couto, As Cantes, Chan do Carbón, Chan da Abelleira, Chan dos Salgueiriños, Tras Gregorio, Outeiro do Carballiño, Chan da

Lagoa, Porta da Lagoa, Rozas Vellas, Pena Furada, Campo das Eguas, Campo de Matabois, Outeiro de Pantrigo.
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Caneda Fentáns

Datos Históricos
No caso da zona de Fentáns xa aparece mencionada nas primeiras publicacións especializadas no primeiro tercio do século XX, no Corpus

Petrogliphorum Gallaeciae. Nos anos 00 e 70 fixéronse detallados estudos dos que derivaron novas hipóteses acerca da cronoloxía e do significado

dos petroglifos atlánticos. Así en Pedra das Ferraduras mereceu unha análise de E. Anati en T.he rock-carvings of "Pedra das Ferraduras" at Fentáns
..._(Pontevedra) en 1964 e por parte de Vázquez Varela en 1995 co seu libro Atepasados, guerreros y visiones. Tamen debemos facer referencia (5
traballo de Giulio Borgna Studio metodico-icronologico del repertorio di sculture preistoriche della zona di Fentáns-Galizia-Spagna en 1973 onde se
centra especialmente no petroglifo de Laxe dos Cebros. A zona ten sido obxecto de varias sinalizacións, como colocación de carteis e accesos, na

actualidade a vexetación imposibilita a localización da malcría das pedras neste entorno. Na zona desta área localizanse os petróglifos de Campo de
Matabois, neste caso tratase dun dos máis coriecidos dende principios do S. XX, xa aparece mencionado tamén no Corpus Petrogliphorum Gallaeciae,
é un dos petroglifos máis citados pola bibliografía especializada. Ademáis este conxunto foi declarado Monumento Nacional no decreto de 1974.

, Tanto este conxunto como o de Chan da Lagoa, despois de ser obxecto dunha posta en valor, tehen valado o seu perimetro e aparecen debidamente

•
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Non existe plan xeral

Forestal e agrario.

Relación de bens incluidos
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Ramallal

Delimitación
Tratase dunha área de reducida superficie e relativamente próxima á de Caneda-Fentáns. A morfoloxia deste polígono ven dada pola situación das

estación que se agrupan neste conxunto. Nun outeiro rochoso no que as ladeiras que miran cara o rego dos Calvos presentan unha forte pendente
mentres que no sector oriental se abre unha pequena chaira en altura ocupadas polos terreos de cultivo e praderías sitas no lugar de Andaval.
Dentro deste pequeno conxunto destacan os petróglifos de Ramallal 1 e 3, que son un bo exemplo da chamadas rocas-panoplia, pola abondosa
representación de armas, neste caso numerosos puñais-espadas de diferentes tamaños.

Os elementos de referencia para esta delimitación son maioritariamente antrOpicos. Cortalumes e camiños axúdanos a cinguir o perímetro desta área.

Neste caso arrancaremos a descrición do deseño dende o vértice suroeste do polígono. Situado no cruce de dous camiños, un que discorre a media

ladeira, con dirección N-S, e outro que procedente de Andaval baixa ata a ponte, que atravesando o rego dos Calvos, cruza á aldea de Paredes. Estes
dous camiños delimitan os sectores occidental e meridional da área, respectivamente. Dende este vértice seguimos o camiño que sae en dirección

leste, cara Andaval uns 250, ata atopar o cruce con outro camiño, que discorre en dirección N-S. A partir deste punto trazamos unha liña cara o

sueste, duns 195 m, que se detén no vértice sueste da parcela con referencia catastral n' 190. Dende este punto arranca o límite oriental da área, que

discorrerá en paralelo ao deseño das fincas que se recolle no catastro (polígono 017 de Campo Lameiro). Segue polo límite sur e leste da finca n" 451,
continua en dirección leste a carón do límite sur das fincas n' 261, 262, 260 e 264. Ata o contacto desta última cun camiño que discorre cara o norte.

Dende este vértice o percorrido segue polo camiño, na mesma dirección, ata o final deste. O camiño desaparece á altura do vértice sueste da parcela

con referencia catastral n 285. A partir deste punto o deseño discorre polo límite leste das fincas n' 286-300, cun percorrido de 37 m, ata o vértice

nordeste da finca n' 300. Dende aquí o deseño xira en dirección oeste, coicidindo, co límite norte de dita finca uns 15 m. Despois dos cales continúa

por un peche tradicional, que remata no vértice sueste da parcela con referencia catastral n' 461. A partir deste vértice trazaremos unha liba en

dirección norte, duns 170 m, que vai a parar a un camiño. Polo que seguiremos en dirección noroeste, durante uns 60 m, ata chegar ao inicio dunha
curva á esquerda. Dende aquí trazamos outra liña en dirección oeste, duns 220 ni, que debuxará o deseño do sector máis setentrional da área. O

*nto final desta liña remata na conexión dun cortalumes co camiño que vai a media ladeira e utilizamos como límite oeste deste polígono.

os riH sto *cos
Na publicación de Grabados Rupestres de la Provincia de Pontevedra recóllese a existencia dun conxunto de rochas con gravados, de zoomorfos,
armas, cazoletas e círculos concéntricos.., no lugar de Tras das Veigas. Aída que se trata de rochas catalogadas xa nos anos 90, momento no que

aparecen recollidas en publicacións adicadas á arte rupestre galega, pero no caso de do Ramallal 1 no ano 2005 documentouse a aparición de novos
motivos.
Na actualidade a zona atópase moi cuberta de vexetación, o que supón un alto risco de incendio, que podería causar grandes afeccións sobre as

rochas nas que se localizan os gravados.
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Fig.1-. Vista xeral da

área	 de	 Caneda-

Fentáns	 dende

Praderrei.

Fig.2-. Detalle do sector
meridional do sector

dende Laxe dos Cebros.

Fig.3-. Vista xeral de
Chan da Lagoa e Rozas

Vellas dende o norte.
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Fig.4-. 	 Detalle 	 do
camiño nas

inmediación de Caneda

que delimita o polígono
polo norte.
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Fig.5-. 	 O	 sector
noroeste do polígono

ven marcada por unha

corredoira tradicional
que discorre ao oeste
de Campo de Matabois

e Outeiro Pan trigo.

Fig.6-. Detalle da pista
forestal que delimita o

polígono no sector
suroeste.
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Fig.7-. Detalle do

petróglifo de Chan do

Carbón 1.

Fig.8-. Detalle do

Peträglifo de Boca das

Canles 1.

Fig.9-. Detalle da Laxe 2

das Ferraduras.

68
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Fig.10-. Vista da caída

da pendente na zona

de A Laxe das Rodas

con respecto á Portela.

Fig.11-. lmaxe de

Lombo da Costa co

Rego Frois ao fondo,

límite polo Leste do

Polígono proposto.

Fig.12-. lmaxe de Laxe

das Rodas dende A

Portela; a ruptura da

pendente marca o

límite do Polígono polo

Norte.
C5g)
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Fig.13-.	 A	 Portela

dende o Sur; os muros

tradicion a is e os

camiños marcan os

límites do Polígono no

pequeno val.

Fig.14-. A esquina NW

do Polígono ven

marcada por pistas

asfaltadas e muros

tradicionais á entrada

de Cernadelo.

Fig.15-. Petroglifo de A

Portela da Cruz; motivo

reticulado situado

sobre un zoomorfo.
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Fig.16-. Vista xeral das

Quenllas dende Chan

da Carballeda.

Fig.17-. Vista

panorámica de Chan da

Carballeira.

Fig.17-. 	 Detalle	 do

camilo que delimita a

área 	 polo	 sector

noroeste.
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Fig.18-. 	 Detalle	 das

Cachediñas.

Fig.19-. Detalle Chan da

Carballeda.
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Fig.20-. Detalle do

camiño que delimita a

área de Redonde polo

oeste.

