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AVALIACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL NAS ÁREAS
AFECTADAS	 POLOS 	 INCENDIOS 	 FORESTAIS.
CONCELLOS DE NOIA, BOIRO, A POBRA E RIBEIRA (A
CORUÑA)

MEMORIA TÉCNICA

1. Presentación.

A presente memoria describe os traballos de avaliación do patrimonio cultural
realizados dende o 18 de outubro ata o 14 de novembro de 2006 nas áreas
afectadas polos incendios forestais sucedidos durante o verán de 2006 nos
concellos de Noia, Boiro, A Pobra e Ribeira (A Coruña), ca finalidade de determinar
as afeccións producidas polos lumes e as conseguintes labores de deforestación e
revexetación do medio rural, establecer as medidas correctoras correspondentes e
localizar posibles novos xacementos arqueolóxicos en ditas zonas

Este estudo ha sido encargado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da
Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia.

2. Obxectivos.

O proxecto plantexaba os seguintes obxectivos:

Coñecer o número de elementos do patrimonio cultural afectados polos incendios ou
polos traballos de extinción (apertura de cortalumes, accesos, gabias, recheos, etc).

Localizar e identificar novos elementos do patrimonio cultural nas áreas afectadas,
agora visibles debido as novas condicións do entorno.
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Establecer medidas de acción inmediatas coa finalidade de evitar afeccións polos
traballos previstos de revexetación e reforestación destas áreas, así como propor
medidas de recuperación, rexistro e documentación dos elementos do patrimonio
cultural máis afectados e de urxente conservación, como é o caso dos gravados
rupestres.

3. Traballos realizados.

Ca finalidade de acadar os obxectivos nomeados, realizáronse os seguintes
traballos:

TRABALLO DE GABINETE

Consultouse a documentación existente no inventario de xacementos arqueolóxicos
e do patrimonio arquitectónico e etnográfico da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural. Así mesmo, fíxose o valeirado da información patrimonial relativa ás zonas
de traballo contida na documentación urbanística dos concellos de Noia, Boiro, A
Pobra e Ribeira.

TRABALLOS DE PROSPECCIÓN E AVALIACIÓN DOS DANOS SOBRE O
PATRIMONIO CULTURAL

Nas datas indicadas realizouse unha prospección arqueolóxica das áreas afectadas
polos incendios forestais nos concellos de Noia, Boiro, A Pobra e Ribeira (A Coruña).
Dita prospección foi máis exhaustiva naquelas zonas onde se localizaron
xacementos arqueolóxicos, e aínda continúa en fase de execución.

Como resultado, recolleuse a documentación e información precisa, coa localización
cartográfica mediante GPS de cada un dos elementos do patrimonio cultural
afectados, co obxectivo de avahar os danos producidos sobre ditos bens.

LOCALIZACIÓN E INVENTARIO DE NOVOS ELEMENTOS DO PATRIMONIO
CULTURAL

Procedeuse, ó mesmo tempo, ó inventario e localización de novos elementos do
patrimonio cultural, aparecidos no transcurso dos traballos de campo de prospección
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arqueolóxica. Ditos novas xacementos serán reflexados nas fichas normativizadas
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

ASESORAMIENTO ARQUEOLÓXICO.

Realizouse, así mesmo, unha xuntanza informativa cos responsables do Distrito
Forestal IV. Na mesma, informouse aos axentes encargados das labores de
revexetación, reforestación e limpeza dos montes na comarca do Barbanza da
realización dos traballos de prospección obxecto deste informe,
proporcionándoselles material gráfico relativo á situación dos xacementos
arqueolóxicos catalogados na zona, á vez que se acordou a coordinación no deseño
dos plans forestais actualmente en fase de elaboracion, coa finalidade de evitar
afeccións ós elementos do patrimonio cultural.

4. Resultados.

Os traballos de prospección e avaliación realizados nas zonas afectadas polos
lumes nos concellos de Noia, Boira, A Pobra e Ribeira presentan, para cada
concello, os resultados que a continuación se expoñen, reflectidos na seguinte
documentación:

- Listados xerais de xacementos, bens inmobles e etnográficos.

- Fichas individuais de elementos do patrimonio cultural.

- Fichas de afeccións.

- Informes nos que se estudian e propoñen as medidas correctoras necesarias
para a restauración e conservación dos xacementos afectados, así como as
labores de acondicionamento a realizar nos xacementos e o seu entorno.
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AFECCIÓNS DOCUMENTADAS

CASTROS

As afeccións veñen dadas polos seguintes axentes e accións:

- A existencia dunha densa cuberta de monte baixo de toxo e xesta ocupando
os xacementos.

- A apertura de cortalumes na área de protección integral e as súas
inmediacións.

- A acumulación de madeira queimada, retirada da mesma e posterior
repoboación debidas ao uso da superficie do xacemento con fines forestais.

TÚMULOS

A superficie destos xacementos e o seu entorno inmediato aparecen ocupadas por
monte baixo de toxo o xesta. Xunto as afeccións preexistentes, tales como gabias e
cortes practicados na masa tumular, plantación de árbores etc, os lumes e as
posteriores chuvias provocaron según os casos:

- Cubrición da masa tumu lar con cinzas e restos dos lumes.

- Descubrimiento da coraza pétrea.

- Alteracións térmicas (coloración/decoloración e piroclastia) en aqueles casos
nos que se documentan ortostatos.

GRAVADOS RUPESTRES

Na práctica totalidade dos casos, o entorno dos gravados afectados aparece
ocupado por monte baixo de toxo ou xesta, o que permillu a acción persistente do
lume sobre os afloramentos. Xunto ás afeccións preexistentes -naturais
(colonización da pedra por musgos y líquenes) e antrópicas (pintado e repicado dos
motivos, extracción de pedra, etc)- documéntanse os seguintes impactos:

- Alteracións térmicas (coloración/decoloración e piroclastia).

- Cubrición dos gravados e das rochas nas que se inscriben coas cinzas e
restos dos lumes.
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BENS ETNOGRÁFICOS

En todos os casos documentados, o lume afectou a estructuras arquitectónicas en
ruinas ocupadas pola maleza.

PROPOSTA DE MEDIDAS CORRECTORAS (a realizar baixo control arqueolóxico).

CASTROS

- Limpeza dos restos dos incendios no ámbito de protección integral dos
xacementos e o seu entorno inmediato.

- Restauración das gabias abertas polos cortalumes na área de protección
integral.

- Control das labores de repoboación e das accións asociadas a estes traballos
(acondicionamento de pistas de acceso u otras accións que supoñan
movemento de terras ou afecten de algunha maneira aos xacementos.

- Eventualmente, consolidación de estruturas afectadas.

- Prospección intensiva dos cortes provocados pola apertura de cortalumes,
acondicionamiento ou apertura de caminos, etc.

TÚMULOS

- Limpeza dos restos dos lumes no ámbito de protección integral dos
xacementos e o su entorno inmediato.

- Eventualmente, recubrición das corazas postas ao descuberto e consolidación
dos ortostatos afectados polas alteracións térmicas.

- Retirada da masa arbórea existente sobre os xacementos e o seu entorno
inmediato.

GRAVADOS

- Limpeza dos restos dos lumes no ámbito de protección integral dos
xacementos e o seu entorno inmediato.

- Limpeza dos surcos dos gravados e limpeza de restos de pinturas e outras
afeccións.

1
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- Consolidación dos soportes afectados polas alteracións térmicas.

- Control da vexetación circundante e acondicionamento básico do entorno dos
xacementos.

- En casos singulares (valor patrimonial, motivos gravemente alterados, etc),
realización de moldes ou, ao menos, de calcos dos gravados

BENS ETNOGRÁFICOS

- Traballos de limpeza dos restos dos lumes e consolidación das ruinas.

Santiago, 12 de marzo de 2007

As o: Andrés Bonilla Rodríguez
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Listados xerais de xacementos, bens inmobles e
etnográficos.



LISTADO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS.
CONCELLO DE NOIA

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia Nome do xacemento
GA15057001 Neolítico Lugar

funerario.Túmulo
indeterminado

Cova da Moura, casa da Moura, Anta
de Argalo.

GA15057002 Wade do Ferro Castro/Asentament
o Fortificado

0 Castro/Castro de San Lois

GA15057016 Medieval Asentamento
fortificado

Castelo Miudo



LISTADO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS.
CONCELLO DE BOIRO

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia Nome do xacemento
GA15011003 Medieval Asentamento

fortificado
Castelo de Vitres

GA15011005 Idade do Ferro Castro Castro das Goritas

GA15011014 Neolítico / Calcolitico Tumulo Casarota do Fusirio

GA15011019 Neolitico Tumulo Outeiriño de Pan I

GA15011020 Neolitico Tumulo Arca de Barbanza I

GA15011024 Neolítico Tumulo Porto Traveso I

GA15011042 Neolitico Tumulo Outeiriño de Pan 2

GA15011043 Neolitico Tumulo Arca de Barbanza 2

GA15011060 Neolitico Tumulo A Portela

GA15011061 ldade do Bronce Lugar con
representacion
grafica o ar libre

Petroglifo de Outeiriño do Pan



Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia 	 Nome do xacemento

GA15011066	 ldade do Bronce	 Lugar con	 Petroglifo de Río Barbanza
representacion
grafica o ar libre

GA15011067	 Neolitico 	 Tumulo 	 Outeiro dos Corvos

GA15011N001 	 Indeterminada 	 Lugar con 	 Petroglifo do Monte Goritas
representación
gráfica e ó ar libre

GA15011N002	 Neolítico	 Lugar	 Tumulo de Sandrenzo
funerario/Túmulo.

GA15011N003	 Indeterminada	 Lugar con	 Petroglifo de Sabuceda
representación
gráfica ó ar libre

GA15011N004 	 Indeterminada 	 Lugar con 	 Petroglifo do Río Barbanza II
representación
gráfica ó ar libre



LISTADO DE BENS INMOBLES E ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
CONCELLO DE BOIRO

Código de Identificación 	 Nome do Elemento
E16	 Muiño 1 de Moimenta

E17 	 Muiño 2 de Moimenta

E18 	 Muiño 3 de Moimenta

E19 	 Calzada de Moimenta



LISTADO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS.
CONCELLO DE A POBRA DO CARAMIÑAL

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia 	 Nome do xacemento

GA15067001	 Idade do Ferro 	 Asentamento/Castro A croa do Castro

GA15067005	 Neolítico	 Túmulo megalítico	 Mámoa de San Amedio

GA15067006	 Neolitico	 Tumulo megalitico	 Mamoa do Monte Barbanza

GA15067017	 Neolítico 	 Túmulo indeterminado Mámoa 2 de Alto dos Curros

GA15067019	 Medieval 	 Lugar Cultural 	 Eremitorio de San Xoán da Miserela.

GA15067020	 Medieval	 Lugal con	 Petroglifo da Miserela.
representación
gráfica o ar libre

GA15067021	 Neolítico 	 Túmulo indeterminado Mámoa do Alto das Breñas.

GA15067022	 Medieval	 Lugar con	 Pedra Leirada.
represntación grafica
ó ar libre

GA15067025	 Medieval	 Asentamento	 A Corte do Santo

GA15067027	 Indeterminado	 Lugar con	 Pedra Leirada II
representación
grafica ó ar libre

GA15067028	 Indeterminado	 Lugar con	 Pedra Leirada Ill
representación
gráfica ó ar libre



LISTADO DE BENS INMOBLES E ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
CONCELLO DEA POBRA DO CARAMIÑAL

Código de Identificación 	 Nome do Elemento
E22
	

Muirio de Aldeavella II

E23 	 Muiños de Aldeavella 1



LISTADO DE XA CEMENTOS ARQUEOLÓXICOS.
CONCELLO DE RIBEIRA

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia Nome do xacemento

GA15073005 Idade do Ferro Castro Castro da Cidá. A Cidá

GA15073006 Neolítico Túmulo
indeterminado

Mámoas do Monte da Cidá. M-1

GA15073013 Idade do Ferro Castro 0 Castro. Castro de Artes

GA15073026 Neolítico Túmulo
indeterminado

Mámoa 2 do Monte Cidá

GA15073027 Neolítico Túmulo
indeterminado

Mámoa 3 de Monte Cidá

GA15073028 Neolítico Túmulo
indeterminado

Mámoa 4 de Monte Cidá

GA15073029 Neolítico Túmulo
indeterminado

Mámoa 5 de Monte Cidá

GA15073034 Neolítico Túmulo megalítico Mámoa dos Oiteiros Rubios

GA15073036 Neolítico/Calcolítico Túmulo
indeterminado

Mámoa da Bouza de Mariscás - Agro
das Coles

GA15073038 	 Neolitico 	 Tumulo indeterminado	 Mamoa do Outeiro do Carballo



LISTADO DE BENS INMOBLES E ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
CONCELLO DE RIBEIRA

Código de Identificación 	 Nome do Elemento
E01 	 Gabela de San Roque

E02 	 Lavadoiro de Castro

E04	 Hórreo de Castro

E08 	 Lavadeiro de San Roque

E09 	 Hórreo de San Roque

E10	 Muiño de Inasia

E12 	 Muiño de Cobreira II
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Fichas individuais de elementos do patrimonio cultural.
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CONCELLO DE NOIA

Os traballos realizados documentan a presenza nas zonas prospectadas de 3
xacementos, dos cales 1 presenta un impacto crítico (precisando dito xacemento de
medidas correctoras urxentes, a fin de evitar a súa perda total ou parcial), 1 severo e
1 compatible.

Respecto aos bens inmobles e etnográficos, non se documenta a existencia de
ningún elemento nas zonas prospectadas.



Clave de Identificación 	 GA15057001

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipolo.vía 	 Lugar funerario.Túmulo indeterminado

Nome do xacemento 	 Coya da Moura, Casa da Moura, Anta de Argalo.

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Noia

Parroquia	 Sta. María de Argalo

Lugar	 Baia

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 24

UTM X 	 509025

UTM Y	 4735380

Altitude 	 111 msnm

Descricián de Accesos

Na estrada comarcal Noia - Boiro tras pasar o Pazo da pena do Ouro, cállese un desvío á dereita que leva cara o cemiterio
municipal. O xacemento atópase 20 metros ao E da estrada, uns 200 m. máis adiante do lugar de Baia e moi perto do
cemiterio.

Emprazamento Topográfico

O xacemento emprázase nunha pequena plataforma orientada ao N que configura o primeiro escalón da Serra de A Barbanza.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucaliptos e piñeiros de repoboación. O entorno inmediato ao xacemento foi alterado recentemente
pola ubicación do cemiterio municipal e o campo de fútbol parroquial.