Fig.21-. Detalle do

camiño que delimita a

área de Redonde polo

suroeste.

Fig.22-. Detalle da pista

que delimita a área de

Redonde polo Norte
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12.- PLANIMETRIA

1. Plano de situación dos concellos.

2. Plano de localización dos novos xacementos (1 de 3) E 1: 5.000.

3. Plano de localización dos novos xacementos (2 de 3) E 1: 5.000.

4. Plano de localización dos novos xacementos (3 de 3) E 1: 5.000.
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Prospección arqueolóxica para a delimitación de BIC de conxuntos de petróglifos do val medio do
Proxecto: 	 río Lérez nos concellos de Campo Lameiro e Cotobade (Pontevedra.

I Promotor: 	 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

I Título: 	 Situación dos Concellos de Campo Lameiro e Cotobade.

I
Ana I. Tembra Pifieiro, Arqueóloga 	 1

1 Data: 	 19-07-2013 1 I Plano: 	 1
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Caneda- Fentáns
A singularidade desta área é a grande superficie que abarca. A súa situación nunha
zona limítrofe entre concellos, fai que unhas 153 hectáreas pertenzan a Campo
Lameiro e 60 hectáreas a Cotobade. Neste caso a alta densidade de rochas gravadas
e os motivos representados nas mesmas, xunto coa unidade morfolóxica e
paisaxística na que se enmarcan, leváronnos a a optar por deseñar un amplo
polígono.

Dentro da contorna desta área localízanse estacións que son das máis representativas
de Galicia. Pedra das Ferraduras, Laxe dos Cebros e Portela das Rozas Vellas, no
lugar de Fentáns e outras tan significativas como as de Campo de Matabois, Chan da
Lagoa ou Chan do Carbón entre outras.

Estamos unha zona situada nas estribacións suroeste de Outeiro Longo, na que se
alternan suaves ladeiras e pequenas portelas, que se escalonan cara a fractura pola
que discorre o río Lerez, e nos ofrece unhas vistas espectaculares sobre o val. Pola
súa situación en altura intervisibilidade que se establece coas outras áreas é moi boa,
sobre todo coa de Cerdanelo-Lombo da Costa. Xa que está se atopa ao sur, xusto do
outro lado do río, pero a unha cota altimétrica moi semellante á que se rexistra no
tramo máis meridional desta área.

O rego do Cambado axúdanos a establecer, en parte, os límites polo sector oriental.
Mentres que polo oeste os límites se marcan maioritariamente por camiños que
discorren a media ladeira pola vaguada cara os regos dos Sagriños e o da Balboa. No
sector máis meridional coicide en parte co deseño da estrada, P0-230, que vai de
Fentáns a Paredes. Mentres que polo norte o límite fixase nos camiños que discorren
polo sur da aldea de Caneda.

O percorrido desta área comezámolo á altura da encrucillada da P0-230 con dúas
pistas (vértice 1), que nos levan a área dos gravados de Fentáns, á da esquerda, e á
Capela de Lixó á da dereita. Dende este punto seguiremos o percorrido da estrada en
dirección norte, durante uns 790 m, ata a saída dunha pronunciada curva á esquerda
(vértice 2). Onde atravesaremos a estrada para coller un camiño á dereita, e polo que
seguiremos uns 80 m, ata chegar a outro camiño que discorre en dirección NL-SW
(vértice 3). Apartires de aquí trazaremos unha liña en dirección sueste, duns 240 m,
que vai a parar a un camiño que discorre na mesma dirección que o anterior (vértice
4). Seguiremos este camiño cara o nordeste, uns 250 m, ata cruzarnos cunha pista
que dende a Trincheira baixa ao rego do Cambado (vértice 5). Continuamos por dita
pista en dirección leste, uns 280 m, ata chegar a unha curva pechada á dereita. Dende
este punto trazaremos unha liña,de 54 m, en dirección nordeste que remataría no
vértice sur da parcela con referencia catastral n° 148, (vértice 6). Dende este vértice
seguimos unha liña, duns 120 metros, en dirección noroeste que remata nun camiño
(vértice 7) que seguiremos en dirección norte, uns 400 m, ata Chan do Carbón (vértice
8). Os límites da área apartires deste punto discorren, en dirección leste, en paralelo
aos do sur da parcela con referencia catastral n° 40, ata o vértice sueste da mesma
(vértice 9). Despois xira en dirección norte, uns 22 m, ata o vértice sueste da parcela
con referencia catastral n° 35.

2
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Dende este vértice o deseño da área segue a ribeira do rego do Cambado, en
dirección norte, ata o lugar de Chan da Lagoa, concretamente, ata o contacto do rego
coa pista que, leste-oeste, atravesa a portela existente entre Outeiro do Carballiño e
Rozas Vellas (vértice 11). Neste punto seguiremos o deseño da pista en dirección
leste, uns 150 m, ata chegar á intersección con outra pista que sobe, en dirección
norte, a Campo das Eguas (vértice 12). Por ela continuamos, uns 540 m, para debuxar
o deseño nororiental da área ata chegaremos á altura dun cortalumes que se abre á
man dereita. Dende este punto (vértice 13) trazaremos unha liña, duns 40 m, en
dirección noroeste ata chegar a pista que vai a Pena Furada (vértice 14). Por esta
pista seguimos en dirección oeste, uns 80 m, partido deste punto (vértice 15) unha liña
en dirección norte, que remata no vértice meridional da parcela con referencia
catastral n° 423 (vértice 16). Apartires deste vértice o percorrido da poligonal discorre
parcialmente polo límite sur do deseño das parcelas recollidas no catastro, con
dirección occidental, para excluir unha vivenda localizada nas inmediacións. Ata
chegar a un punto (vértice 17) situado nunha pista asfaltada, pola que seguiremos en
dirección suroeste, uns 85 m, para chegar a estrada PO-3601 que dende Parada sobe
a Caneda (vértice 18). Dende este lugar trazamos unha liña, duns 40 m, en dirección
noroeste que vai parar a un camiño tradicional (vértice 19). 0 deseño do polígono
continúa en dirección noroeste cinguíndose a un muro tradicional de potente factura,
uns 70 m, ata chegarmos ao vértice máis setentrional desta área (vértice 20). Dende
aquí seguimos a traza dunha corredoira empedrada en dirección sur, durante uns 540
m, (vértice 21)para tornar de novo o rumbo cara o leste. Trazamos unha liña de 180
ata chegar de novo a referida estrada (vértice 22), PO-3601, continuando por ela en
dirección sur ata chegar ao cruce coa pista que nos leva a Rozas Vellas (vértice 23).
Por este camiño seguimos en dirección oeste, uns 325 m, ata chegar a unha curva moi
pechada que torna a dirección do camiño cara o norte (vértice 24). Dende este punto
trazamos unha liña en dirección suroeste, duns 290 m, que vai a parar a unha gaia de
dous camiños que discorren pola base da ladeira oeste das Rozas Vellas (vértice 25),
este punto tamén se corresponde co límite de concellos. Seguiremos en dirección sur,
uns 180 m, ata chegaremos de novo a outro cruce de camiños (vértice 26), onde
collemos o que aparece á dereita, en dirección oeste que atravesa unha portela que se
abre entre dous outeiros. Por este camiño percorrese unha distancia de 500 m ata
chegar á pista que en dirección N-S percorre o Chan da Balboa (vértice 29).
Seguiremos esta pista en dirección norte, uns 187 m,(vértice 30) e dende este lugar
trazamos unha liña de 45 m en dirección noroeste que vai a parar ao camiño que
percorre a ladeira occidental de Outeiro Morcego (vértice 31). Seguindo este camiño
en dirección suroeste, uns 230 m, ata chegar a unha bifurcación na que colleremos o
camiño da esquerda, en dirección sur circundando Outeiro Morcego polo sur (vértice
32). 0 percorrido deste camiño remata en outro que discorre en dirección L-W (vértice
33), por este seguiremos en dirección oeste, uns 27 m (vértice 34). Dende este punto
trazamos unha liña en dirección sueste (vértice 35), de 190 m, que chega ás
proximidades dun depósitos de auga. O percorrido continúa por un camiño que
discorre en dirección leste, uns 100 m, ata chegaremos á pista que vai dende Chan da
Balboa á Laxe das Ferraduras. Seguimos esta pista en dirección leste, uns 280 m, ata
chegar de novo a unha encrucillada, antes da devasa duna Uña eléctrica (vértice 36).
Neste punto collemos o camiño da dereita que baixa en dirección sur, cara a estrada
que vai de Fentáns a Parada, e seguímolo uns 280 m (vértice 37). Dende aquí
trazamos unha liña en dirección sur ata estrada (vértice 38), que dende este punto e
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ata o cruce da área dos gravados de Fentáns e á Capela de Lixó debuxa o deserlo sur
deste polígono.

N g de
Vértice X Y

1 540163 4708258
2 540765 4708219
3 540825 4708177
4 540991 4708005
5 541155 4708180
6 541296 4708244

541217 4708338
8 541244 4708721
9 541282 4708712

10 541211 4708946
11 541005 4709528
12 541139 4709543
13 540970 4710019
14 540942 4710047
15 540867 4710025
16 540857 4710067
17 540684 4710125
18 540603 4710100
19 540590 4710136
20 540539 4710183
21 540371 4709709
22 540556 4709708
23 540726 4709395
24 540405 4709357
25 540262 4709103
26 540201 4708903
27 540005 4708877
28 539855 4708782
29 539764 4708792
30 539724 4708946
31 539685 4708965
32 539489 4708855
33 539562 4708697
34 539536 4708688
35 539634 4708509
36 539899 4708286
37 539892 4708120
38 539896 4708097
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Referencia catastral das fincas Uso

36007A0070449 agrario

36007A0070450 agrario

36007A0070451 agrario

36007A0070452 agrario

36007A0070453 agrario

36007A0070454 agrario

36007A0070455 agrario

36007A0070456 agrario

36007A0070457 agrario

36007A0070458 agrario

36007A0070459 agrario

36007A0070460 agrario

36007A0070461 agrario

36007A0070462 agrario

36007A0070463 agrario

36007A0070734 agrario

36007A0070735 agrario

36007A0070736 agrario

36007A0070737 agrario

36007A0070738 agrario

36007A0070739 agrario

36007A0070740 agrario

36007A0070741 agrario

36007A0070742 agrario

36007A0070743 agrario

36007A0070744 agrario

36007A0070936 agrario

36007A0070938 agrario

36007A0070939 agrario

36007A0070980 agrario

36007A0070981 agrario

36007A0070986 agrario

36007A0150048 agrario

36007A0150049 agrario

36007A0150050 agrario

36007A0150051 agrario

36007A0150052 agrario

36007A0150053 agrario

36007A0150054 agrario

36007A0150055 agrario

36007A0150056 agrario

36007A0150057 agrario

36007A0150058 agrario
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36007A0150059 agrario

36007A0150060 agrario

36007A0150061 agrario

36007A0150062 agrario

36007A0150063 agrario

36007A0150064 agrario

36007A0150065 agrario

36007A0150066 agrario

36007A0150067 agrario

36007A0150068 agrario

36007A0150069 agrario

36007A0150070 agrario

36007A0150071 agrario

36007A0150072 agrario

36007A0150073 agrario

36007A0150074 agrario

36007A0150075 agrario

36007A0150076 agrario

36007A0150077 agrario

36007A0150078 agrario

36007A0150079 agrario

36007A0150080 agrario

36007A0150081 agrario

36007A0150082 agrario

36007A0150083 agrario

36007A0150084 agrario

36007A0150085 agrario

36007A0150086 agrario

36007A0150087 agrario

36007A0150088 agrario

36007A0150089 agrario

36007A0150090 agrario

36007A0150091 agrario

36007A0150092 agrario

36007A0150093 agrario

36007A0150094 agrario

36007A0150095 agrario

36007A0150096 agrario

36007A0150097 agrario

36007A0150098 agrario

36007A0150098 agrario

36007A0150099 agrario

36007A0150100 agrario

36007A0150101 agrario

36007A0150102 agrario

36007A0150103 agrario
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36007A0150104 agrario

36007A0150105 agrario

36007A0150106 agrario

36007A0150107 agrario

36007A0150108 agrario

36007A0150109 agrario

36007A0150110 agrario

36007A0150111 agrario

36007A0150112 agrario

36007A0150113 agrario

36007A0150114 agrario

36007A0150115 agrario

36007A0150116 agrario

36007A0150117 agrario

36007A0150118 agrario

36007A0150119 agrario

36007A0150120 agrario

36007A0150121 agrario

36007A0150122 agrario

36007A0150123 agrario

36007A0150134 agrario

36007A0150135 agrario

36007A0150136 agrario

36007A0150137 agrario

36007A0150138 agrario

36007A0150139 agrario

36007A0150140 agrario

36007A0150142 agrario

36007A0150143 agrario

36007A0150144 agrario

36007A0150145 agrario

36007A0150146 agrario

36007A0150147 agrario

36007A0150148 agrario

36007A0150149 agrario

36007A0150150 agrario

36007A0150151 agrario

36007A0150152 agrario

36007A0150174 agrario

36007A0150175 agrario

36007A0150176 agrario

36007A0150177 agrario

36007A0150178 agrario

36007A0150179 agrario

36007A0150180 agrario

36007A0150181 agrario
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36007A0150182 agrario

36007A0150183 agrario

36007A0150184 agrario

36007A0150185 agrario

36007A0150186 agrario

36007A0150187 agrario

36007A0150188 agrario

36007A0150189 agrario

36007A0150190 agrario

36007A0150191 agrario

36007A0150192 agrario

36007A0150193 agrario

36007A0150194 agrario

36007A0150195 agrario

36007A0150196 agrario

36007A0150197 agrario

36007A0150198 agrario

36007A0150199 agrario

36007A0150264 agrario

36007A0150265 agrario

36007A0150266 agrario

36007A0150267 agrario

36007A0150268 agrario

36007A0150269 agrario

36007A0150270 agrario

36007A0150271 agrario

36007A0150272 agrario

36007A0150273 agrario

36007A0150274 agrario

36007A0150275 agrario

36007A0150276 agrario

36007A0150277 agrario

36007A0150278 agrario

36007A0150279 agrario

36007A0150280 agrario

36007A0150297 agrario

36007A0150298 agrario

36007A0150301 agrario

36007A0150302 agrario

36007A0150303 agrario

36007A0150306 agrario

36007A0160307 agrario

36007A0170400 agrario

36012A0100676 agrario

36012A0100677 agrario

36012A0100678 agrario
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36012A0100679 agrario

36012A0100680 agrario

36012A0100686 agrario

36012A0100800 agrario

36012A0101425 agrario

9
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Cernadelo —Lombo da Costa
Este polígono é o de maior extensión dos localizados integramente no concello de
Cotobade. As estacións sitúanse preto da ruptura de pendente entre as terras de
Cotobade e a fractura pola que discorre o Río Lérez, no seu curso medio, nunha
situación de amplo dominio visual.

O grupo de A Laxe do Cuco, A Portela e A Portela da Cruz emprázanse cara ao Oeste
de Lombo da Costa, sobre unha serie de elevacións que delimitan un pequeno val-
fractura Leste-Oeste, dominando sempre en altura a liria de tránsito. Pola contra, Laxe
das Rodas e Lombo da Costa emprázanse nun esporón Norte-Sur, cunha clara
orientación visual cara o Lérez, no caso de Laxe das Rodas, e cara o rego Frois os de
Lombo da Costa.