Vexetacián

O túmulo aparece limpo de vexetación, agás herbáceas e algúns exemplares de fieitos. Nas proximidades existen piiieiros de
repoboación, herba e fentos.

Destrucións e Alteracións

Os partís do sector E do túmulo, escavado en 1980, están a sufrir os efectos da erosión, derrubándose e amosando un
aspecto de noiro. Unha boa parte do túmulo retumulouse.

Tipo de Propiedade

Privada. Pública.

DescricMn
Diámetro do túmulo no eixo N-S, 17,70 m.; no eixo L-W: 15,50 m (radio W). Altura: 1,20 m. O xacemento foi obxecto dunha
escavación arqueolóxica no verán de 1980 que se centrou na cámara e no sector L do túmulo. Nos outros cuadrantes, a masa
tumular ~ase ben conservada. Os restos de anal peristalítico descubertos nos traballos arqueolóxicos foron desmantelados.
Estruturas internas: cámara poligonal de corredor curto. A intervención arqueolóxica de 1980 exhumou na saída do corredor
un área de adro delimitada por unha liña de pedras xunto á que foron localizados 53 obxectos líticos cultuais. O túmulo
atópase recuberto por unha coiraza pétrea. Dimensións: a cámara ten unhas dimensións de 3,10 x 2,90 m. O corredor
presenta unha lonxitude conservada de 2 m. A apertura de entrada á cámara mide 1,72 m. de anchura. O número de
ortostatos da cámara son 7; do corredor, 2, o material dos mesmos é ortogneis biotítico.



Descrición de Materials

Un catálogo exhaustivo pode atoparse en: Fábregas Valcarce, R. (1991): Megalitismo del NW de la Península Ibérica:
Tipología y secuencia de los materiales líticos, UNED, Madrid. Fábregas Valcarce, de la Fuente (1988): Aproximaciones a la
cultura material del megalitismo gallego: la industria lítica pulimentada y el material cerámico. Argueohistórica, 2, Santiago de
Compostela. Ficha 1984: 16 puntas de flecha de base triangular, 5 machados pulimentados, 2 fragmentos de cerámica, 1
fragmento de cerámica.

Lugar do depósito

I.E.G. Padre Sarmiento, Santiago.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Está a unha distancia de entre 150 e 200 m do lume.

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control argueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15057002

Adwrición Cultural	 ldade do Ferro

Tipoloxia 	 Castro/Asent. Fortificado

Nome do xacemento 	 O Castro/Castro de San Lois

Provincia	 A Coruña

('once/lo 	 Noia

Parroquia	 Santa María de Argalo

Lugar	 Beiro

N°1:50000 119

N°1:20000 24

UTM X 507124

UTM Y 4735675

Altitude 365msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-550 en dirección a Porto do Son Ao chegar ao lugar de Taramancos cállese unha
pista forestal que, subindo pola ladeira N do monte de San Lois, leva ata o seu cumio. A pista introdúcese na croa do propio
xacemento.Tamén se pode chegar pola CP-5708.

Emprazatnento Topográfico

O castro está situado no cumio do monte San Lois, mole granítica de 350 m.s.n.m.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucaliptos e piñeiros de repoboación. Na croa do xacemento foron instaladas varias antenas
repetidoras.

Vex elación

Pitieiros de repoboación, eucaliptos e monte baixo.

Destrucións e Alteracións

O xacemento atópase bastante degradado debido á instalación de antenas repetidoras de radio e TV no interior dos recintos e
á construcción de diversos accesos e pistas que fenden os sistemas defensivos en varios puntos. Estas obras alteraron
considerablemente a súa estructura orixinal e removeron sustancialmente o sedimento arqueolóxico. FICHA 1984: As murallas
foron derrubadas no verán de 1981 pola corporación Municipal do Concello de Noia. Antigamente na croa existían vestixios
dunhas vivendas circulares. O estado de conservación é pésimo.

Tipo de Propiedade

Privada. Pública.

Descrición

O xacemento está conformado por unha serie de recintos e plataformas irregulares, dispostas escalonadamente e de xeito
máis ou menos concéntrico a unha croa central de reducidas dimensións, dando como resultado unha planta de forma
cuasielipsoidal. A croa, artellada en dous niveis, deféndese con fortes terrapléns, existindo vestixios dunha pequena muralla ou
parapeto pétreo na parte occidental. Os outros dous recintos, un situado ó SE e outro ó SW-NW, están delimitados por
murallas pétreas, de moita mellor calidade e estado de conservación que a localizada ao E do asentamento. Nesta última pode
apreciarse o seu sistema de construcción, realizado segundo aparello poligonal de pedra granítica. Ó SE do xacemento, no
punto de converxencia das estructuras defensivas dos diferentes recintos, observase a existencia dunha alteración do terreo
que pode corresponderse cun baluarte defensivo. Redactora: Lola Gil Agra, Noia, decernbro de 1998. FICHA 1984: A



morfoloxía defensiva atópase composta de catro murallas. Elévase uns 20 m sobre os terreos circundantes nos seus lados NE
e SW. Polo E e W segue as pendentes naturais do monte. Medidas: N-S .-- 32 m; E-W= 40 m. BIBLIOGRAFÍA: Agrafoxo Pérez
(1982): Asentamentos castrexos no Partido Xudicial de Noia, Brigantium, 3, pp. 52-53; Blanco Abeijón, F. (1934): 0 castro de
S. Lois, Nós, Tomo II, 131-132, santiago de Compostela, p. 187.

Descrición de Materiais

Cerámica castrexa.

Procedencia

Lugar do depósito
Museo Arqueolóxico Provincial de A Coruña.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Lume e Cortalumes

Distancia
100m

Situación
o lume está a uns 100m ao SE.

Identificación e descrición do impacto
o cortalumes ten uns 10m de ancho e discurre case dende a croa do Castro caendo pola ladeira S. A pesar de que se moveu
un volume de terra moi grande , apenas aparece material arqueolóxico.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15057016

Adscrición Cultural	 Medieval

Tipolo.via 	 Asentamento fortificado

Nome do xacemento 	 Castelo Miúdo

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Noia

Parroquia	 Roo, Sta. María

Lugar	 Vilardante

N°1:50000 	 94

N°1:20000 	 41

UTM X 	 515000

UTM Y	 4742500

Altitude 	 518 msnm

Descrición de Accesos
Na capital do concello tómase a estrada C-543 en dirección Santiago de Compostela. No lugar de Toxosoutos cóllese un cruce
á esquerda que indica Sabugueiro, continúase por esta estrada e tras pasar 500 m da aldea, unha pista de terra a esquerda
lévanos ó pe do xacemento.

Emprazamento Topográfico

Cima do outeiro de major altitude que conforma, xunto con outras tres elevacións, unha dorsal transversal ó curso do río
Tambre.

Utilización do entorno

Pasto extensivo. Repoboación forestal de eucalipto e monte baixo.

Vexetación

Toxos e herbáceas.

Destrucións e Alteracións

Non se aprecian alteracións contemporáneas, aínda que os afloramentos graníticos do entorno mostran abundantes sinais de
extracción de pedra. Os habitantes das aldeas do entorno recoñecen ter utilizado parte das pedras de construcción para as
súas necesidades.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Esta conformado polos restos dunha edificación de probábel orixe militar (torre defensiva). En superficie non se aprecian
restos de plataformas artificiais, polo que parece probábel que a edificación se levantara no cumio do outeiro, apoiando a súa
cimentación directamente nos afloramentos rochosos. Recoñécense muros antigos na parte central, de 0,90 m. de ancho,
conservando nalgúns sectores 1 m. de altura. En superficie aparecen pequenos anacos de tella e de cerámica
presumibelmente medieval. Nos afloramentos existentes na periferia SW aprécianse 3 coviñas. Dimensións: 1) 20 cm. de
diámetro x 10 cm. de fondo. 2) e 3) 10 cm. de diámetro x 5 cm. de fondo.

Axentes do impacto
Axentes naturais e outras. Lume.



Distancia
O m

Situación
Inmediata.

Identificación e descrición do impacto
Os afloramentos que o rodean están mai esconchados pola termoclastia; sen embargo os restos dos muros que quedan en pé
non presentan afeccións directas do lume.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.



Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

CONCELLO DE BOIRO

Respecto dos xacementos arqueolóxicos, os traballos realizados documentan a
presencia de 16 xacementos nas zonas afectadas polos incendios, dos cales 12 xa
estaban catalogados e 4 son inéditos (sinalados co código N máis númeración
correlativa). Do total, en 6 casos documéntase a existencia por mor dos lumes dun
impacto crítico, precisando ditos xacementos de medidas correctoras urxentes, a fin
de evitar a súa perda total ou parcial. Do resto, 10 presenta un impacto severo e 1
compatible.

Respecto aos bens inmobles e etnográficos situados nas zonas prospectadas,
compróbase a existencia de 1 impacto crítico e 3 severos.

Asemesmo, rexistrouse un achádego, consistente en 3 fragmentos de cerámica
prehistórica.



Clave de Identificación GA15011003

Adscrición Cultural	 Medieval

Tipoloxía 	 Asentamento fortificado

Nome do xacemento 	 Castelo de Vitres

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boi ro

Parroquia	 Santa Baia de Boiro

Lugar	 Mosquete

N°1:50000 119

N°1:20000 44

UTM X 506499

UTM Y 4724100

Alt/lude 460 msnm

Descrición de Accesos

Dende Boiro tómese a estrada en dirección a Noia. Recorridos 2 km cállese o desvío á esquerda que conduce á aldea
de Runs. Pasada esta, continúase por unha pista de terra ata chegar ó lugar de Mosquete. Chegado a este punto
ascéndese por un sendeiro, que nos tramos superiores se converte en camiño enlousado, e que conduce directamente
ó pe do espolón onde se localiza o xacemento.

Emprazamento Topográfico

Espolón na media ladeira L da Serra do Barbanza, volcado sobre o tramo inferior do val do río Coroño.

Utilización do entorno

Explotación forestal e pastizal de montaña.

Vex elación
Toxo.

Destrucións e Alteracións
Moi alterado pola extracción de pedra e as escavacións furtivas.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición

Número de recintos: un. Defensas: murallas de pedra, terrapléns e plataformas. Sistemas de acceso: non se aprecian.
Dimensións: eixo N-S 80 m; eixo L-W 60 m. Descrición: trátese dun xacemento de carácter estratéxico e cronoloxía
seguramente medieval. A súa estrutura orixinal é moi probable que consistise nunha torre ou atalaia situada no cumio
do espolón. Estaría conformada por unha gran estrutura de planta aproximadamente rectangular e definida por grosos
muros pétreos. Dela, só subsisten hoxe as improntas deixadas polos grandes sillares de cimentación. A xulgar pola
gran cantidade de tella curva existente en superficie é moi posible que o seu sistema de cubrición consistise nun tellado
a dobre ou cuádruple auga. Algunhas das improntas presentes nos planos superiores dos afloramentos que limitan o
cumio parecen corresponderse con sistemas de encaixe de troncos ou vigas de madeira, destinadas probablemente a
actuar como elemento sustentador de plataformas ou outras construcións realizadas en material perecedoiro. Na zona
W, onde o acceso resulta máis doado, observase a existencia de distintos aterrazamentos limitados por terrapléns e
muros de contención. A súa funcionalidade pode estar relacionada tanto con cuestións defensivas como coa
necesidade de crear plataformas artificiais que mellorasen o aceso á estrutura principal. Todo ó longo das pendentes
que limitan o recinto obsérvese gran cantidade de pedra de construción, acumulada ah í como efecto do desmoroamento



dos sistemas defensivos e outras estruturas arquitectónicas.

Axentes do impacto

Lume.

Distancia

O m.

Identificación e descrición do impacto

Non presenta alteracións graves a consecuencia do lume, xa que se atopaba completamente derrubado

Cualificación do Impacto

Severo.

Precisa Medidas Correctoras

Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.





Clave de Identificación 	 GA15011005

Adscrición Cultural	 Idade do Ferro

Tipoloxía 	 Castro

Nome do xacemento 	 Castro das Goritas

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 Sta. María do Castro

Lugar	 Castro

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 24

UTM X 	 511153

UTM Y	 4718721

Altitude

Descrición de Accesos
Está na estrada que leva dende a igrexa parroquial a Fonte dos Mouros. Chégase a el atravesando un campo de fútbol,
collendo un camiño de monte que nos deixa nas ladeiras do xacemento.

Emprazamento Topográfico
Pequeno outeiro.

Utilización do entorno

Piheiros e terra de labor.

Vexetación

Toxos e pifieiros.Está bastante erosionado e cuberto de pinos.

Destrucións e Alteracións

Non hai ningún vestixio de defensa artificial. Aparecen gran cantidade de pedras pequenas.

Tipo de Propiedade

Descrición

Ubicado nun lugar elevado onde se divisa a Ría de Arousa. Non hai ningún vestixio de defensa artificial. Aparecen gran
cantidade de pedras pequenas. Presenta acusadas pendentes en todo o seu redor sendo estas máis acusadas cara o
lado que mira á Ría de Arousa.

Descrición de Materiais

Apareceu un machado atopado no cumio, tella e cerámica.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia

Om



Identificación e descrición do impacto

Non se aprecian alteracións específicas provocadas polo ume, agás os buratos que deixan os tocóns queimados.

Cualificación do Impacto

Severo.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15011014

Adscrición Cultural	 Neoldico/Calcolitico

Tipoloxia 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 Casarota do Fusiño

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 Santiago de [ampón

Lugar	 Montan()

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 504520

. UTM Y	 4723900

Alt itude 	 520 m.s.n.m.

Descrición de Accesos

Dende Boiro tómase a estrada C-550 en dirección a Pobra do Caramiñal. Ó chegar a Escarabote, cóllese o desvío á
dereita cara a Rosaledas e Montañó. Chegado a este lugar, continúase pola pista de terra que accede ó alto da Serra
a través do paraxe de A Portela. Unha vez cruzado o cauce do río Barbanza, percórrense 600 m. ata localiza-lo
xacemento a 200 m. á dereita da pista. Para acceder a el débese tomar un camiño de carro que vadea un pequeno
regato.

Emprazamento Topográfico

Ruptura de pendente convexa na zona terminal dun espolón situado no interfluvio do río Barbanza e un afluente seu.

Utilización do entorilo

Pasto para gando bravo.

Vexetación
Monte baixo.