Debido a pouca homoxeneidade do conxunto, optamos por definir un polígono amplo,
no que a unidade xeográfica principal é a ruptura da pendente e de visibilidade cara ao
Norte, usando a estrada nacional cara ao Sur, os peches tradicionais de Cernadelo
cara o Oeste e o rego Frois cara o Leste como elementos de referencia para a
delimitación.

Neste caso para a delimitación polo Oeste, empregamos elementos antrópicos e da
arquitectura tradicional. O vértice,1, suroeste localizase na intersección dun camiño
tradicional coa estrada que vai a Cernadelo, e discorre en paralelo á N-541. Dende
este punto seguimos en dirección Norte un camiño tradicional empedrado nalgúns
puntos e delimitado polas súas beiras polos mesmos muros de mampostería das
fincas (vértice 2). A delimitación emprega este muro como linde polo oeste durante
150 m. Ata chegar á estrada que vai ao lugar de Outeiro, dende aquí continúa por un
camiño, á dereita que vai en dirección noroeste uns 90 m. Neste punto fixaremos o
vértice, 3, noroeste do polígono, xiramos á dereita seguindo o camiño e os muros
tradicionais en dirección leste durante uns 200 m. Ata chegar a estrada que vai a
carballeira de San Xusto, (vértice 5) dende aquí trazamos unha liña, duns 100 m, en
dirección noreste. Dende aquí (vértice 6) o límite aproveita un camiño tradicional, que
se cingue á ruptura de pendente con respecto ao río, e que podería corresponderse co
camiño que comunicaba a carballeira de San Xusto coa Vila de Abaixo. Este tramo ten
un percorrido duns 500 m, ata o vértice noreste do polígono (vértice 9), dende este
punto seguimos o camiño en dirección sueste. A partires deste punto comezase coa
delimitación do sector leste do polígono. Que nun primeiro tramo discorre polo camiño,
durante 180 m. Neste punto (vértice 10) trázase unha liña con dirección nordeste,
coicidente co límite norte da parcela con referencia catastral 660, ata chegar ao Rego
de Frois (vértice 11). 0 percorrido segue a ribeira do rego en dirección sur ata a
estrada N-541, onde se fixa o vértice, 12, sueste desta área. Para delimitación polo
sector sur empregamos a referida N-541 durante un percorrido de 420 m, ata chegar
ao cruce coa estrada que vai a Cernadelo (vértice 13). Seguiremos por dita estrada,
que nos marcará o deseño sur do polígono durante 360 m ata chegar de novo ao
vértice suroeste do polígono.

10
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Referencia catastral das fincas Uso

36012A0040914 agrario

36012A0040915 agrario

36012A0040943 agrario

36012A0040947 agrario

36012A0040948 agrario

36012A0041165 agrario

36012A0050648 agrario

36012A0050649 agrario

36012A0050650 agrario

36012A0050651 agrario

36012A0050652 agrario

36012A0050653 agrario

36012A0050654 agrario

36012A0050655 agrario

36012A0050656 agrario

36012A0050657 agrario

36012A0050658 agrario

36012A0050659 agrario

36012A0050660 agrario

36012A0050676 agrario

36012A0050677 agrario

36012A0050678 agrario

36012A0050679 agrario

36012A0050680 agrario

36012A0050681 agrario

36012A0051062 agrario

36012A0051063 agrario

N 2 de

Vértice X Y

1 540404 4706771
2 540387 4706833
3 540244 4706946
4 540274 4706958
5 540451 4706987
6 540538 4707027
7 540576 4707026
8 540802 4707065
9 540924 4707234

10 541052 4707115
11 541115 4707142
12 541161 4706873
13 540764 4706817
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Fragas

Dentro desta área agrúpanse o conxunto de petróglifos situados na ladeira leste de
Campo dos Osos e Outeiro Redondo. A área arqueolóxica está delimitada
maioritariamente por camiños.

Arrancamos para a súa descrición do vértice noroeste, este sitúase na intersección
dun cortalumes, que marca o límite co concello de Moraña no lugar de Campo dos
Osos, cun camiño (vértice 1). Seguimos polo camiño que discorre en dirección sueste,
uns 100 m, ata chegar a unha pista forestal (vértice 2). Neste punto, collemos á
esquerda, en dirección norte pola pista que vai a Penalba. Tras percorrer uns 350

chegamos ao vértice 3 situado na zona máis setentrional. Dende aquí trazamos unha
liña recta cara ao leste ata un camiño situado a 114 m (vértice 4). Dende este punto
seguimos cara ao sueste uns 90 m ata un camiño que ven a media ladeira, a partires
deste punto (vértice 5) a delimitación segue o percorrido do camiño en dirección sur.
Por este elemento de referencia percorre o límite do polígono durante uns 650 m, ata o
vértice 4 situado ao leste, na parte central da área, dende onde trazamos unha liña
recta, ata á estrada que vai dende Fragas a Penalba (vértice 7). Seguiremos dita
estrada en dirección sur ata a igrexa de Fragas (vértice 8). Dende aquí o límite do
polígono continúa pola estrada que percorre a a finca da igrexa e da casa reitoral, polo
sur uns 330 m. A partir deste punto (vértice 9) o percorrido vai en dirección noroeste,
uns 40 m, neste caso o límite discorre polos límites das parcelas recollidos no catastro.
Neste caso o vértice 10 sitúase na esquina na que conflúen as parcelas 694, 693 e
686. A partires de aquí trazamos unha liña en dirección oeste uns 255 m ata o
seguinte vértice, 11. Este localizase na esquina dun peche de finca ao suroeste da
parcela 655. A silueta da contorna segue o deseño do peche dunha finca cara u oeste.
Dende aquí trazaremos de novo unha liña duns 89 m cara o oeste, ata o vértice 12,
suroeste, situado nun camiño entre as finca 640 e 638. A partires deste punto o
percorrido segue en dirección noroeste, uns 145, ata o vértice situado na interseción
de düas pistas. Dende aquí o seguinte vértice 13, localizase a uns 220 m en dirección
noroeste, neste caso tamén sobre unha pista. Dende este vértice seguiremos en
dirección norte uns 156 m, ata chegar de novo á pista que vai a Penalba (vértice 14). A
partires deste punto seguimos a pista forestal, uns 325 m. Dende este lugar, (vértice
15) trazaremos unha liña duns 110 m con dirección noroeste, para chegar de novo ao
cortalumes (vértice 16) que discorre polo límite dos concellos. O percorrido final da
traza discorre 137 m pola marxe leste do cortalumes ata chegaremos de novo ao
vértice noroeste do que arrancamos o percorrido.

12
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N 2 de
Vértice X Y

1 535588 4709092
2 535685 4709076
3 535874 4709379
4 536114 4709307
5 536175 4709040
6 536446 4708809
7 536503 4708671
8 536421 4708146
9 536162 4708051

10 536135 4708081
11 535886 4708139
12 535767 4708195
13 535526 4708470
14 535521 4708626
15 535640 4708861
16 535573 4708953