Destrucións e Alteracións

O xacemento presenta un aceptable estado de conservación. Os restos que se manteñen da cámara megalítica
permiten identificar e reconstruir a súa estructura orixinal, a pesares das alteracións sufridas polas distintas violacións e
saqueos.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición
Túmulo: Dimensions: eixo N-S 17 m.; eixo L-W 21 m. ; altura máxima 1,40 m.
Cámara: Número de lousas: nove ortostatos e lousa de cuberta.
Tipoloxía: Poligonal con corredor de acceso en dous tramos.
Descrición: O xacimiento consiste nun túmulo con forma lixeiramente ovalada e grandes dimensións en cuio centro
afloran os restos dunha gran cámara megalítica bastante ben conservada. En superficie obsérvase algunha pedra de
granito de pequeno e medio tamaño que indica a existencia dunha coiraza pétrea de recubrimento, aparentemente
semellante á de Arca de Barbanza 1 (GA15011020). A estrutura megalítica central consiste nos restos dunha cámara
poligonal regular con corredor de acceso, posiblemente de dous tramos, que presenta alteracións ocasionadas polas
distintas violacións e saqueos. Da súa estrutura orixinal conserva nove ortostatos, a maioría in situ, e unha lousa de
cuberta caída e ocupando a porta de acceso á cámara. La violación afectou ó interior da cámara desplazando algún
ortostato e sobre todo a la zona do corredor, que aparece desmantelado na súa práctica totalidade.



Axentes do impacto
Lume e choivas posteriores.

Distancia

O m.

Identificación e descrición do impacto

A maior afección que presenta debido ó lume é a descuberta da coraza, e a erosión de parte da masa tumular cas
choivas posteriores.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.



Clave de Identificación 	 GA15011019

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxía 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 Outeiriño do Pan I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Lidön

N°1:50000 119

N°1:20000 34

UTM X 506124

UTM Y 4729002

Altitude 590 msnm

Descrición de Accesos

Dende Boiro tómase a estrada de Noia. Percorridos 14 km chegamos ö lugar de Moimenta, onde se toma a estrada de
acceso á base aérea de E.V.A. 10, situada no curnio do Monte lroite. Unha vez Mí, continúase pola pista de terra que
conduce á aldea de A Grafía. Percorridos 1.200 m, o túmulo localizase á esquerda da pista e parcialmente cortado
polo seu trazado.

Emprazamento Topográfico

Estreita portela na zona superior da serra.

Utilización do entorilo
Pasto de montaña e explotación forestal.

Vexetación
Toxo, eucalipto e herbáceas.

Destrucións e Alteracións

O xacemento presenta un deficiente estado de conservación. Na súa zona central presenta un cráter de violación.
Todo o sector NW foi cortado pola pista lroite - Graña, ocasionando o desmantelamento da masa tumular e deixando
como resultado un corte de 15,50 m. de lonxitude.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición

Túmulo: Dimensións: eixe N-S 18,40 m; eixe L-W 13 m; altura máxima 1,20 m. Cámara: número de lousas: dúas
(unha in situ). Tipoloxía: indeterminada. Violación: cono central; dimensións: 4x4 m. e 0,40 m. de profundidade.
Descrición: o corte provocado pola pista permite apreciar unha coiraza pétrea de recubrimento, consistente na
imbricación de lousas de mediano tamaño. Segundo se desprende da observación do perfil, nas zonas perimetrais do
túmulo estas lousas son de maior tamaño e se dispoñen cunha orientación distinta, probablemente para facilitala
estabilidade da estrutura de recubrimento. Os restos conservados da cámara non permiten establecer a súa adscrición
tipolóxica.

Axentes do impacto
Lume e cortalumes.



Distancia
10-15m C. N, NW.

Identificación e descrición do impacto
O xacemento vese afectado pola proximidade dun cortalumes, duns 15 m de anchura máxima e 5 m de mínima.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación GA15011020

Adscrición Cultural	 Neolitico

Tipoloxia 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 Arca de Barbanza

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Sabuceda

N°1:50000 119

N' 1:20000 43

UTM X 504850

UTM Y 4726148

Altitude 510 m.s.n.m.

Descrición de Accesos

Dende Boiro tómase a estrada de Noia. Percorridos 14 km. chegamos ó lugar de Moimenta, onde se toma a estrada
de acceso á base aérea E.V.A. 10, situada no cumio do Monte lroite. Unha vez alí, continúase pola pista de terra que
conduce á aldea de A Grafía. Percorridos 3.000 m. e sobrepasado este último lugar, chegamos a un cruce situado no
paraxe cohecido como A Cavada. Neste punto tómase o camiño de terra que bordeando as brañas de O Pastizal e
Prados intérnase na Serra do Barbanza e conduce directamente a un afloramento granítico coñecido como Outeiro
Redondo. Continúase o camiño uns 600 m. ata chegar a un vado sobre o río Barbanza. O xacemento, moi visible
dende ese punto, sitúase xusto sobre a súa márxe contraria.

Emprazamento Topográfico

Pequeno espolón situado na vacia do río Barbanza.

Utilización do entorno
Pasto de montaña

Vexetación

Toxo, uz e herbáceas.Vexetación baixa consistente en toxos e herba.

Destrucións e Alteracións
O monumento atópase nun bo estado de conservación, tanto no que se refire ó túmulo como á cámara. As afeccións
máis graves proveñen do cráter de violación e da cata de sondeo de 2x2 m. aberta por F. Criado no extremo anterior
da cámara, e que todavía non foi cubierta.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal)

Descrición

Túmulo: Dimensións: eixo N-S 20 m.; eixo L-W 20 m. ; altura máxima 1,80 m.
Cámara: Número de lousas: doce ortostatos e tres lousas de cuberta (unha na cámara e dúas no corredor).
Tipoloxía: poligonal aberta con corredor de acceso en dous tramos.
Descrición: O xacemento atópase en bo estado de conservación e ostenta aínda as características orixinais que
realzan a súa monumentalidade. O túmulo de grandes dimensións e prominente, atópase aparentemente recuberto por
unha coi raza pétrea de Iousas de granito de mediano tamaño.
Polo que respecta á estructura central megalítica, esta resulta fácilmente recoñecible e clasificable debido ó seu bo
estado de conservación. A excepción da lousa de cabeceira que desapareceu, o resto dos ortostatos atópanse in situ.
Non así a lousa de cuberta da cámara, que foi desplazada sobre o tramo interior do corredor, seguramente para



facilitar os traballos de saqueo do monumento. Tamén se atopa movida a lousa que orixinariamente debía cubrir o
primeiro tramo do corredor, parcialmente apoiada agora sobre a masa tumular. Tanto o referido estado óptimo da
estructura megalítica como as caractrerísticas constructivas desta, manifestadas nunha planta de trazado regular
tendente ó exágono perfecto e corredor de morfoloxía triangular, fan deste monumento un dos exemplos mäis
representativos de arquitectura megalítica do Barbanza e, por extensión, do NW.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
O m.

Situación

Identificación e descrición do impacto
O lume pode favorecer a erosión da masa tumular a pesar da vexetación baixa.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación GA15011024

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxía 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 Porto Traveso

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Graña

N°1:50000 119

N°1:2000() 43

UTM X 504968

UTM Y 4727025

Altitude 530 msnm

Descrición de Accesos

Dende Boiro tómese a estrada de Noia. Percorridos 14 km chegamos ó lugar de Moimenta, onde se toma a estrada de
acceso á aérea de E.V.A. 10, situada no cumio do Monte Iroite. Unha vez alí, continúase pola pista de terra que
conduce á aldea de A Grafía. Percorridos 3.000 m e sobrepasado este último lugar, chegamos a un cruce situado na
paraxe coñecida como A Cavada, punto onde se localiza un cruce. Tómese a pista da dereita, percorridos 550 m, o
xacemento localizase 120 m en dirección SW. Para acceder a el, é necesario percorrer este último tramo campo a
través.

Emprazamento Topográfico

Final dun pequeno espolón que actúa como divisoria de augas.

Utilización do entorno

Monte de toxo e pasto de montaña.

Ve.vetación

Toxo e herbáceas.

Destrucións e Alteracións

O túmulo conservase ben, a excepción do gran cráter de violación central, que se estende cara o W.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición

Túmulo: dimensións: eixe N-S 22,30 m; eixe L-W 26,30 m; altura máxima 1,90 m. Cámara: número de lousas: tres.
Tipoloxía: indeterminada. Violación: moi extensa: 13,40 x 8,50 m e 1 m de profundidade. Descrición: trátase dun
túmulo que polas súas características monumentais ostenta unha situación prominente na paisaxe circundante. En
superficie aprécianse diversas lousas graníticas de mediano tamaño que poderían indicar a existencia dunha coiraza
pétrea de recubrimento. O gran cráter de violación desmantelou completamente a estrutura megalítica, ata tal punto
que os restos presentes hoxe en día non facilitan a súa identificación e clasificación. No perímetro SL observase unha
lousa granítica, posiblemente desprazada do seu emprazamento orixinal durante as labores de saqueo.



Axentes do impacto
Lume.

Distancia

A 100 m.

Cualificación do Impacto

Severo.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación GA15011042

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxia 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 Outei riño do Pan 2

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Lidón

N°1:50000 119

N°1:20000 34

UTM X 506001

UTM Y 4728755

Altitude 600 msnm

Descrición de Accesos

Dende Boiro tómase a estrada de Noia. Percorridos 14 km. chegamos ó lugar de Moimenta, onde se toma a estrada
de acceso á base aérea de E.V.A. 10, situada no cumio do Monte lroite. Unha vez alí, continúase pola pista de terra
que conduce á aldea de A Graña. Percorridos 1.500 m, o túmulo localizase a 100 m á esquerda da pista, sobre un
outeiro que destaca notablemente na paisaxe.

Emprazamento Topográfico

Cumio dun outeiro.

Utilización do entorno

Monte baixo de toxo e pastizal de montaña.

Vexetación

Toxo, xesta e herbáceas.

DestrucMns e AlteracMns

O xacemento atópase nun estado de conservación aceptable, a pesar do amplo e profundo cráter de violación que
afectou ó sector central do túmulo. Sobre a súa superficie sitúase un fito xeodésico que non parece profundizar na súa
masa tumular.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición

Túmulo: dimensións: eixe N-S: 27,80 m.; eixe L-W: 25,40 m.; altura máxima: 2,50 m. Cámara: non se observan
restos. Violación: gran cono central de 5,90 x 3,90 m de diámetro e 1,20 m. de profundidade. Descrición: O xacemento
consiste nun túmulo de grandes dimensión e bastante ben conservado. A súa silueta prominente e a súa posición
dominante na paisaxe, sobre a cota superior dun cerro, permiten visualizalo dende practicamente calquera punto da
serra. Sobre a súa superficie aprécianse algunhas pedras de granito de mediano tamaño que parecen indicar a
existencia dunha coiraza de recubrimento, aínda que esta non pode apreciarse con nitidez. O seu bo aspecto xeral
vese alterado unicamente por unha ampla e profunda violación, en cuxo interior non se observan restos de estrutura
megalítica debido, posiblemente, á colmatación do cráter.



Medidas de protección

Non existen.

Axentes do impacto

Lume.

Distancia

50 m.

Identificación e descrición do impacto
O lume localizase a uns 50 m, da outra beira da estrada.

Cualificación do Impacto

Severo.

Medidas Correctoras ur_ventes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación GA15011043

Adscrición Cultural	 Neolitico

Tipoloxia 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 Arca de Barbanza 2

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Sabuceda

N°1:50000 119

N°1:20000 43

UTM X 504792

UTM Y 4726140

Altitude 510 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Boiro tómase a estrada de Noia. Peecorridos 14 km. chegamos ó lugar de Moimenta, onde tomamos a estrada
de acceso á base aérea de E.V.A. 10, situada no cumio do Monte Iroite. Unha vez alí, continúase pola pista de terra
que conduce á aldea de A Graña. Percorridos 3.000 m. e sobrepasado este último lugar, chegamos a un cruce situado
na paraxe coñecida como A Cavada. Neste punto tómase o camiño de terra que bordeando as brañas de O Pastizal e
Prados internase na Serra do Barbanza e conduce directamente a un afloramento granítico coñecido como Outeiro
Redondo. Continúase o camiño uns 600 m. ata chegar a un vado sobre o río Barbanza. Dende este punto é fácilmente
visible a gran cámara megalítica de Arca do Barbanza 1 (GA10011020). 0 xacemento que nos ocupa sitúase a 30 m.
ó NW deste último.

Emprazantento Topográfico

Pequeno espolón situado na vacia do río Barbanza.

Utilización do entorno
Pasto de montaña.

Vexetación
Toxo e herbáceas.A vexetación é baixa fundamentalmente pequenos toxos e herba.

Destrucións e Alteracións
A forma orixinal do xacemento atópase bastante alterada por un amplo cono de violación central que ocasionou o
desmantelamento parcial da súa masa tumular.

Tipo de Propiedade
Privada (monte comunal).

Descricián
Túmulo: dimensións: eixo N-S: 17 m.; eixo L-W: 17,50 m.; altura máxima: 1,40 m.
Cámara: non se observan restos.
Violación: gran cráter central.
Descrición: o xacemento consiste nun túmulo de grandes dimensions situado a 30 m. ó NW da cámara megalítica de
Arca do Barbanza. Sobre a súa superficie, cuberta por un denso manto vexetal, non se aprecian restos de estruturas
de recubrimento. O sector central atópase parcialmente desmantelado por un amplo cono de violación que desfigurou
a forma e volumen orixinal do túmulo. No seu interior non se observan restos de estructura megalítica.

Axentes do impacto

Lume



Distancia
O m.

Identificación e descrición do impacto
O lume podería favorecer a erosión da masa tumular.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación GA15011060

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxia 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 A Portela

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 Santiago de [ampón

Lugar	 Montaiió

N°1:50000 151

N°1:20000 13

UTM X 504860

UTM Y 4723400

Alt itude 500 msnm

Descrición de Accesos
Dende Boiro tómase a estrada C-550 en dirección á Pobra do Caramiñal. Ó chegar a Escarabote, cállese o desvío á
dereita cara Rosaledas e Montañó. Chegado a este lugar, continúase pola pista de terra que accede ó alto da Serra a
través do paraxe de A Portela. O xacemento sitúase inmediatamente á esquerda da pista, nun cruce de camiños.

Emprazamento Topográfico

Outeiro

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo, pastizal de montaña, repoboación forestal e extracción de arxila.

Vexetación

Toxo e herbáceas.

Destrucións e Alteracións

O xacemento atópase moi alterado ó estar cortado polo camiño. Igualmente, as labores de explanación efectuadas na
zona desmontaron gran parte da súa estrutura tumular.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición

O túmulo atópase practicamente destruido. Toda a estrutura no arco L-S-N foi desmontada por efecto das obras de
construción da pista, explanación e extracción de terra. Só subsiste un pequeno sector na parte NL, punto sobre o que
se verteu parte do escombro extraído. Tendo en conta todo isto, resulta imposible precisar as súas características
construtivas orixinais. Ó outro lado do camiño, nun corte deixado pola construción da súa cuneta dereita, localizouse un
pequeno fragmento de cerámica de factura manual, cocción oxidante e irregular e desgrasante granítico de tamaño
medio.