Referencia catastral das

fincas Uso

36007A0340635 agrario

36007A0340639 agrario

36007A0340640 agrario

36007A0340641 agrario

36007A0340643 agrario

36007A0340644 agrario

36007A0340645 agrario

36007A0340646 agrario

36007A0340647 agrario

36007A0340648 agrario

36007A0340649 agrario

36007A0340650 agrario

36007A0340652 agrario

36007A0340653 agrario

36007A0340654 agrario

36007A0340655 agrario

36007A0340656 agrario

36007A0340657 agrario

36007A0340658 agrario

36007A0340659 agrario

36007A0340660 agrario

36007A0340661 agrario

36007A0340662 agrario

36007A0340663 agrario

36007A0340664 agrario

36007A0340665 agrario

36007A0340666 agrario

36007A0340687 agrario

36007A0340688 agrario

36007A0340689 agrario

36007A0340635 agrario

36007A0340639 agrario

36007A0340640 agrario

36007A0340635 agrario

36007A0340639 agrario

36007A0340640 agrario

36007A0340641 agrario

36007A0340643 agrario

36007A0340644 agrario

36007A0340645 agrario
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Referencia catastral das

fincas Uso

36007A0350041 agrario

36007A0350042 agrario

36007A0350043 agrario

36007A0350044 agrario

36007A0350045 agrario

36007A0350046 agrario

36007A0350047 agrario

36007A0350048 agrario

36007A0350049 agrario

36007A0350050 agrario

36007A0350051 agrario

36007A0350052 agrario

36007A0350053 agrario

36007A0350054 agrario

36007A0350055 agrario

36007A0350056 agrario

36007A0350057 agrario

36007A0350058 agrario

36007A0350059 agrario

36007A0350060 agrario

36007A0350061 agrario

36007A0350062 agrario

36007A0350063 agrario

36007A0350064 agrario

36007A0350065 agrario

36007A0350066 agrario

36007A0350067 agrario

36007A0350068 agrario

36007A0350069 agrario

36007A0350070 agrario

36007A0350071 agrario

36007A0350072 agrario

36007A0350073 agrario

36007A0350074 agrario

36007A0350075 agrario

36007A0350076 agrario

36007A0350077 agrario

36007A0350078 agrario

36007A0350079 agrario

36007A0350080 agrario

36007A0350081 agrario

36007A0350082 agrario

36007A0350083 agrario

36007A0350084 agrario

36007A0350085 agrario

36007A0350086 agrario

36007A0350087 agrario

36007A0350088 agrario

36007A0350089 agrario

36007A0350090 agrario

36007A0350091 agrario

36007A0350092 agrario

36007A0350093 agrario

36007A0350094 agrario

36007A0350095 agrario

36007A0350096 agrario

36007A0350097 agrario

36007A0350098 agrario

36007A0350166 agrario

36007A0350167 agrario

36007A0350172 agrario

36007A0350173 agrario

36007A0350174 agrario

36007A0350175 agrario

36007A0350177 agrario

36007A0350178 agrario

36007A0350179 agrario

36007A0350180 agrario

36007A0350190 agrario

36007A0350191 agrario

36007A0360129 agrario

36007A0360130 agrario

36007A0360131 agrario

36007A0360132 agrario

36007A0360133 agrario

36007A0360134 agrario

36007A0360135 agrario

36007A0360136 agrario

36007A0360144 agrario

36007A0360142 agrario

36007A0360149 agrario

36007A0360151 agrario

36007A0380053 agrario

36007A0380054 agrario

36007A0380055 agrario

36007A0380056 agrario

36007A0380057 agrario

36007A0380058 agrario

36007A0380059 agrario
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36007A0380061 agrario

36007A0380062 agrario

36007A0380063 agrario

36007A0380064 agrario

36007A0380066 agrario

36007A0380067 agrario

36007A0380068 agrario

36007A0380069 agrario

36007A0380070 agrario

36007A0380071 agrario

36007A0380072 agrario

36007A0380073 agrario

36007A0380074 agrario

36007A0380075 agrario

36007A0380076 agrario

36007A0380077 agrario

36007A0380078 agrario

36007A0380079 agrario

36007A0380080 agrario

36007A0380081 agrario

36007A0380082 agrario

36007A0380083 agrario

36007A0380084 agrario

36007A0380086 agrario

36007A0380087 agrario

36007A0380088 agrario

36007A0380090 agrario

36007A0380091 agrario

36007A0380105 agrario

36007A0380106 agrario

36007A0380060 	 1 agrario

Deumilviacllóm DE 927T242UPOS DO Y/U 11E0110 DO nja 11.emz, AMMes
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Painceiros
Este polígono ocupa a zona máis setentrional e de maior altitude, uns 500 m, da área
de estudo. No esporón situado ao sur do Monte Gregos localízanse as estacións máis
representativas, Chan da Carballeda e Coto do Rañadoiro, e pola ladeira leste as de A
Portela 1 e 2, regueiro de Ramil ou a Cachediña. A intervisibilidade coas outras áreas
é o máis significativo deste polígono.

A delimitación desta área discorre maioritariamente por elementos antrópicos, como
camiños e muros de fincas, agás no sector norte onde establecemos un límite
arbitrario que atravesa a parte máis alta deste esporón.

Arrancaremos dende o punto máis setentrional (vértice 1), situado no sector noroeste
desta área, na bifurcación de dúas pistas forestais ao norte do Rañadoiro. Dende este
vértice trazaremos unha liña, duns 247 m, en dirección sueste ata o camiño que
atravesa o esporón en dirección norte-sur. Dende este punto (vértice 2) volvemos a

trazar outra liña, de 330 m, na mesma dirección. A partir de aquí (vértice 3) xiramos en

dirección sur, uns 64 m, ata chegarmos á pista forestal que discorre ao norte do
petróglifo de Cachediña (vértice 4). Seguimos por esta pista en dirección leste, uns 85

m, e neste punto (vértice 5) trazamos unha liña de 60 m, en dirección sueste que vai a
parar a unha curva pronunciada dunha pista forestal(vértice 6). Por esta pista
continuamos en dirección sur uns 86 m, (vértice 7) e volvemos a trazar unha liña de 40
m cara o leste (vértice 8). Dende este punto volvemos a lanzar unha liña, de 100 m, en
dirección sueste que vai en paralelo ao rego do Valado ata chegar a un camiño(vértice
9). Por este seguiremos en dirección suroeste ata chegar ao regueiro Ramil. Seguimos
este rego en dirección norte ata chegar de novo a unha pista forestal (vértice 10), pola
que se continúa en dirección suroeste, uns 500 m. A partir de aquí (vértice 11)

trazamos unha liria de 50 m, na mesma dirección que vai ä pista forestal que sube as
Quenllas dende Lamosa (vértice 12). Seguimos o percorrido desta pista ata chegar a
ao cruce con outra pista-cortalumes (vértice 14), que discorre en dirección norte-sur.

Neste cruce callemos á esquerda, en dirección sur, e seguimos uns 120 m ata unha
inflexión cara ao leste (vértice 15), e dende aquí seguimos unha liña de 70 m, en
dirección suroeste. Neste punto fixaremos o vértice 16, o máis meridional do polígono,
seguiremos en dirección noroeste por un camiño tradicional bastante cuberto de
vexetación ata desembocar nunha pista forestal (vértice 17). Por esta seguiremos en
dirección norte debuxando o límite oriental da área. Tras percorrer uns 200 m (vértice
18), atopamos un camiño á esquerda polo que seguimos outros 200 m en dirección
norte, ata chegar de novo a unha pista forestal (vértice 19). Por esta seguiremos, uns

220 m, en dirección norte ata chegar ao vértice noroeste do polígono.
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N g de
Vértice X Y

1 540065 4712865

2 540310 4712800

3 540619 4712690
4 540630 4712628
5 540710 4712635
6 540748 4712603
7 540767 4712521
8 540806 4712520

9 540875 4712451

10 540657 4712392

11 540284 4712198

12 540232 4712187
13 540176 4712368
14 540089 4712267
15 540079 4712147
16 540019 4712113
17 539902 4712280
18 539983 4712466

19 540030 4712655

*

Referencia catastral das fincas Uso

36007A0040522 agrario

36007A0040418 agrario

36007A0040423 agrario
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Penalba - A Lagoa
Nesta área agrúpanse os petróglifos situados no entorno do castro de Penalba. Neste
caso a unidade xeográfica principal é o espolón sobre o que se empraza, que serve de
mirador natural sobre o val medio do río Lérez. A silueta desta área presenta un eixo
maior leste-oeste que se corresponde coa orientación do espolón e a ladeira que cae
cara o núcleo urbano. A delimitación axustase maioritariamente a camiños e pistas
forestais, aínda que na zona urbana os límites axústanse aos lindes das fincas

recollidos no catastro.