Axentes do impacto

Labores de construción dunha pista forestal.



Distancia

Sobre o túmulo.

Cualificación do Impacto

Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Sinalización do xacemento e balizado para evitar a súa destrución total.



Clave de Identificación GA15011061

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 Petróglifo de Outeiriño do Pan

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boj ro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Lidón

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 34

UTM X 	 506220

UTM Y	 4729060

Altitude 	 600 msnm

Descrición de Accesos
Dende Boiro tómase a estrada de Noia. Percorridos 14 km chegamos ó lugar de Moimenta, onde se toma a estrada de
acceso á base aérea de E.V.A. 10, situada no cunnio do Monte Iroite. Unha vez alí, continúase pola pista de terra que
conduce á aldea de A Graña. Percorridos 1.080 m, o petróglifo localizase á esquerda da pista, nuns afloramentos
rochosos facilmente visibles.

Emprazamento Topográfico

Portela.

Utilización do entorilo
Monte baixo de toxo, pastizal de montaña.

Vexetación
Toxo.

Destrucións e Alteracións
O gravado atópase ben conservado, afectado unicamente pola erosión e a meteorización natural da pedra.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición
Número de representacións: unha. Grupo de motivos: un. Número de motivos: un. Tipos de motivos: cazoletas.
Soporte: granito do Barbanza. Tipo de suco: en U aberta. Descrición: cazoleta de 80 mm de diámetro e 20 mm de
profundidade gravada nunha rocha plana emprazada na base do afloramento.

Axentes do impacto

Lume

Distancia
O m.



Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Toda a zona atópase queimada, pero non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.



Clave de Identificación GA15011066

Adscrición Cultural	 Idade do Bronce

Tipoloxía 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 Petróglifo de Río Barbanza

Provincia	 A Coruña

(once/lo 	 Boiro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Sabuceda

N°1:50000 119

N°1:20000 43

UTM X 504859

UTM Y 4726596

Altitude 500 msnm

Descrición de Accesos

Dende Boiro tómase a estrada de Noia. Percorridos 14 km chegamos ó lugar de Moimenta, onde tomamos a estrada
de acceso á base aérea de E.V.A. 10, situada no cumio do Monte Iroite. Unha vez alí, continúase pola pista de terra
que conduce á aldea de A Graña. Percorridos 3.000 m e sobrepasado este último lugar, chegamos a un cruce situado
na paraxe coñecida como A Cavada. Neste punto tómase o camiño de terra que bordeando as brañas de O Pastizal e
Prados intérnase na Serra do Barbanza e conduce directamente a un afloramento granítico coñecido como Outeiro
Redondo. Dende aquí abandónase o camiño en dirección NW e percorridos 300 m localízanse os gravados nun
afloramento de forma redondeada situado na base do río Barbanza.

Emprazamento Topográfico

Fondo de val.

Utilización do entorno

Pastizal e monte baixo.

Vexetación

Prado.

Destrucións e Alteracións

Os gravados atópanse ben conservados, afectados unicamente pola erosión natural e a meteorización do propio
soporte.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición

Número de representacións: tres. Grupos de motivos: dous. Número de motivos: un. Tipos de motivos: cazoletas.
Soporte: granito do Barbanza. Tipo de suco: en U aberta. Descrición: os gravados sitúanse na parte superior dun
afloramento granítico de forma ovoide situado moi próximo á marxe esquerda do río Barbanza. Grupo 1: unha
cazoleta de 8 cm de diámetro; grupo 2: dúas cazoletas de 6 cm de diámetro.

Medidas de protección

B.I.C.



Axentes do impacto
Lume.

Distancia
30m ó W.

Situación
ów.
Identificación e descrición do impacto
O lume está a uns 30 m ó W da rocha, pero na marxe oposta do río, polo que non afecta directamente ó gravado.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación GA15011067

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxia 	 Túmulo

Nome do xacemento 	 Outeiro dos Corvos

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 Santiago de Lampón

Lugar	 Montañó

N°1:50000 151

N°1:20000 13

UTM X 504974

UTM Y 4723808

Altitude 500 msnm

Descrición de Accesos

Dende Boiro tómase a estrada C-550 en dirección a Pobra do Caramiñal. Ó chegar a Escarabote, cállese o desvío á
dereita cara Rosaledas e Montar-1C). Chegado a este lugar, continúase pola pista de terra que accede ó alto da serra a
través da paraxe de A Portela. Neste lugar tómase un camiño á dereita que discorre paralelo á marxe esquerda do río
Barbanza. Transcorridos 400 m, o xacemento sitúase inmediatamente á dereita do camiño, parcialmente cortado por
este.

Emprazamento Topográfico

Portela entre dous outei ros que actúa como divisoria de augas.

Utilización do entorno

Pasto de montaña.

Vexetación

Herbáceas e toxo.

Destrucións e Alteracións

Dous camiños tradicionais reducen o seu perímetro nos sectores E e W. Obsérvase un cráter de violación en posición
central.

Tipo de Propiedade

Privada (monte comunal).

Descrición

Túmulo: dimensións: eixo N-S: 20 m; eixo L-W: 19 m; altura máxima: 1,60 m. Cámara: número de lousas: unha.
Tipoloxía: indefinida. Violación: cono central de 3 m de diámetro e 0,40 m de profundidade. Descrición: trátase dun
túmulo de dimensións notables. A súa morfoloxía amosa unha notable asimetría, caracterizada por un alto grado de
monumentalidade cara a zona E, onde o xacemento alcanza unha maior altura. Actualmente atópase cuberto por un
espeso matorral que impide apreciar en superficie as súas características construtivas, entre elas a posible existencia
dunha coiraza pétrea. No centro do cráter de violación localizase un ortostato, que aflora 0,40 m en superficie. A
escaseza de datos non permite coñecer as características orixinais da estrutura megalítica.



Medidas de protección

Non existen.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
10 m ó E.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación GA15011N001

Adscrición Cultural	 Indeterminada

Tipoloxía 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento 	 Petróglifo do Monte Goritas

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 Sta. María de Castro

Lugar	 Castro

N°1:50000 151

N' 1:20000 24

UTM X 510953

UTM Y 4718230

Altitude 25 msnm

Descrición de Accesos
Está na estrada que leva dende a igrexa parroquial a Fonte dos Mouros. Chégase a el atravesando un campo de
fútbol, collendo un camiño de monte que nos deixa nas ladeiras do xacemento.

Emprazamento Topográfico
Ladeira S do Monte Goritas.

Utilización do entorilo
Monte baixo e repoboación de piñeiros e eucaliptos.

VexetacMn
Monte baixo e repoboación de pifieiros e eucaliptos.

Destruch'ins e Alteracións
Rocha partida en dous, posiblemente por cantería. Atópase bastante colonizada por ligues e musgos.

Tipo de Propiedade

Descrición
Rocha de 0,50 m de alto por 1,55 m (N-S) e 2 m (L-W). O motivo gravado é un serpentiforme de suco en V na maioría
do trazado, aínda que hai lugares onde este se atopa máis erosionado. Non se distingue con claridade.

Medidas de protección

Axentes do impacto

Lume e traballos de cantería.

Distancia

O m.

Identificación e descrición do impacto

Non presenta alteracións específicas polo lume, desconchados ou cambios de coloración.



Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15011N002

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxia 	 Túmulo. Lugar funerario.

Nome do xacemento 	 Túmulo de Sandrenzo

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Vicente de Cespon

Lugar	 Sandrenzo

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 44

UTM X 	 510165

UTM Y	 4726016

Altitude 	 282

Descrición de Accesos
Dende a aldea de Sandrenzo cállese unha pista cara o Norte que leva directamente ao monte do mesmo nome, unha
vez na cima, cállese un camiño a man dereita que leva ao túmulo o cal está cortado por outra pista que semella un
camiño antigo.

Emprazamento Topográfico
Na cima do Monte Sandrenzo

Utilización do entorno
Monte baixo e repoboación de pinos.

Vexetación

Monte baixo e repoboación de pinos.

Destrucións e Alteracións

Presenta moitos pinos plantados sobre a masa tumular. Presenta cono de violación (aínda que bastante colmatado).
Está un pouco cortado no seu lado L por un pequeno camiño.

Tipo de Propiedade:

Privada.

Descrición
Medidas no eixo N-S: 11,40 m, no eixo L-W: 12m , alto: 40-50cm. Presenta violación de 2,80m de diámetro.

Axentes do impacto

Lume e camiño.

Distancia

Om

Identificación e descrición do impacto

O camiño córtao un pouco polo seu lado L.



Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Balizar para que non se destrúa máis do que xa está.



Clave de Identificación GA15011N003

Adwrición Cultural	 Indeterminada

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica e ó ar libre

Nome do xacemento 	 Petroglifo de Sabuceda

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Sabuceda

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 44

UTM X 	 505240

UTM Y	 4725442

Altitude 	 555 msnm

Descrición de Accesos
Dende Boiro tómese a estrada de Noia. Percorridos 14 km chegamos ó lugar de Moimenta, onde se toma a estrada de
acceso á base aérea de E.V.A. 10. situada no cumio do Monte lroite. Unha vez alí, continúase pola pista de terra que
conduce á aldea de A Graria. Percorridos 3.000 m, e sobrepasado este último lugar, chegamos a un cruce situado na
paraxe cohecida como A Cavada. Neste punto tómese o camiño de terra que bordeando as breñas de O Pastizal e
Prados internase na Serra do Barbanza e conduce directamente a un afloramento granítico coñecido como Outeiro
Redondo. O xacemento sitúase a uns 300 m ó SE de este afloramento de forma ovoide.

Emprazamento Topográfico
Espolón entre dúas vagadas da Serra.

Utilización do entorno
Monte baixo.

Vexetación
Monte baixo.

Destrucións e Alteracións
Alterado por erosión natural.

Tipo de Propiedade

Descrición
As dimensións da rocha son de N-S: 1,50 m e de L-W: 2,20 m. Presenta dúas cazoletas, a primeira delas con 6 cm de
diámetro e 1,5 cm de fondo e a segunda delas 3,5 cm de diámetro por 0,5 cm de fondo.

Axentes do impacto

Naturais.

Distancia

O m.

Identificación e descrición do impacto

Presenta erosión polos axentes naturais.



Cualificación do Impacto
Compatible



Clave de Identificación GA15011N004

Adscrición Cultural	 Indeterminada

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica e ó ar libre

Nome do xacemento 	 Petróglifo do Río Barbanza II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Andrés de Cures

Lugar	 Sabuceda

N°1:50000 119

N' 1:20000 43

UTM X 504749

UTM Y 4726593

Altitude 510 msnm

Descrición de Accesos
Dende Boiro tómase a estrada de Noia. Percorridos 14 km chegamos ö lugar de Moimenta, onde tomamos a estrada
de acceso á base aérea de E.V.A. 10, situada no cumio do Monte Iroite. Unha vez alí, continúase pola pista de terra
que conduce á aldea de A Graña. Percorridos 3.000 m e sobrepasado este último lugar, chegamos a un cruce situado
na paraxe cofiecida como A Cavada. Neste punto tómase o camiño de terra que bordeando as brañas de O Pastizal e
Prados intérnase na Serra do Barbanza e conduce directamente a un afloramento granítico coñecido como Outeiro
Redondo. Dende aquí abandónase o camiño en dirección NW e percorridos 300 m localízanse os gravados nun
afloramento de forma redondeada situado na base do río Barbanza (GA15011066), seguindo o curso do río uns 250 m,
e dentro do propio leito, atópase a rocha co gravado.

Emprazamento Topográfico
Valgada.

Utilización do entorno
Monte baixo.

Vexetación
Monte baixo.

Destrucións e Alteracións
Erosionada por axentes naturais: ligues e auga.

Tipo de Propiedade

Descrición
Afloramento na marxe W do río Barbanza, case dentro do río. Ten unhas dimensións de 1,40 cm L-W e 0,70 N-S. A
cazoleta que presenta ten 6,5 cm de diámetro por 1cm de fondo.

Medidas de protección

B.I.C.

Axentes do impacto

Lume.



Distancia

10 m.

Identificación e descrición do impacto

O lume chegou á área de protección da rocha, pero esta non se viu directamente afectada.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno

inmediato, baixo control arqueolóxico.



Código de Identificación 	 E16

Elemento 	 Muitio

Tipoloxia 	 Muíño de cubo

Nome do Elemento 	 Muiño 1 de Moimenta

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 Moimenta

Lugar	 Moimenta

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 34

UTM X 	 509072

UTM Y	 4729606

Altitude 	 290 msnm

Descrición de Accesos
Dende Boiro, coller a estrada que leva a Moimenta. Unha vez all, en dirección ao campo de fútbol, están os muíños.

Destrucións e Alteracións
O lume chegou a rentes do muíño, pero non Ile afectou directamente, tan só tisnou parte das pedras dun dos muros.

Descrición
Pequeno muíño de cubo, paredes de cachotería e grandes bloques nas esquinas. Tellado a unha soa auga. Está
restaurado. Emprázase nunha ladeira de forte pendente.

A.ventes do impacto
Lume.

Distancia
O m.

Situación
Arredor do muíño.

Identificación e descrición do impacto
Pese a estar no medio do lume, este non Ile afectou, pois no entorno inmediato a vexetación non era mol mesta, polo
que non ardeu demasiado.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do ben e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E017

Elemento 	 Muiño E17

Tipoloxia 	 Estructura Hidráulica

Nome do Elemento 	 Muiño 2 de Moimenta

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 Moimenta

Lugar	 Moimenta

N"I:50000 	 119

N° 1:20000	 34

UTM X 	 509022

UTM Y	 4729628

Altitude

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, tomar a estrada que vai a Moimenta, e alí, xunto á calzada, está o muíño.

Destruccións e Alteracións
Xa non está en uso e tampouco restaurado. Ten o teito caido.

Descrición
Trátase dun muírio de cubo. Na parte superior do tremiñado, de cachotería, hai un engadido de ladrillo. No interior do
tremiñado e do inferno hai restos de escombro que impiden observar se quedan restos do enxeño mecánico (rodicio). A
canle que leva ao cubo parece partir directamente da calzada.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Om

Situación

Sobre e arredor do edificio.