Neste caso arrancamos o percorrido no vértice 1 situado ao nordeste do polígono, na

intersección dunha pista forestal coa estrada, que vai dende a Lagoa a Fragas e
Penalba a media ladeira. Pola marxe dereita estrada percorremos uns 280 m en

dirección sueste, neste punto collemos en dirección nordeste, cruzando ata o muro
que pecha unha finca. Dende este punto (vértice 2) continuamos en dirección sueste o
percorrido do muro ata a esquina sur do peche. A partir deste vértice, o percorrido
discorre polo límite de fincas recollido no catastro, polo linde oeste da finca 216 ., ata a

esquina noroeste do muro que pecha a finca 217. Muro do que se aproveita o deseño
para a silueta do polígono neste sector. A partir da esquina sur de dita finca (vértice 3)
trazaremos unha liña, duns 28 metros en dirección suroeste, ata o vértice 4 noroeste
da finca 219 . Seguimos en dirección sur polo límite da finca ata o cruce coa finca 220.
O polígono segue cara o leste polo deseño de dita finca, ata a esquina sueste da
mesma. Dende este punto trazaremos unha liña, de 30 m, en dirección suroeste ata o
vértice sur da finca 221. 0 deseño do polígono segue en dirección noroeste, en
paralelo ao limite da finca, ata chegar ao vértice 5 situado na estrada que vai a Fragas
e Penalba. A partir de aquí o deseño percorre en paralelo á marxe dereita de dita
estrada en dirección sur-oeste. Tras percorrer uns 273 m o deseño xira cara o sur
seguindo o límite oriental e sur da parcela 49. Continúamos cara oeste polo límite sur
das fincas 50 e 51. Ata a esquina desta última coa finca 53, a partir de aquí seguimos
en dirección sur o deseño desta parcela. Continuando cara o suroeste ata esquina
máis occidental da finca 59 (vértice 6). Seguimos en dirección sueste o deseño da
finca ata chegaremos a unha estrada. A partires deste punto o polígono debúxao, un
elemento físico, a estrada que vai dende Lameiro a Mexedo que enmarca o polígono
no sector máis meridional. Por ela percorremos uns 180 m, neste punto atopamos

unha pista á dereita (vértice 7) pola que seguiremos, en dirección noroeste, uns 274

m ata chegar de novo a estrada que vai a Fragas e Penalba. Dende aquí xiramos á
dereita, e percorrems ins poucos metros ata atopar un camiño á esquerda que sobe
con forte pendente cara Penalba (vértice 8) . Por este camiño seguiremos uns 375 m
ata chegar a estrada que vai a Penalba, nunha curva pechada á esquerda. Dende este
punto (vértice 9) trazamos unha liña recta, en dirección noroeste, duns 150 m que
remata no cruce da estrada cos camiños que van a Rotea de Mendo e a Campo dos
Osos (vértice 11). Aquí colleremos a pista forestal que vai en dirección oeste, cara a
Campo dos Osos, e seguimos por ela uns 227 m. Ata chegar á devasa do oleoducto
(vértice 12), onde colleremos un camiño que sae en dirección oeste. Continuamos por
el uns 160 m, neste punto (vértice 13) o percorrido traza unha liña en dirección
noroeste, duns 165 m que irá a parar á curva dunha pista forestal (vértice 14).
Seguiremos por esta pista 250 m, en dirección nordeste, neste punto sitúase o vértice
15 máis setentrional do polígono. Dende este punto trazaremos unha liña duns 77 m
que val en dirección sueste, ata a estrada que sobe a Penalba dende a P0-221
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(vértice 16). Pola marxe dereita desta estrada seguimos uns 155 m, ata chegar a unha
pista que sae á esquerda en dirección noroeste. Por esta pista segue o deseño do
polígono durante uns 175 m, ata a saída dunha curva á dereita. Dende este punto
(vértice 17) trazamos unha liña en dirección leste, duns 295 m, ata chegar a un camiño
( vértice 18), por el seguiremos con dirección sueste 180 m. Ata chegar a unha pista
forestal pola que seguiremos en dirección leste ata chegar a o punto no que
iniciabamos este percorrido.

N2 de
Vértice X Y

1 537133 4710360
2 537314 4710156
3 537375 4710122
4 537419 4710000
5 537320 4709985
6 536979 4709688
7 536850 4709612
8 536747 4709820
9 536857 4709902

10 536579 4710046
11 536488 4710117
12 536242 4710077
13 536057 4710101
14 535965 4710240
15 536163 4710386
16 536205 4710325
17 536389 4710372
18 536686 4710345
19 536712 4710369
20 536840 4710337

Referencia catastral das fincas Uso

36007A0370153 agrario

36007A0370154 agrario

36007A0370155 agrario

36007A0370156 agrario

36007A0370157 agrario

36007A0370158 agrario

36007A0370159 agrario

36007A0370160 agrario

36007A0370161 agrario

36007A0370162 agrario

36007A0370163 agrario

36007A0370164 agrario

36007A0370165 agrario
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36007A0370166 agrario
36007A0370167 agrario

36007A0370168 agrario
36007A0370169 agrario

36007A0370170 agrario
36007A0370171 agrario

36007A0370172 agrario
36007A0370173 agrario

36007A0370174 agrario
36007A0370175 agrario

36007A0370176 agrario
36007A0370177 agrario
36007A0370178 agrario
36007A0370049 agrario

36007A0370050 agrario
36007A0370051 agrario

36007A0370053 agrario
36007A0370054 agrario

36007A0370060 agrario
36007A0370061 agrario

36007A0370062 agrario
36007A0370063 agrario

36007A0390153 agrario
36007A0390154 agrario

36007A0390155 agrario
36007A0390156 agrario

36007A0390157 agrario
36007A0390158 agrario

36007A0390159 agrario
36007A0390160 agrario
36007A0390161 agrario
36007A0390162 agrario

36007A0390163 agrario
36007A0390164 agrario

36007A0390165 agrario
36007A0390166 agrario

36007A0390167 agrario
36007A0390168 agrario
36007A0390169 agrario
36007A0390170 agrario
36007A0390171 agrario
36007A0390172 agrario

36007A0390173 agrario
36007A0390174 agrario

36007A0390175 agrario
36007A0390176 agrario
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36007A0390177 agrario
36007A0390178 agrario
36007A0390179 agrario
36007A0390180 agrario
36007A0390181 agrario
36007A0390182 agrario
36007A0390183 agrario
36007A0390184 agrario
36007A0390185 agrario
36007A0390186 agrario
36007A0390187 agrario
36007A0390188 agrario
36007A0390190 agrario
36007A0390220 agrario
36007A0390221 agrario
36007A0390217 agrario
36007A0390218 agrario
36007A0390294 agrario
36007A0390257 agrario
36007A0390282 agrario
36007A0390283 agrario
36007A0400049 agrario
36007A0400067 agrario
36007A0400068 agrario
36007A0400121 agrario
36007A0400122 agrario
36007A0400123 agrario
36007A0400124 agrario
36007A0400125 agrario
36007A0400126 agrario
36007A0400127 agrario
36007A0400128 agrario
36007A0400129 agrario
36007A0400130 agrario
36007A0400131 agrario
36007A0400132 agrario
36007A0400133 agrario
36007A0400134 agrario
36007A0400135 agrario
36007A0400136 agrario
36007A0400137 agrario
36007A0400138 agrario
36007A0400139 agrario
36007A0400140 agrario
36007A0400141 agrario
36007A0400142 agrario
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o

36007A0400143 agrario

36007A0400144 agrario

36007A0400145 agrario

36007A0400146 agrario

36007A0400147 agrario

36007A0400148 agrario

36007A0400149 agrario

36007A0400150 agrario

36007A0400151 agrario

36007A0400153 agrario

36007A0400154 agrario

36007A0400155 agrario

36007A0400156 agrario

36007A0400160 agrario

36007A0400163 agrario

36007A0400165 agrario

•
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Ramallal
Dentro deste pequeno conxunto destacan os petróglifos de Ramallal 1 e 3, que son un
bo exemplo da chamadas rocas-panoplia, pola abondosa representación de armas,
neste caso numerosos puñais-espadas de diferentes tamaños.

Os elementos de referencia para esta delimitación son maioritariamente antrópicos.
Cortalumes e camiños axúdanos a cinguir o perímetro desta área. Neste caso
arrancaremos a descrición do deseño dende o vértice suroeste do polígono (vértice 9).
Situado no cruce de dous camiños, un que discorre a media ladeira, con dirección N-S,
e outro que procedente de Andaval baixa ata a ponte, que atravesando o rego dos
Calvos, cruza á aldea de Paredes. Estes dous camiños delimitan os sectores
occidental e meridional da área, respectivamente. Dende este vértice seguimos o
camiño que sae en dirección leste, cara Andaval uns 250, ata atopar o cruce con outro
camiño, que discorre en dirección N-S (vértice 1). A partir deste punto trazamos unha
liña cara o sueste, duns 195 m, que se detén no vértice sueste da parcela con
referencia catastral n° 190 (vértice 2). Dende este punto arranca o límite oriental da
área, que discorrerá en paralelo ao deseño das fincas que se recolle no catastro
(polígono 017 de Campo Lameiro). Segue polo límite sur e leste da finca n° 451,
continua en dirección leste a carón do límite sur das fincas n° 261, 262, 260 e 264. Ata
o contacto desta última cun camiño que discorre cara o norte (vértice 3). Dende este
vértice o percorrido segue polo camiño, na nnesma dirección, ata o final deste. O
camiño desaparece á altura do vértice sueste da parcela con referencia catastral n°
285. A partir deste punto o deseño discorre polo límite leste das fincas n° 286-300, cun
percorrido de 37 m, ata o vértice nordeste da finca n° 300 (vértice 4). Dende aquí o
deseño xira en dirección oeste, coicidindo, co límite norte de dita finca uns 15 m.
Despois dos cales continúa por un peche tradicional, que remata no vértice sueste da
parcela con referencia catastral n° 461 (vértice 5). A partir deste vértice trazaremos
unha liña en dirección norte, duns 170 m, que vai a parar a un camiño (vértice 6). Polo
que seguiremos en dirección noroeste, durante uns 60 m, ata chegar ao inicio dunha
curva á esquerda. Dende aquí trazamos outra liña en dirección oeste, duns 220 m, que
debuxará o deseño do sector máis setentrional da área (vértice 8). O punto final desta
liña remata na conexión dun cortalumes co camiño que vai a media ladeira e
utilizamos como límite oeste deste polígono.

N 2 de
Vértice X Y

1 540118 4710359
2 540307 4710312
3 540450 4710362
4 540451 4710489
5 540349 4710536
6 540359 4710695
7 540309 4710723
8 540089 4710741
9 539905 4710387
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Referencia catastral das fincas Uso

36007A00170190 agrario

36007A00170191 agrario

36007A00170192 agrario

36007A00170193 agrario

36007A00170183 agrario

36007A00170184 agrario

36007A00170185 agrario

36007A00170186 agrario

36007A00170187 agrario

36007A00170188 agrario

36007A00170189 agrario

36007A00170273 agrario

36007A00170274 agrario

36007A00170275 agrario

36007A00170276 agrario

36007A00170277 agrario

36007A00170278 agrario

36007A00170279 agrario

36007A00170280 agrario

36007A00170281 agrario

36007A00170282 agrario

36007A00170283 agrario

36007A00170284 agrario

36007A00170285 agrario

36007A00170286 agrario

36007A00170287 agrario

36007A00170288 agrario

36007A00170289 agrario

36007A00170290 agrario

36007A00170291 agrario

36007A00170292 agrario

36007A00170293 agrario

36007A00170294 agrario

36007A00170295 agrario

36007A00170296 agrario

36007A00170297 agrario

36007A00170298 agrario
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Redonde

Este polígono está situado no sector máis meridional do concello de Campo Lameiro,
e dentro do seu deseño atopase o afamado petróglifo de Pedra da Boullosa e o
conxunto de estacións de Mosqueiriños.

A súa morfoloxía esta determinada pola súa situación na ladeira sueste do Coto da
Anduriña. O límite sur marcao un rego estacional e o deseño dos camiños que dende
Redonde soben ao Coto do Petón. Mentres que é a estrada P0-223, Campo Lameiro-
Pontevedra, a que marca o límite polo Leste. Polo norte a delimitación aproveita a
traza de camiños tradicionais e o límite das fincas. No sector oriental os límites
cínguense a unha pista forestal que, a media ladeira, sobe ao repetidor de Coto da
Anduriña.

O percorrido desta área comezámolo á altura do cruce do polígono industrial de
Campo Lameiro, na P0-223 (vértice 1). Pola marxe occidental da estrada seguimos
cara o norte 140 m, ata as proximidades dun lavadoiro tradicional (vértice 2), neste
punto collemos á esquerda (vértice 3) e seguimos a pista asfaltada que vai en
dirección suroeste uns 75 metros. Neste apéndice que se debuxa localizase o
petrógligo de Mosqueiriño 2. A partires da curva á dereita que circunda o peche dunha
finca con casa (vértice 4), o deseño segue polo muro que pecha esta propiedade polo
sector oeste e norte (vértice 5). Continúa cara o norte seguindo a cerca de outra
propiedade que tamén acolle unha vivenda. O vértice 7, noroeste de dita finca está
marcado pola estrada P0-223, por ela continuamos 150 m en dirección Campo
Lameiro. Neste punto(vértice 8) xiramos á esquerda e trazamos unha liña en paralelo
ao límite da finca 22. Dende aquí seguimos polo límite norte da finca 18 e trazamos
unha liña, de 60 m, en dirección suroeste que chega ao camiño que vai de Conteira
ata Outeiro. Neste punto trazamos outra liña en dirección noroeste, duns 90 m, que
chega ás proximidades dun depósito de auga. A partires deste vértice volvemos a
trazar unha liña en dirección suroeste, que vai parar á intersección de tres camiños
(vértice 9). Seguiremos polo que discorre en dirección noroeste, uns 160 m, ata chegar
a unha pronunciada curva á esquerda. Dende este punto (vértice 10) trazaremos unha
liña en dirección noroeste, de 113 m, que atravesa un rego no lugar de Fontenla ata
chegar ao camiño que dende Costa de Abaixo sobe a Pedra da Boullosa (vértice 11).
O deseño do polígono discorre en dirección norte, pola marxe esquerda do camiño,
uns 225 m ata chegar a unha bifurcación onde seguiremos polo camiño da esquerda
(vértice 12). Por este camiño continuamos 83 m ata chegar o vértice 14 máis
septemtrional do polígono. Dende este trazamos unha liña en dirección suroeste de
100 m ata a pista que circunda o Coto da Anduriña (vértice 15). Por dita pista segue o
deseño do polígono en dirección sur, 250 m, ata chegar a unha bifurcación (vértice
16). Collemos a pista da dereita, que vai a Coto do Peón, e seguimos por ela 177 m
ata chegar ao cruce con un camiño, polo que seguiremos á dereita en dirección leste.
Tras percorrer uns 185 m atoparemos a bifurcación co camiño que vai a Pedra da
Boullosa (vértice 18) dende Coto do Peón, deixámolo atrás e seguimos uns 120 m.
Neste punto (vértice 19) trazamos unha liña, duns 50 m, en dirección leste ata un
camiño que está atravesado polo regueiro estacional que baixa con dirección sueste
cara Mosqueiriño. O límite da área nesta zona é o percorrido do regueiro durante uns
200 m. A partires de aquí (vértice 20) 0 percorrido segue o camiño que vai ao depósito
de auga. Ao chegar a este punto (vértice 21) colleremos un camiño, que con dirección
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sueste, circunda o outeiro no que se localizan os Petróglifos de Mosqueiriño 1 e 3 e
remata na estrada P0-223 á altura de onde iniciamos o percorrido que delimita este
polígono.