Identificación e descrición do impacto

O lume afectou directamente ao edificio. A isto súmaselle o abandono ao que se víu sometido, polo que o muíño está
moi deteriorado.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes

Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do elemento. Consolidación das ruinas
do muiño, baixo control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E18

Elemento 	 Muifío

Tipoloxia 	 Muffio de cubo

Nome do Elemento 	 Muífio 3 de Moimenta

Provincia	 A Coruña

('once/lo 	 Boiro

Parroquia	 Moimenta

Lugar	 Moimenta

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 34

UTM X 	 509004

UTM Y	 4729638

Altitude 	 310 msnm

Descrición de Accesos
Dende Boiro, coller a estrada que leva a Moimenta. Unha vez alí, en dirección ao campo de fútbol, están os mudios.

Destrucións e Alteracións
Abandono, derrubes, vexetación, proximidade do lume.

Descrición
Muíño de cubo, paredes de cachotería e grandes bloques nas esquinas. O acceso ao tremiñado faise por unha escada,
pero o interior está tan cuberto de escombro (perdeu o tellado) e vexetación que non se pode apreciar se conserva a
moa. O rodicio non se conserva. Emprázase nunha ladeira de forte pendente.

Medidas de protección
Pese a que o impacto do lume non foi forte, cómpre levar a cabo un acondicionamento do muíño, que está en ruinas.

Axentes do impacto
Lume., abandono.

Distancia
O m.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
O lume non Ile afectou directamente. O deterioro máis importante derivase do abandono.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do ben e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E19

Elemento 	 Camiho/Calzada

Tipoloxia 	 Camiño tradicional — vía de tránsito

Name do Elemento 	 Calzada de Moimenta

Provincia	 A Coruña

4Concello 	 Boiro

Parroquia	 Moimenta

Lugar	 Moimenta

N°1:50000 	 119

N°1:20000 	 34

UTM X 	 509032

UTM Y	 4729589

Alt itude 	 300 msnm

Descrición de Accesos
Dende Boiro, coller a estrada que leva a Moimenta. Unha vez Mí, ir en dirección ao campo de fútbol, e nas
proximidades está a calzada.

Destruchins e Alteracións
En pequenos tramos está parcialmente afectada polo paso de maquinaria pesada. Presenta pedras rotas ou
desprazadas, aínda que se conserva bastante ben.

Descrición
Trátase dun camiho empedrado, de grandes bloques de pedra, que ascende pola ladeira do Salto do Lobo.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Lume e maquinaria.

Distancia
O m.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
A zona na que se atopa a vía está afectada polo incendio, pero esta non presenta alteracións específicas por lume. Sí
presenta algúns desperfectos ocasionados pola circulación de maquinaria pesada, probablemente relacionada coas
tarefas de extinción.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do ben e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 ACH1

Elemento 	 3 fragmentos de cerámica

Tipoloxia 	 Achado ¡liado

Adscrición Cultural	 Prehistórica

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Boiro

Parroquia	 San Vicente de Cespón

Lugar	 Sandrenzo

N"1:50000 	 119

N°1:20000 	 44

UTM X 	 510317

UTM Y	 4726270

Altitude 	 270msnm

Descrición de Accesos
Atopouse nun perfil de 60cm de alto dunha pista aberta recentemente, pero non polos incendios do 2006,situada nun rechán
onde predomina o monte baixo e repoboación de pino e eucalipto.

Deserición

Tres fragmentos de cerámica, dos que dous deles pegan. A tipoloxía das cerámicas é unha campaniforme (inciso-metopada) e
a outra semella da Idade do Bronce. No perfil atópase máis cerámica.





Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

CONCELLO DE POBRA DO CARAMIÑAL

Respecto dos xacementos arqueolóxicos, os traballos realizados documentan a
presencia de 11 xacementos nas zonas afectadas polos incendios. Do total, en 7
casos documentase a existencia por mor dos lumes dun impacto crítico, precisando
ditos xacementos de medidas correctoras urxentes, a fin de evitar a súa perda total
ou parcial. Outros 3 xacementos mostran un impacto severo e outro un impacto
compatible).

Respecto aos bens inmobles e etnográficos, documéntase a existencia de 2
elementos documentados nas zonas prospectadas, non apreciándose a existencia
de ningún impacto crítico.



Clave de Identificación 	 GA15067001

Adscrición Cultural	 ldade do Ferro

Tipoloxía 	 Asentamento/Castro

Norne do xacemento 	 A croa do Castro

Provincia	 A Coruña

(once/lo 	 A Pobre do Caramiñal

Parroquia	 Postmarcos (San Isidro)

Lugar	 S. Isidro

N°1:5000() 	 151

N°1:20000 	 14

UTM X 	 506076

UTM Y	 4720268

Altitude 	 96 msnm

Descrición de Accesos

No centro urbano do concello de A Pobra do Caramiñal tómase a estrada C-550 en dirección a Boiro. Á altura do
P.K.32, cállese unha desviación a man esquerda que leva ata a igrexa parroquial de Postmarcos e ó lugar de S. Isidro.
Unha vez alí, tómense unha serie de sendeiros entre as leiras ata chegar ó castro, que se sitúa ó NW da aldea, a 750
m.

Emprazamento Topográfico

Cume dun outeiro situado a modo de espolón nun meandro do río Lérez.

Utilización do entorno
Explotación forestal. Repoboación de piñeiros de gran tamaño.

Ve.vetación

Pirleiros de repoboación.

Destrucións e Alteracións

Aparentemente son febles: Soamente ao SW, o parapeto que sucede ao foso foi arrasado por un camiño antigo.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

O xacemento está constituido por un único recinto de forma oval, defendido por un terraplén que o circunda totalmente.
Sobre el érguese unha muralla pétrea, no arco SW-SL, que chega a acadar os 2 m de altura. Na base do terraplén,
neste sector, o sistema defensivo complicase coa presenza dun foso, mai colmatado, ó que precede un novo parapeto.
No extremo NL observase, complementando ó terraplén, un parapeto, neste caso de pequenas dimensións, situado a
ras duns afloramentos graníticos, que probablemente reforzaran o sistema defensivo. Dimensións: Eixo major (NL-SW)
77 m; Eixo menor (NW-SL) 57 m. Sistemas de acceso: a porta orixinal, situada no extremo NW do castro, está
constituida por unha rampa de acceso que no momento de entrar na croa bifúrcase, rodeando un posible baluarte.

Descrición de Materiais
Aparecen en superficie pequenos anacos de cerámica castrexa.



Procedencia
Prospección superficial.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
A 100 m.

Situación
Trátase dun pequeno foco situado ó L do castro, da outra beira do río Lärez.

Identificación e descrición do impacto
O lume chegou a uns 100 m de distancia, pero a área que se queimou está situada na marxe do río oposta ó
xacemento.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15067005

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxia 	 Túmulo megalítico

Nome do xacemento 	 Mámoa de San Amedio

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Lesón (Sta. Cruz)

Lugar	 San Amedio

N°1:50000 	 151

N° 1:20000 	 23

UTM X 	 502084

UTM Y	 4717986

Altitude 	 320 m.

Descrición de Accesos

No centro urbano do concello de A Pobra do Caramiñal tómase a estrada que, polo Cruceiro de Moldes, conduce ao
mirador da Curota; pouco despois de pasar o vertedeiro municipal unha pista á esquerda leva ao lugar de San Amedio.
A mámoa atópase enfrente do cruce, poucos metros ao L da estrada, aínda que non ó visíbel dende ela.

Emprazamento Topográfico

Pequena chaira a xeito de espolón nas últimas estribacións cara o S da Serra do Barbanza.

Utilización do entorno
Basureiro municipal; pastoreo extensivo.

Vexetación

Toxos, pequenos piñeiros i herbáceas.

Destrucións e Alteracións

O centro do túmulo amosa un gran cono de violación.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
As dimensións da mámoa son as seguintes, no eixo N-S, 19 m., no eixo L-W, 18,80 m, altura máxima, 1,80 m. O seu
estado de conservación é malo. Presenta un gran burato de violación de 8 x 7,70 m. (N-S, L-W) e aproximadamente
1,50 m. de fondo. Consérvanse dous ortostatos desprazados do seu lugar orixinal; un deles de 2 x 0,85 x 0,35 m.
aparece tirado no extremo S do cono de violación; o outro consérvase chantado no sector W, as súas dimensións son
2,10 x 0,60 x 0,15 m. O túmulo conserva, nas zonas non removidas, un minucioso recubremento feito en base a unha
couraza pétrea de lousas graníticas regulares dispostas de xeito imbricado.

Axentes do impacto

Lume



Distancia
O m

Situación

Identificación e descrición do impacto

Non presenta afeccións graves provocadas directamente polo lume.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urgentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tubular e reposición ou retirada dos ortostatos



Clave de Identificación 	 GA15067006

Adscrición Cultural	 Neolitico

Tipoloxia 	 Tumulo megalitico

Nome do xacentento 	 Mamoa do Monte Barbanza

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramirial

Parroquia	 Leson (Sta. Cruz)

Lugar	 San Paio

N°1:5000() 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 504060

UTM Y	 4723200

Altitude 	 550 msnm

Descrición de Accesos

No centro urbano do Concello da Pobra do Caramiñal tomase a estrada que polo cruceiro de Moldes leva ata o mirador
da Curota; unha vez ah, siguese a pista de terra que se adentra nos chans da serra de Barbanza. O xacemento
atopase a man esquerda desta pista, 700 m. o SE do monte Barbanza.

Emprzamento Topográfico

Ladeira SE do Monte Barbanza, nunha pequena elevacion do terreo que cae cara o rio Barbanza.

Utilización do entorno

Gandeiria extensiva.

Vexetación

Nas inmediacions dominan os toxos e as herbaceas, no entorno existen abundantes manchas de piñeiros de
repoboacion.

Destrucións e Alteracións
O sector E do tumulo foi cortado pola pista que dende a Curota se interna nos chans da Serra do Barbanza. Asemade
o tumulo presenta un burato de violacion central.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

O tumulo, en mal estado de conservacion, presenta un burato de violacion de 2,50 m de diametro, e aproximadamente
0,30 m de profundidade; no seu centro observase un ortostato fora do seu lugar orixinal e disposto de xeito totalmente
horizontal. A mamoa presenta un corte de 14 m de lonxitude e unha altura maxima de 1,20 m no seu lado E. Ista
agresion desmantelou totalmente o sector oriental do tumulo. O resto, conserva un recubrimento minucioso feito en
base a unha couraza petrea de lousetas graniticas imbricadas e dispostas de xeito concentrico.

Axentes do impacto

Pistas e estradas, escavacions furtivas. Lumes



Distancia
O m.

Identificación e descrición do impacto
O túmulo estaba cuberto por toxos de gran tamaño. Trabo lume quedou bastante ó descuberto a coiraza pétrea que o
recubre, froito da erosión.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras tu:rentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tubular e reposición o retirada do ortostato desplazado.



Clave de Identificación

Adscrición Cultural

Tipoloxia

Nome do xacemento

Provincia

Gonce/lo

Parroquia

Lugar

GA15067017

Neolítico

Túmulo indeterminado

Mámoa 2 de Alto dos Curros

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Oleiros, San Martiño

San Mamede

N°1:50000 151

N°1:20000 23

UTM X 502111

UTM Y 4717987

Altitude 326 msnm

Descrición de accesos
Dende á capital tómase a estrada C-550 en dirección ó lugar de Palmeira onde se colle a estrada local que leva ó cruceiro de
Moldes; ah í séguese a indicación cara o mirador da Curota ata 500 m antes de chegar ó mirador no que se ergue o
monumento a Valle-Inclán. Unha vez ahí tómase unha pista de terra á dereita da estrada. 100 metros máis adiante atópase o
xacemento, ubicado no centro dunha plataforma orientada ó sur.

Emprazamento

Parte central dunha plataforma orientada ó S, localizada na estribación meridional da Serra do Barbanza.

Utilización do entorno

Explotación forestal e gandeiría extensiva. Nas cercanías localizase o vertedeiro municipal.

Vexetación

Pirieiros de repoboación e herbáceas.

Destrucións e alteracións
A totalidade do sector W do túmulo desapareceu a consecuencia das labouras de remoción de terra efectuadas por
maquinaria pesada, posiblemente unha retroescavadora.

Tipo de Propiedade

Propiedade privada.

Descrición
Presenta un diámetro de 15,5 m. no eixo N-S, 9 m. E-W e unha altura de 90 cm. En superficie se aprecia a existenza dunha
coiraza de recubrimento estruturada en base a pedras graníticas de mediano tamaño e forma regular. Un corte recente froito
dunha remoción que desmantelou a case totalidade do sector W, permite estudar a composición da mesma. Así presenta un
único horizonte de terra húmica, cor negra e gran medio. Non amosa estructuras pétreas internas.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata



Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descripción do impacto
Non presenta afeccións graves directamente relacionadas co ume.

Cualificación do impacto

Severo

Medidas de corrección urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15067019

Adscrición Cultural	 Medieval

Tipolaría	 Lugar Cultural

Nome do xacemento 	 Eremitorio de San Xoán da Miserela

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Sta. Cruz de Lesón

Lugar	 Aldeavella

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 26

UTM X 	 503785

UTM Y	 4720610

Altitude 	 175 msnm

Descrición de Accesos

Dende a Pobra tómase a estrada que leva á Igrexa parroquial de Lesán. Séguese á mesma ata o lugar de Aldeavella
onde se colle unha pista de terra, que logo de converterse en camiño de pé, remata no mesmo xacemento.

Emprazamento Topográfico

Pequena plataforma ubicada na ladeira Leste da Serra do Barbanza e localizada no interfluvio dos Ríos Pedras e
Barbanza. Nun espolón.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucalipto de repoboación.

Vexetación

Herbáceas e eucalipto de repoboación.

Destrucións e Alteracións

Os restos do mosteiro atópanse hoxe en día a nivel de simples alicerces, sen que se poidan apreciar en superficie
alteracións contemporáneas que afecten gravemente ó xacemento.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Restos do convento franciscano fundado cara o 1392 por Frai Gonzalo Mariño nas estribacións meridionais da Serra do
Barbanza, no interfluvio dos Ríos Pedras e Barbanza. Actualmente consérvanse unha serie de plataformas
artificialmente explanadas, nas que se poden apreciar os alicerces das estruturas edificatorias. O conxunto habitacional
compleméntase cun sistema de canalizacións que conducen a auga dende a beira do río, unha calzada empedrada, e
unha ponte de factura medieval, recentemente remozada.Hai unha ruta de sendeirismo que leva ata este lugar, onde
os restos están consolidados.

Axentes do impacto

Lume.



Distancia
O m.

Situación
O xacemento está afectado directamente polo incendio.

Identificación e descrición do impacto
A pesares da cercanía do río, o foco de lume chegou ata aquí. Do río ao W está afectado polo incendio, a vertente L
está sen queimar. Está queimado pero non presenta afeccións graves.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15067020

Adscrición Cultural	 Medieval

Tipoloxía 	 Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nome do xacemento 	 Petróglifo da Miserela

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Sta. Cruz de Lesón

Lugar	 Aldeavella

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 26

UTM X 	 503751

UTM Y	 4720530

Altitude 	 150 msnm

Descrición de Accesos

Dende a capital cóllese a estrada que leva á sede parroquial de Sta. Cruz de Lesón. Séguese a mesma ata o lugar de
Aldeavella, onde se toma unha pista de terra cara o N que remata en camiño de pé. Os gravados foron insculpidos en
dúas pedras graníticas que forman o "enlousado" do camiño, uns cen metros antes de chegar ó eremitorio de San
Xoán da Miserela.

Emprazamento Topográfico

Na beira dereita do Río Pedras, nunha ladeira de acusada pendente ubicada nas estribacións orientais da Serra do
Barbanza. O soporte pétreo ten un dominio visual moi reducido do entorno, orientándose exclusivamente cara o camiiio
que conduce ó eremitorio da Miserela.

Utilización do entorno

Forestal de eucalipto de repoboación.

Vexetación

Herbáceas e eucaliptos de repoboación.

Destrucións e Alteracións
Non se aprecian alteracións de entidade, sen embargo o suco dos gravados atópase erosionado, fundamentalmente os
motivos representados na pedra número 2, o que dificulta a súa lectura.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

A pedra que soporta os gravados, de 1,8 x 0,95 metros e forma tendente a triangular, localizase 60 metros ó S da
ponte que da acceso ó eremitorio de San Xoán da Miserela, á beira do camiño. Os motivos representados ocupan a
cara superior do afloramento que presenta unha leve pendente para o SL que son: a) Cruz latina de base triangular de
15x30 cm en baixorrelevo; b) Cruz latina de base triangular de 17x12 cm en baixorrelevo; c) Cruz latina e base
triangular de 18x12 cm en altorrelevo. Existe un segundo afloramento localizado 60 cm ó S do anterior, no que se
presentan gravados de difícil lectura.

Axentes do impacto

Lume.Antrópico.



Distancia
O m.

Situación
O petróglifo está na ladeira afectada polo lume.

Identificación e descrición do impacto
Non presenta afeccións directas polo lume pero si de axentes antrópicos: debaixo das cruces hai unhas letras
repicadas na rocha, e letras e símbolos rascados con outras pedras sobre o panel vertical (laxe).

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte.





Clave de Identificación 	 GA15067021

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxia 	 Túmulo indeterminado

Nome do xacemento 	 Mámoa do Alto das Brañas.

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Sta. Cruz de Lesón

Lugar	 Sampaio

N° 1:50000	 151

N° 1:20000	 13

UTM X 	 503890

UTM Y	 4722320

Altitude 	 535 metros

Descrición de Accesos

Dende a capital do concello cállese a estrada que conduce cara o Cruceiro de Moldes-Alto da Curota. Séguese a pista
que cruza a altichaira de sur a norte, ata bordear pola esquerda o Alto das Brañas. Tras deixalo atrás, o xacemento
doadamente visible a uns vinte metros da pista en dirección sur-leste.

Emprazamento Topográfico

Plataforma de orientación noreste-suroeste que domina a cabeceira do rego das Brañas e a área de drenaxe impedido
situada ó oeste do xacemento.

Utilización do entorno

Explotación forestal de piheiros de repoboación e gandeiría extensiva.

Ve.vetación

Herbáceas.

Destrucións e Alteracións

O xacemento sufreu recentemente remocións que afectaron a todo o perímetro da masa tumular, reducindo as suas
dimensiöns. Asemade presenta cono de violación central colmatado de 1 metro de diámetro e unha remoción de 1x1,4
metros que afecta ó sector meridional da tumulación.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Xacemento tumular ubicado no centro dunha plataforma orientada o NL nas estribacións nororientais do Alto das
Brañas, elevación localizada pedo da ruptura de pendente oriental da Serra de A Barbanza. Dimensións: Eixo N-S: 6
metros; Eixo E-W: 4,9 metros; Altura: 0,5 metros. Documéntase a existencia dun ortostato granítico fincado no extremo
septentrional da violación cunhas dimensións apreciables en superficie de 0,35x0,60x0,13 metros. Un segundo
ortostato aflora apenas ó sur do anterior, cunhas dimensións de 1,60x0,21x0,25 metros. A presencia dunha serie de
pedras graníticas de pequeño tamaño dispersas pola masa tumular poden ser indicio da existencia dunha coraza de
recubrimento, alterada e desestructurada.

Axentes do impacto



Antrópicos e lume.

Distancia
5 m.

Identificación e descrición do impacto

O lume non Ile afectou directamente. O xacemento sufreu recentemente remocións que afectaron a todo o perímetro da
masa tumular, reducindo as suas dimensións

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tubular.



Clave de Identificación 	 GA15067022

Adscrición Cultural	 Medieval.

Tipoloxia 	 Lugar con representación g rafica ó ar libre.

Nome do xacemento 	 Pedra Leirada.

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramifial

Parroquia	 Santa Cruz de Lesón

Lugar	 Quintáns.

N°1:50000 151

N°1:20000 23

UTM X 502913

UTM Y 4718145

Altitude 197m.

Descrición de Accesos

Dende a capital tomamos á estrada Cruceiro deMoldes-A Curota ata o mirador da Curotiña-VIle-Inclán. Dende alí baixase á
ladeira polo cortalumes en dirección sur-leste, atopándose unha pista de terra. O afloramento que soporta o petroglifo atópase
ó Sur da mesma, inmediatamente ó seu carón.

Emprazamento Topográfico

Ladeira de acusada pendente orientada ó surleste.

Utilización do entorno
Explotación forestal de eucaliptos de repoboación.

Vexetación

Eucaliptos de repoboación.

Destrucións e Alteracións
Atópase en bo estado de conservación, aínda que recentemente ó surco das gravuras foi pintado cunha pasta blanquecina
que aparentemente non afectou á composición da rocha. Sen embargo, a proliferación de pistas de acceso á plantación de
eucaliptos, alteraron gravemente ó entorno, desvirtuando a fisiografía orixinal.

Tipo de Propiedade

Privada.
Descrición
Insculpido sobre un panel vertical na cára oeste dun gran batolito granítico ubicado na ladeira SE da Serra do Barbanza. Os
motivos representados so sete cruces de diferente tipoloxía, que se artellan seguindo unha disposición horizontal. Presentan
surco en V relativamente erosionado. A) Cruz latina coronada por un círculo de tres cm. De diámetro, dimensións 0,10x0,03
metros.b) Cruz latina con brazos rematados en círculos de 5 cm de diámetro en liña quebrada adosada á base, dimensión
0,34x0,14 metros. C) Cruz latina de base triangular e brazos rematados en coviñas, dimensións 0,32x0,21 meros. D) Cruz
latina con extremos rematados en círculos de5 cm de diám etro. Dimensións de 0,18x 0,13 m. E)Cruz latina con extremos
rematdos en círculos de 5 cm. De diámtro. Dimensión de 0,27x0,16 m f) Cruz grega con brazos de 0,16 m. G) cruz latina
simple de 0,26x0,10 metros.

Axentes do impacto

Lume



Distancia
O m.

Situación
Identificación e descrición do impacto
O batolito sobre o que se asentan os gravados presenta desconchados na súa parte máis baixa ainda que as cruces
non se vi ron afectadas.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.



Clave de Identificación 	 GA15067025

Adscrición Cultural	 Medieval

Tipoloxía 	 Asentamento

Nome do xacemento 	 A Corte do Santo

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Sta. Cruz de Lesón

Lugar	 Aldea Vella

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 504407

UTM Y	 4722982

Altitude 	 480 msnm

Descrición de Accesos

Na capital do Concello cóllese a estrada que vai cara a Moldes e A Curota. Este camiño séguese ata cruzar parte dos
chans da Serra ata a portela do Río Barbanza e, logo de cruza-la ponte, tómase o primeiro carreiro á dereita que, tras
andar uns 700 m, nos leva directamente ata un espolón sobre o río no cal se atopa o xacemento.

Emprazamento Topográfico

Pequeno outeiro a modo de espolón sobre o río.

Utilización do entorno
Explotación gandeira e forestal de pifieiros de repoboación.

Vexetación

As estruturas arqueolóxicas atópanse recubertas por un denso sotobosque de toxos e xestas. Nas proximidades
existen piñeiros de repoboación.

Destrucións e Alteracións
O estado de conservación é dificilmente apreciable debido á densa cuberta vexetal.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Restos de estruturas habitacionais que poderían corresponderse cos vestixios dun eremitorio medieval. En superficie
aprécianse paramentos construidos con pedras graníticas de bo tamaño, asentadas en seco e cimentadas sobre unha
serie de plataformas artificiais que se estruturan aproveitando os abundantes afloramentos naturais da zona. A súa
localización, sobre un espolón rochoso que domina un meando do río Pedras, garda similitude coa ubicación fisiograf fa
do outro eremitorio catalogado no concello, S. Xoán da Miserela.



Axentes do impacto
Axentes naturais e outros. Lume.

Situación
O lume val pola outra beira do río, a uns 50 ou 60 m.

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxica



Clave de Identificación 	 GA15067027

Adscriciém Cultural	 Indeterminado

Tipoloxia 	 Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacetnento 	 Pedra Leirada II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Santa Cruz de Lesón

Lugar	 Quintáns

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 23

UTM X 	 502701

UTM Y	 4717967

Altitude 	 255 msnm

Descrición de Accesos

Dende a capital tomamos a estrada que vai cara o Cruceiro de Moldes, tras pasar o lugar de A Tomada e o cruce de
enlace coa Vía Rápida tomamos á dereita unha pista de terra en moi mal estado, que tras uns 600 metros nos leva ata
outra máis ancha que en forte subida pasa por unha canteira abandonada e cruza ó Río Modo. Neste punto á nosa
dereita érguese un afloramento granítico que destaca na paisaxe e que soporta as gravados de Leirada I. Seguindo a
pista uns 100 metros vemos a poucos metros del e á nosa dereita un enorme penedo redondo que presenta as
gravados.

Emprazamento Topográfico

Media ladeira.

Utilización do entorno

Explotación forestal de eucaliptos de repoboación e gandería extensiva.

Vexetación

Eucaliptos de repoboación.

Destrucións e Alteracións

O entorno inmediato atópase moi afectado polas obras de adecuación dunha pista forestal efectuadas recentemente. O
xacemento presenta un regular estado de conservación debido á forte erosión natural.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Sobre unha rocha granítica de 2 metros de altura aprécianse unha serie de gravados, tanto na parte superior como nos
laterais norte e leste do batolito. Os motivos representados son cruciformes de diferente tipoloxía e de dimensións
medias que oscilan entre os 10 e 20 cm. Presentan un suco en U e en V moi erosionados. O número total supera os
60.

Axentes do impacto

Lume.



Identificación e descrición do impacto

Toda a zona está queimada polo que o xacemento pode que estea destruido ou queimado.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio do entorno inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopan.



Clave de Identificación 	 GA15067028

Adscrición Cultural	 Indeterminado

Tipoloxía 	 Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nome do xacemento 	 Pedra Leirada III

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Sta. Cruz de Lesón

Lugar	 Quintáns

»50000 	 151

N°1:20000 	 23

UTM X 	 502652

UTM Y	 4718184

Altitude 	 285 msnm

Descrición de Accesos

Dende a capital cóllese a estrada que vai cara o cruceiro de Moldes, tras pasar o lugar de A Tomada, e o cruce de
enlace coa Vía Rápida tomamos á dereita unha pista de terra en moi mal estado que nos leva despois duns 600 metros
cara a outra máis ancha que en forte subida pasa por unha canteira abandonada e cruza ó Río Modo. Neste punto, á
nosa dereita vemos un afloramento granítico que destaca na paisaxe e que soporta os gravados de Leirada I. Seguindo
a pista uns poucos metros collemos a desviación que sae á nosa esquerda ata ver á nosa dereita un destacadísimo
penedo duns 4 metros de altura, localizado a uns 50 metros de onde nos atopamos, que alberga os gravados.

Ernprazamento Topográfico
A media ladeira.

Utilización do entorno

Eucaliptos de repoboación e gandería extensiva.

Vex elación
Eucalipto de repoboación, toxos e xestas.

Destrucións e Alteracións

Regular, soporta un alto grao de erosión por axentes naturais. Presenta incisións claramente contemporáneas, e
rebaixes a xeito de "pasos" realizados cun instrumento metálico que facilitan o acceso á parte superior da rocha.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición

Gravados rupestres que utilizan como soporte un gran batolito granítico duns 4 metros de altura, que se atopa illado no
entorno. Os motivos representados aparecen agrupados en dous conxuntos localizados respectivamente nas paredes
leste e norte da rocha. No primeiro caso, trátase de cinco alfabetifomes dispostos en dúas Uñas paralelas. No segundo,
outros alfabetiformes en mal estado e conservación. E xeral, os motivos amosan surco en V duns 3 cm de anchura e
0,5 cm de profundidade. A pedra e obxecto de abondosa mitoloxía popular coñecéndose tamén polo apelativo de "O
Tobogán". Dende a súa parte superior realizábase un ritual presumiblemente vencellado a ritos de fertilidade,
consistente en deixarse escorregar por un rebaixe natural existente no extremo meridional.



Axentes do impacto
Lume. Antrópicos.

Distancia
O m.

Identificación e descrición do impacto
Non presenta alteracións derivadas do lume pero si de orixe antrópico.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control argueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte.



Código de Identificación 	 E22

Elemento 	 Mufrio

Tipoloxía 	 Muiño hidráulico

Nome do Elemento 	 Muíño de Aldeavellas II

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Sta Cruz de Lesón

Lugar	 Aldeavellas

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 503954

UTM Y	 4719929

Altitude 	 235 msnm

Descrición de Accesos
Dende a Pobra, coller a estrada que leva a Aldeavellas. Nas proximidades do núcleo están os mufrios.

Destrucións e Alteracións
Abandono. Vexetación. Ruina.

Descrición
A vexetación impide observar con claridade o muíño, polo tanto resulta imposíbel dar unha descrición detallada. De
considerábeis dimensións, as paredes son de cachotería, con bloques graníticos de maior tamaño nas esquinas. O
inferno ten alomenos dous vanos para sendos rodicios. O tellado parece que sería a un auga, pero está totalmente
derruido, así como boa parte dos muros.

Medidas de protección
Cómpre limpar a vexetación sobre o edificio e no entorno, así como retirar o escombro do interior. Así mesmo, habería
que restituir os muros e o tellado.