N g de
Vértice X Y

1 536318 4705695
2 536355 4705830
3 536345 4705837
4 536283 4705799
5 536303 4705843
6 536332 4705897
7 536386 4705893
8 536358 4706007
9 536112 4705996

10 536012 4706118
11 535973 4706222
12 535965 4706311
13 535836 4706379
14 535776 4706410
15 535687 4706363
16 535713 4706134
17 535691 4705969
18 535866 4706001
19 535868 4705885
20 536093 4705797
21 536174 4705695
22 536280 4705660

Referencia catastral das fincas Uso

36007A0290003 agrario

36007A0290004 agrario

36007A0290005 agrario

36007A0290006 agrario

36007A0290007 agrario

36007A0290008 agrario

36007A0290009 agrario

36007A0290010 agrario

36007A0290011 agrario

36007A0290012 agrario

36007A0290013 agrario
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36007A0290014 agrario

36007A0290015 agrario

36007A0290016 agrario

36007A0290017 agrario

36007A0290018 agrario

36007A0290019 agrario

36007A0290020 agrario

36007A0290204 agrario

36007A0290204 agrario

36007A0290205 agrario

36007A0290205 agrario

36007A0290206 agrario

36007A0290206 agrario

36007A0290217 agrario

36007A0290218 agrario

36007A0290219 agrario

36007A0290220 agrario

36007A0290221 agrario

36007A0290222 agrario

36007A0290223 agrario

36007A0290251 agrario

36007A0290252 agrario

36007A0290254 agrario

36007A0300552 agrario

36007A0300553 agrario

36007A0300554 agrario

36007A0300555 agrario

36007A0300556 agrario

36007A0300557 agrario

36007A0300558 agrario

36007A0300559 agrario

36007A0300560 agrario

36007A0300561 agrario

36007A0300562 agrario

36007A0300563 agrario

36007A0300564 agrario

36007A0300702 agrario

36007A0300706 agrario
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Rotea
Neste caso no polígono só contén un xacemento, o petróglifo da laxe da Rotea de
Mendo (GA36007051), que está formado por dúas rachas. As estacións sitúanse na

ladeira sueste dunha pequena dorsal, que discorre en dirección noreste-suroeste, e na

que se establece o límite co concello de Maraña.

Na zona do monumento fórmase unha pequena bagoada que axuda na delimitación
da contorna deste polígono polo leste e o oeste. Os límites polo norte e polo sur
véñennos marcados polo percorrido de dúas pistas forestais.

A zona arqueolóxica está delimitada por catro vértices. Arrancamos do punto máis
setentrional, situado na confluencia da pista forestal (vértice 1), procedente de
Penalba, coa devasa do oleoducto, que discorre N-S. Continuamos en dirección sur,
200 m, ata chegar á pista forestal (vértice 2), que delimita a área no sector sur. Por
dita pista continuamos uns 200 m, ata o vértice 3 suroeste do polígono, situado ao
paso dun regueiro estacional. Dende este lugar trazamos unha liña, duns 135 metros,
que vai en dirección noroeste ata o punto máis occidental da área (vértice 4). Dende
ese punto a delimitación discorre en dirección nordeste, 350 metros, pola pista forestal
que vai a Penalba, ata chegar de novo á devasa do oleoducto.

Referencia catastral das fincas Uso

36007A0380094 agrario
36007A0380095 agrario

36007A0380109 agrario
36007A0380110 agrario

N 2 de
Vértice X Y

1 536319 4709811
2 536378 4709620
3 536206 4709589
4 536076 4709627
5 536224 4709796
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Viascon- Laxe das Coutadas
Está área delimita a contorna dunha única estación, Laxe das Coutadas
(GA36012036), que pola súa monumentalidade foi incluida neste proxecto dentro do
ámbito de Viascón. O distanciamento entre esta estación e a de Portela da Laxe,
levounos a consideralas de forma individual.

Este petróglifo sitúanse na ladeira norte do monte das Coutadas. A delimitación da
contorna norte e polo deseño de dúas pistas e no sur está marcada polo percorrido
dun camiño. O limite oriental e occidental trazámolos de forma arbitraria coicidindo en
parte cos límites das parcela recollidas no catastro.

Neste caso comezaremos o percorrido no vértice 1 máis setentrional da área, situado
no cruce de dúas pistas forestais. Seguimos pola que vai en dirección suroeste uns

290 m (vértice 2), e dende este punto trazamos unha liña en dirección sur, de 95 m,
ata o vértice 3 suroeste da parcela con referencia catastral n° 1289. Dende este punto
trazamos outra liña en dirección sueste, duns 100 m, que remata nun camiño (vértice
4). Por este seguiremos en dirección leste uns 250 m, e neste punto situaremos o
vértice 5, ao sueste do polígono. Dende este punto trazamos unha liña en dirección
norte, duns 77 m, que vai a parar á esquina nordeste da parcela con referencia
catastral n° 1281 (vértice 6). Dende este punto volvemos a trazar outra liña que vai
parar ao vértice no que iniciamos o percorrido.

N 2 de
Vértice X Y

1 539282 4703693
2 539007 4703641
3 538996 4703546
4 539018 4703445
5 539259 4703428
6 539276 4703505

Referencia catastral das fincas Uso

36012A5010126 agrario

36012A5010127 agrario

36012A5010128 agrario

36012A5081281 agrario

36012A5081282 agrario

36012A5081283 agrario

36012A5081284 agrario

36012A5081285 agrario

36012A5081286 agrario

36012A5081287 agrario

36012A5081288 agrario

36012A5081289 agrario

36012A5081292 agrario
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Viascán-Portela da Laxe

Está área delimita a contorna dunha única estación, Portela da Laxe (GA36012035),
que pola súa monumentalidade foi incluida neste proxecto dentro do ámbito de

Viascón. O distanciamento entre esta estación e a de Laxe das Coutadas, levounos a
consideralas de forma individual.

Localizase ao suroeste de Coto do Castro nunha zona chaira ao norte das casas do
lugar do Valiño. Neste caso a contorna adaptase aos camiños e estrada que circundan
o elemento. Polo sector noroeste a estrada nacional, polo suroeste un camiño
tradicional e un muro de pedra, polo noroeste tamén se adapta a marxe dun camiño e
no sector sueste o límite é unha liña que establecemos de forma arbitraria para deixar
fóra as ruinas dunha construción.

Arrancamos o percorrido no vértice 1, situado máis ao norte, no punto de confluencia
da estrada nacional N-541 cun camiño que discorre en dirección sueste cara o
petróglifo. Dende aquí seguimos pola marxe esquerda dunha pista asfaltada que vai
en paralelo a estrada nacional, en dirección suroeste, uns 145 m, ata un muro que
pecha a finca situada ao sur do monumento (vértice 2). Neste punto, xiramos en
dirección sueste e continuamos en paralelo aos muros que pechan as fincas situadas
ao sur da estación uns 145 m (vértice 3). Dende este punto trazamos unha liña en

dirección nordeste, duns 90 m, ata chegar ao camiño que delimita a área no sector
nororiental (vértice 4). Seguiremos o deseño deste camiño, en dirección noroeste, uns

190 m ata chegaremos de novo ao vértice no que iniciamos o percorrido.

N 9 de
Vértice X Y

1 537550 4704444
2 537443 4704350
3 537524 4704235
4 537596 4704292
5 537535 4704385

Referencia catastral das fincas Uso

36012A5040686 agrario

36012A5040687 agrario
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