Axentes do impacto
Abandono. Vexetación. Lume.

Distancia
Lume, a 10 m.

Situación
Lume, ó S-SW.

Identificación e descrición do impacto
Aínda que o lume non Ile afectou directamente, si chegou ao entorno. De todos xeitos está máis afectado polo
abandono (ruina).

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E23

Elemento 	 Muifío

Tipoloxía 	 Muítio hidráulico

Nome do Elemento 	 Muíño de Aldeavella I

Provincia	 A Coruña

Concello 	 A Pobra do Caramiñal

Parroquia	 Sta Cruz de Lesón

Lugar	 Aldeavella

N°1:50000 	 151

N° 1:20000	 13

UTM X 	 504112

UTM Y	 4719811

Altitude 	 135 msnm

Descrición de Accesos
Dende a Pobra, coller a estrada que leva a Aldeavella. Nas proximidades do núcleo están os muíños.

DestrucMns e Alteracións
Abandono. Vexetación. Ruina.

Descrición

A vexetación impide observar con claridade o muíño, polo tanto resulta imposíbel dar unha descrición detallada. De
considerábeis dimensións, as paredes son de cachotería, con bloques graníticos de maior tamaño nas esquinas. O
tellado parece que sería a dúas augas, pero está totalmente derruido, así como boa parte dos muros. O grupo de
muírios comparte a mesma canle.

Medidas de protección
Cómpre limpar a vexetación sobre o edificio e no entorno, así como retirar o escombro do interior. Así mesmo, habería
que restituir os muros e o tellado.

Axentes do impacto
Abandono. Vexetación. Lume.

Distancia
A uns 5 m dos muíños.

Situación
Ao N dos muíños.

Identificación e descrición do impacto
Aínda que o lume non Ile afectou directamente, si chegou ao entorno. De todos xeitos está máis afectado polo
abandono (ruina).

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes

Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.





Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

CONCELLO DE RIBEIRA

Respecto dos xacementos arqueolóxicos, os traballos realizados documentan a
presencia de 10 xacementos nas zonas afectadas polos incendios. Do total, en 7
casos documéntase a existencia por mor dos lumes dun impacto crítico, precisando
ditos xacementos de medidas correctoras urxentes, a fin de evitar a súa perda total
ou parcial. Os outros 3 xacementos mostran un impacto severo.

Respecto aos bens inmobles e etnográficos, documéntase a existencia de 7
elementos nas zonas prospectadas, non apreciándose a existencia de ningún
impacto crítico.



Clave de Identificación

Adscrición Cultural

Tipoloxia

Norne do xacemento

Provincia

Concello

Parroquia

Lugar

N° 1:50000

Ir 1:20000

UTM X

UTM Y

Al/liude

Descrición de Accesos

GA15073005

ldade do Ferro

Castro

Castro da Cidá. A Cidá

A Coruña

Ribeira

Carreira (San Paio)

Castro

151

33

499000

4712300

200 msnm

No núcleo urbán do concello de Ribeira tómase a estrada C-550 en dirección a Porto do Son. Ao chegar ao lugar de
Deán Grande tómase unha desviación á esquerda que leva a Olveira. No momento de máxima altitude débese coller
unha pista de terra á dereita que sobe cara o monte. O xacemento está sinalizado.

Emprazamento Topográfico

Cume dun monte.

Utilización do entorno
A repoboación de pifieiros queda fora da Jiña do parapeto.

Ve.vetación
A vexetación do interior do recinto do castro redúcese a toxos, xestas e algún piñeiro.

Destrucións e Alteracións
Ainda que a densa vexetación impide un estudo exhaustivo do xacemento, pode apreciarse o seu mal estado de
conservación, pois a acción dos canteiros foi intensa nos penedos graníticos que configuran a croa, e no recinto inferior
aprécianse grandes e profundas covas.

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
O castro compónse de dous * recintos situados a distinta altura. O superior é unha acrópole coberta de abondosos
afloramentos graníticos, algúns de grandes dimensións. As fortes pendentes naturais deféndena polos lados N e L.
Polo S e W un terraplén dá paso ao segundo recinto, conformado a xeito de gran terraza anexa ou antecastro. Está
limitado por un terraplén e un parapeto que defenden o xacemento pola súa parte máis vulnerábel, o S-SW. As

medidas, no eixo maior (NW-SL), son de 40 m. (no primeiro recinto), e no eixo menor (NE-SW) de 30 m. (no primeiro
recinto) e 50 m. (no segundo recinto), acadando un total de 80 m. En canto aos sistemas de acceso, aparentemente
non se conserva a entrada orixinal. Na actualidade accédese ao xacemento por un camiño que atravesa as defensas
do antecastro pola parte NW.

Axentes do impacto

Lume



Distancia
Inmediata

Situación
Entorno

Identificación e descrición do impacto
Nas partes N e L, onde as caldas son máis fortes, a zona afectada polo lurne remata aproximadamente no final da
pendente. Non se observan grandes alteracións debidas á acción do lume.

Cualificación do Impacto

Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15073006

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxía 	 Túmulo indeterminado

Nome do xacemento 	 Mámoas do Monte da Cidá, M-1

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Paio)

Lugar	 Castro / Deán Grande

N°1:50000 	 151

N°1:2000() 	 33

UTM X 	 499280

UTM Y	 4712100

Altitude 	 140-160 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
No núcleo urbán do concello de Ribeira tómese a estrada C-550 en dirección a Porto do Son. Ao chegar ao lugar de
Deán Grande tómese unha desviación á esquerda que leva a Carreira. A necrópole sitúese na ladeira SE do monte
Cidá, poucos metros antes de tomar unha pista de terra que se dirixe até o cume do monte.

Emprazamento Topográfico Pequena chaira a media ladeira.

Utilización do entorno Explotación forestal.

Vexetación FentoS e piñeiros de repoboación moi recente.

Destrucións e Alteracións Atópase violado.

Tipo de Propiedade Privada

Descrición
O túmulo está situado 50 m á dereita da pista de terra que se dirixe até o cume do monte Cidá no momento en que
ésta se bifurca cara o val de Corrubedo. As dimensións da mámoa son as seguintes: no eixo N-S, 19,5 m; no eixo E-
W, 18,5 m e 1 m de altura. O túmulo arnosa cono de violación central de 5,7 m (N-S) e 7 m (E-W), no interior do cal,
cara o extremo S, sobresae un ortostato granítico cunhas dimensións de 1 x 0,3 x 0,25 m.

Axentes do impacto Lume

Distancia Inmediata

Situación Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
A máxima afección está provocada pola queima dos tocóns anteriores que deixan buracos no chan, algúns bastante
profundos. Pouco afectado polo lume recente, xa que a vexetación que o cubría non era moi mesta.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.





Clave de Identificación 	 GA15073013

Adscrición Cultural	 Idade do Ferro

Tipoloxia 	 Castro

Nome do xacemento 	 O Castro. Castro de Artes

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 Artes (San Xulián)

Lugar	 Castro

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 33

UTM X 	 499491

UTM Y	 4713485

Altitude 	 50 m.s.n.m.

Descrición de Accesos

No centro do núcleo urbano do concello de Ribeira tómase a estrada C-550 en dirección a Porto do Son, ao chegar ao
lugar de Deán Grande cóllese unha desviación á esquerda que leva a Corrubedo, tras recoller 400 m tómase un
cruce á esquerda en dirección a Artes. O xacemento atópase a 600 m desta última desviación, á esquerda da estrada,
no lugar de Castro.

Emprazamento Topográfico

Espolón na ladeira N do monte Cidá.

Utilización do
Explotación forestal e agrícola.

Vexetación
Moi mesta, abondan os carballos, herbáceas e grandes xestas.

Destrucións e Alteracións
Aparentemente o seu estado de conservación é bó; tan só un camiño de carro accede até a croa a través da parte N
da muralla. Mais xa no 98, o seu estado de conservación era considerado irregular. Aprécianse alteracións do sustrato
no interior da croa debido á plantación de especies arbóreas de repoboación. Na actualidade, viuse parcialmente
afectado polo lume, aínda que non está indicado no mapa de incendios facilitado por Medio Rural. Non presenta
moitas alteracións provocadas directamente polo incendio, agás que aparece bastante erosionado nas zonas
afectadas.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Posúe un único recinto de forma lixeiramente oval, dividido en dúas plataformas ou niveis diferenciados. As defensas
están formadas por un terraplén sinxelo de terra que perimetra ao xacemento, sobre o que se inza un parapeto que,
nalgúns puntos, apóianse nos afloramentos que abondan no sector W. As medidas do castro son as seguintes, no
eixo maior (N-S) 65 m e no eixo menor (E-W) 50 m. Non se detectaron sistemas de acceso.

Axentes do impacto
Lume



Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Queimouse parcialmente, ainda que non apareza incluido no mapa de lumes facilitado polo Medio Rural. Non
presenta moitas alteracions provocadas directamente polo incendio, agás que aparece bastante erosionado nas
zonas afectadas.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na area de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15073026

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxia 	 Túmulo indeterminado

Nonte do xacemento 	 Mámoa 2 do Monte Cidá

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Palo)

Lugar	 Castro / Deán Grande

N°1:50000 	 151

N° 1:20000	 33

UTM X 	 499580

UTM Y	 4712320

Altitude 	 160 msnm

Descrición de Accesos

No núcleo urbán do concello de Ribeira tómase a estrada C- 550 en dirección a Porto do Son. Ao chegar ao lugar de
Dean Grande tómase unha desviación á esquerda que leva a Carreira. A necrópole sitúase na ladeira SL do monte
Cidá poucos metros antes de tomar unha pista de terra que sobe até o cume do monte.

Emprazamento Topográfico

Pequena chaira a media ladeira.

Utilización do entorno
Explotación forestal.

Vexetación
Repoboación de pifieiros de gran tamaño e fentos.

Destrucións e Alteracións
Burato de violación.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición

Túmulo ubicado no extremo occidental dunha plataforma localizada na ladeira E do monte da Cidá. Presenta un
diámetro de 20 m e unha altura máxima de 1,60 m. En superficie non se aprecian restos de estruturas pétreas internas
nin coiraza de recubrimento. O seu estado de conservación é irregular. No centro da masa tumular apreciase un burato
de violación alongado de 8 m no eixo N-S e 9,90 m no E-W. As características do túmulo e as dimensións da violación
permiten plantexar a hipótese de que contivera unha cámara pétrea da que na actualidade non se aprecian restos.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.



Identificación e descrición do impacto
O lume afectou á mámoa, pero non está demasiado alterada (debeu ser un lume manso). Alterada tamén pola
repoboación de pitleiros.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15073027

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipolo.vía 	 Túmulo indeterminado

Norne do xacernento 	 Mámoa 3 de Monte Cidá

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Paio)

Lugar	 Castro/Deán Grande

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 33

UTM X 	 499835

UTM Y	 4712336

Altitude 	 140-160 m.snm

Descrición de Accesos

No núcleo urbán do concello de Ribeira tómase a estrada C- 550 en dirección a Porto do Son. Ao chegar ao lugar de
Deán Grande tómase unha desviación á esquerda que leva a Carreira. A necrópole sitúase na ladeira SE do monte
Cidá poucos metros antes de tomar unha pista de terra que se eleva ata o cume do monte.

Emprazamento Topográfico
Pequena chaira a media ladeira.

Utilización do entorno
Explotación forestal

Vexetación

Sobre a masa tumular hai abundante vexetación de todo tipo: eucaliptos e piñeiros,

Destrucións e Alteracións
Mámoa bastante alterada pola repoboacion.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Túmulo ubicado no centro dunha plataforma localizada na ladeira leste do monte da Cidá, nas cercanías dun
afloramento granítico á beira dun camiño tradicional. Presenta un diámetro de 18 m e unha altura máxima de 0,50 m.
En superficie apreciase a existenza dunha couraza de recubrimento feita a base de pedras graníticas de mediano
tamaño dispostas de xeito imbricado. Non conserva nengún ortostato. O seu estado de conservación é irregular. En
xeral o túmulo viuse afectado polos traballos de plantación de eucaliptos de repoboación. No centro da masa tumular
apreciase un burato de violación oblongo de 4,20 m no eixo N-S e 4,60 m no eixo E-W.

Axentes do impacto
Lume

Distancia

Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.



Identificación e descrición do impacto
Aínda que non aparece nos mapas sf que está afectada polo lume (toda a necrópole).

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15073028

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipolo.vía 	 Túmulo indeterminado

Nome do xacemento 	 Mámoa 4 de Monte Cidá

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Paio)

Lugar	 Castro/Deán Grande

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 33

UTM X 	 499760

UTM Y	 4712460

Altitude 	 140-160 m.snm

Descrición de Accesos

No núcleo urbán do concello de Ribeira tómase a estrada C- 550 en dirección a Porto do Son. Ao chegar ao lugar de
Deán Grande tómase unha desviación á esquerda que leva a Carreira. A necrópole sitúase na ladeira SE do monte
Cidá poucos metros antes de tomar unha pista de terra que se eleva ata o cume do monte.

Emprazamento Topográfico
Pequena chaira a media ladeira.

Utilización do entorno

Explotación forestal. Vexetación mesta de fentos e repoboacion de eucalipto sobre a masa tumular.

Vexetación

Bosque de eucalipto.

Destrucións e Alteracións
Violado. A mámoa está moi alterada pero non polos lumes recentes. O seu estado é case inapreciable; conserva moi
pouca altura

Tipo de Propiedade

Privada

Descrición
Túmulo ubicado no centro dunha plataforma localizada na ladeira L do monte da Cidá, inmersa nunha plantación de
eucaliptos de repoboación. Sitúase 45 m ao N da mámoa 3. Presenta un diámetro de 16 m e unha altura máxima de
0,30 m. En superficie non se aprecian restos de estruturas pétreas. O seu estado de conservación é moi deficiente,
correndo grave risco de desaparición. O túmulo está afectado polas remocións inherentes á repoboación forestal de
eucaliptos por medios mecánicos. No centro da masa tumular apréciase un burato de violación de 4,50 m no eixo N-S
e 4 m no eixo E-W.

Axentes do impacto
Repoboación e lume.

Distancia

Inmediata.

Situación
Entorno e superficie



Identificación e descrición do impacto
O túmulo está afectado polas remocións inherentes á repoboación forestal de eucaliptos por medios mecánicos

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.



Clave de Identificación 	 GA15073029

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipolo_vía 	 Túmulo indeterminado

Nome do xacemento 	 Mámoa 5 de Monte Cidá

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Paio)

Lugar	 Castro/Deán Grande

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 33

UTM X 	 499742

UTM Y	 4712428

Altitude 	 140-160 m.snm

Descrición de Accesos

No núcleo urbán do concello de Ribeira tómase a estrada C- 550 en dirección a Porto do Son. Ao chegar ao lugar de
Deán Grande tómase unha desviación á esquerda que leva a Carreira. A necrópole sitúase na ladeira SE do monte
Cidá poucos metros antes de tomar unha pista de terra que se eleva ata o cume do monte. Esta mámoa localizase 25
m. á esquerda da estrada Deán Grande - Carreira, e a uns 150 m. ao NW da mámoa 4.

Emprazamento Topográfico
Pequena chaira a media ladeira.

Utilización do entorno
Explotación forestal

Vexetación
Bosque de eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Violado. Está afectado polas remocións inherentes á repoboación forestal de eucaliptos, que desfiguraron a tumulación
e colmataron o cono de violación. Un camiño corta o sector NE do túmulo.

Tipo de Propiedade

Privada.

Descrición
Túmulo ubicado no centro dunha plataforma localizada na ladeira leste do monte da Cidá, inmersa nunha plantación de
eucaliptos de repoboación. Sitúase 150 m ao NW do GA15073028. Presenta un diámetro de 16,50 m e unha altura
máxima de 0,40 m Conserva un ortostato de 0,70 x 0,30 x 0,10 m desprazado cara o extremo NE da masa tumular. O
estado de conservación do túmulo é deficiente, correndo grave risco de desaparición. Está afectado polas remocións
inherentes á repoboación forestal de eucaliptos, que desfiguraron a tumulación e colmataron o cono de violación. Un
camiño corta o sector NE do túmulo.

Axentes do impacto

Camiño e lume.

Distancia
Inmediata.



Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Está afectado polas remocións inherentes á repoboación forestal de eucaliptos, que desfiguraron a tumulación e
colmataron o cono de violación

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urgentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.



Clave de Identificación 	 GA15073034

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxía 	 Túmulo megalítico

Nome do xacernento 	 Mámoa dos Oiteiros Rubios

Provincia	 A Coruña

Cotice& 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Paio)

Lugar	 Vilar

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 32

UTM X 	 498030

UTM Y	 4711640

Altitude 	 36 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Desde Ribeira tomar a estrada que leva a Corrubedo e coller o desvío que indica a Gude e Gode até chegar ao
CIELGA; unha vez na porta deste edificio camiñar uns 100 m en dirección leste.

Ernprazamento Topográfico
Ocupa unha dobre ruptura de pendente, cóncava no sentido E-W e convexa no N-S; na cubeta da ladeira media da
penichaira litoral.

Utilización do entorno

Piñeiral. Parque Natural.

Vexetación
Piñeiros de repoboación, toxo e carpaza.

Destrucións e Alteracións
Asemade da violación ten outras intrusións no cuadrante NNW, e sobre él medran alomenos 11 piñeiros ademáis dos
tocáns de árbores xa cortadas. Hai dous camiños que bordean o túmulo pola periferia L e W, as rodeiras de carro
deste último camiño chegaron a afectar o túmulo.

Tipo de Propiedade
Particular.

Descrición
O túmulo foi construido nunha depresión, arrodeado por alturas maiores, polo que a súa visibilidade e a súa
visualización está limitada á banda NW. Actualmente conserva un diámetro de 14 m no sentido L-W e de 16 no N-S,
sendo a súa altura máxima 0,75 m. A violación configura un círculo central de 6 m. de diámetro e 40 cm de fondura
máxima. A couraza é de laxes de granito superpostas a modo de escamas, duns 35 cm de tamaño medio; ésta
obsérvase mellor na banda N e no cuadrante NNW, xa que nesta zona é onde o túmulo presenta as maiores
alteracións recentes. Conserva un chanto da cámara, que actualmente está disposto en sentido NE-SW, e se observa
nel unha altura de 40 cm; unha lonxitude de 2,20 m e 20 cm de grosor; o chanto está dentro da violación e a súa
ubicación cecais non se corresponda coa orixinal. Ocupa un terreo areoso asentado sobre un substrato granítico, e a
uns 150 m. ao SE existe un gran afloramento que dá nome á zona: os Oiteiros Rubios. Tamén no propio túmulo asoma
a rocha base, e inmediato a él existe un pequeno batolito, situación esta que se repite no seu entorno.

Axentes do impacto
Camdio



Identificación e descrición do impacto
Un camiño afecta (5 xacemento polo L e W

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Balizar o xacemento para que non se destrúa máis do que xa está.



Clave de Identificación 	 GA15073036

Adscrición Cultural	 Neolítico/Calcolítico

Tipoloxia 	 Túmulo indeterminado

Nome do xacemento 	 Mámoa da Bouza de Mariscás - Agro das Coles

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Paio)

Lugar	 Vilariño-Vilar

N°1:50000 151

N°1:20000 32

UTM X 498312

UTM Y 4710909

Altitude 30 msnm

Descrición de Accesos

Desde Ribeira tómase a estrada a Corrubedo e nos desviamos á esquerda cara Goda e Gude. Seguimos ata Vilar e aquí
collemos un desvío á dereita que indica o Centro Multiusos da Comunidade de Montes de Carreira; inmediato a éste polo S
está o túmulo, nunha chousa e pegado ó valado e a un camiño.

Emprazamento Topográfico
Está na pendente inferior dun rechán da penichaira litoral.

Utilización do entorno
Hábitat, cultivos e monte inculto.

Vex elación
Cortiña de millo, berzas e patacas e labradío inculto de pasto.

Destrucións e Alteracións
A metade L do túmulo foi seccionada por un camiño que dende Vilariño leva a A Bouza. O valo da chousa discorre inmediato
ao camiño e remonta o túmulo.

Tipo de Propiedade

Particular.

Descrición
O xacemento foi construido sobre unha laxe de granito, pero tamén de grandes batolitos. A 150 m ao SL discorre o

Río de Vilar, un regato utilizado tradicionalmente para mover varios muíños. As medidas da mámoa son as seguintes: 6 m no
eixo N-S, 10 m no eixo L-W, e 50 cm de altura máxima. Non se aprecia violación nin restos de coiraza. Un valado de pedra
remonta o túmulo, sobre o cal hat un pasadeiro de grandes pedras que permiten entrar na chousa. A visibilidade preferente do
túmulo abrangue o treito SL-S-SW, estando orientado cara o SW.

Axentes do impacto
Lume

Distancia

Inmediata.



Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto

O lume non chegou á mámoa en si, pero está no entorno inmediato, do outro lado do camiño.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.



Clave de Identificación 	 GA15073038

Adscrición Cultural	 Neolítico

Tipoloxía 	 Túmulo indeterminado

Nome do xacernento 	 Mámoa do Outeiro do Carballo

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira / A Pobra do Caramiñal

Parroquia 	 S. Martiño de Oleiros / Sta.Cruz de Vesón

Lugar	 San Mamede

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 13

UTM X 	 502924

UTM Y	 4720312

Altitude 	 480 m.

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello accedese o lugar de Palmeira pola C-550 onde se toma a estrada local que indica ó mirador da
Curota polo cruceiro de Moldes. Pasada A Curota síguese pola pista asfaltada ata unha curva á esquerda xusto antes de que
o tendido eléctrico cruce a estrada, dende aquí un sendeiro discorre entre piñeiros de repoboación en dirección W. O túmulo
atópase 75 m ó W da estrada a carón do río Lobeiras.

Emprazamento Topográfico

O xacemento emprázase no fondo dunha braña que conforma a cabeceira do río Lobeiras, dominando dende o L o seu
desaugadoiro.

Utilización do entorno

Explotacion forestal, gandeiria extensiva.

Vexetachin
Pifieiros de repoboación e herbáceas.

Destrucións e Alteracitíns
Presenta un burato de violación central de forma oblonga, actualmente semicolmatado. As súas dimensións son 5,5 m no
eixo N-S e 5,9 m no eixo E-W. E moi probable que esta remoción alterase ás estructuras pétreas internas xa que na periferia
NW da violación se aprecia un posible ortostato claramente desplazado.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Túmulo emprazado no fondo dunha braña que conforma as fontes do río Lobeiras, dominando dende o E o seu
desaugadoiro. O xacemento localizase a 30 m ó L do curso do río. As súas dimensions son de 16,2 m no eixo N-S, 15,2 m
no eixo E-W e unha altura máxima (ó W) de 0,5 m e mínima (ó E)) de 0,3 m. En superficie apréciase a existencia dunha
coraza de recubrimento artellada a base de pedras graníticas e metamórficas de mediano tamaño; así mesmo a presencia
dunha serie de pedras graníticas de bo tamaño e forma rectangular fincadas na periferia tumular fundamentalmente nos
sectores W e NW permítenos aventurala hipotese da presencia dun anel peristalítico. Un ortostato granítico de 0,90 X 0,67 X
0,04 m, desplazado da sua posicion orixinal, aparece tumbado no cono de violación. Bibliografia: L. Gil Agra, 1998 Proxecto
de revision de catalogo delimitacion planimetrica e redaccion das ordenanzas reguladoras dos usos do solo nos xac.Arqu. Do
Concello de Riveira (A Coruña). Na actualidade a mamoa presenta unha couraza de pequenas pedras que está moi ó d
escuberto pola erosión.



Axentes do impacto
Lume e erosión.

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Pouco alterado por actividade forestal e agrícola, ademais das escavacións furtivas. Na actualidade, o incendio non foi de
moita intensidade xa que a vexetación era moi baixa; a zona está moi limpa e tratase dun lugar mol brañoso. A maior
afección ven dada pola posible erosión que poida sufrir a masa tumular.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.



Código de Identificación 	 E01

Elemento 	 Capela

Tipoloxia 	 Capela

Nome do Elemento 	 Capela de San Roque

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 San Paje de Carreira

Lugar	 Castro

N"1:50000 	 151

N" 1:20000 	 33

UTM X 	 499506

UTM Y	 4711571

Altitude 	 100 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, tomar a estrada que leva ao lugar de Castro polo lugar de Frións e Quinteiro. A capela
está próxima a este lugar, á beira da estrada.

Destruccións e Alteracións
O lume chegou a rentes da capela, pero o edificio en si non se viu afectado.

Descrición
Capela de planta rectangular, con cabeceira recta. Fábrica coidada, trátase dunha sillería de granito con encintado en
branco. Da hila de imposta para arriba está caleada. Conta cunha pequena espadana, pero a campá desapareceu ou
foi roubada. Non semella ser moi antiga.

Medidas de protección
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do ben e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
10 metros

Situación
Na parte W.

identificación e descrición do impacto

Como se dixo máis arriba, o lume chegou a rentes da capela, queimando os piñeiros e os matorrais de arredores, pero
o edificio en si non está afectado.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras tir_ventes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E02

Elemento 	 Lavadoiro

Tipoloxía 	 Lavadoiro: construcción de aproveitamento doméstico da auga.

Norne do Elemento 	 Lavadoiro de Castro

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 San Xulián de Artes

Lugar	 Castro

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 33

UTM X 	 499302

UTM Y	 4713241

Altitude 	 70 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, tomar a estrada que leva ao lugar de Castro, polo lugar de Deán Grande.

Destruccións e Alteracións

O lume chegou á beira mesma do ben, pero este non se viu afectado. Outra alteración é a vexetación do entorno, moi
descoidado.

Descrición
Segue a tipoloxía dos lavadoiros, contando cun grande pilón rectangular, de pedra, con lousas ben pulidas na parte
superior do depósito, en todo o perímetro, para facilitar o lavado da roupa. Este pilón está cuberto por unha estrutura
de cemento con tellado a dúas augas. A corrente de auga que chega ao lavadoiro aprovéitase ademais coma fonte,
cun só cano. Riba do picho, tallado o escudo da Falange.

Medidas de protección
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do ben e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
5 metros

Situación
Tras da fonte e no arredor.

Identificación e descrición do impacto
Lume no entorno inmediato. Abandono.

Cualificación do Impacto
Severo.



Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.



Código de Identificación 	 E04

Elemento 	 Hórreo de pedra

Tipoloxia 	 Hórreo: construcción de almacenamento

Nome do Elemento 	 Hórreo de Castro

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 San Paio de Carreira

Lugar	 Castro

N"1:50000 	 151

N°1:20000 	 33

UTM X 	 499027

UTM Y	 4711252

Alt itude 	 60 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, coller a estrada que leva ao lugar de Castro (Castro da Cidá).

Destruccións e Alteracións
O lume chegou ata o pe mesmo do hórreo.

Descrición
Exemplo típico de hórreo de pedra da comarca do Barbanza. Consta de dous elementos, soleira e cámara. A soleira
de cachoteria, e serve para elevar e á vez nivelar a estrutura da cámara. A cámara elevase sobre a soleira con catro
parellas de pes de granito, con tornarratos circulares. Costais e penais, en granito, facilitando a ventilación mediante a
colocación, moi ordenada, de rachas de pedra.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia

O metros

Situación

Arredor do hórreo.

Identificación e descrición do impacto
Ardeu todo o entorno do hórreo.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada das cinzas e restos de incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E08

Elemento 	 Lavadoiro

Tipoloxia 	 Lavadoiro: construcción de aproveitamento doméstico da auga.

Nome do Elemento 	 Lavadoiro de San Roque

Provincia	 A Coruña

('once/lo 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Paio)

Lugar	 Castro

N"1:50000 	 151

N°1:20000 	 33

UTM X 	 499640

UTM Y	 4711682

Altitude 	 110 msnm

DescricMn de Accesos
Dende Ribeira coller unha estrada que leva ao lugar de Castro, pasando por Frións. A 200 m. ao L da Capela de San
Roque está o lavadoiro, próximo tamén ao GA15073006.

Destruccións e Alteracións

Non se viu afectado polo lume.

Descrición
Segue a tipoloxía dos lavadoiros, contando cun grande pilón rectangular, de pedra, con lousas ben pulidas na parte
superior do depósito, en todo o perímetro, para facilitar o lavado da roupa. Tapado por unha estrutura de cemento de
dez pilares que sostetien un tellado a dúas augas.

Medidas de protección

Axentes do impacto
Lume. Está ben conservado.

Distancia

Situación
Esta dentro da zona de incendios pero non esta afectado

Identificación e descrición do impacto
Non se viu afectado polo lume.

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.
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Código de Identificación 	 E09

Elemento 	 Hórreo

Tipoloxia 	 Hórreo

Nome do Elemento 	 Hórreo de San Roque

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 San Paio de Carreira

Lugar	 Castro

N°1:50000 	 151

N° 1:20000 	 33

UTM X 	 499296

UTM Y	 4711495

Altitude 	 75 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, tomar a estrada que leva ao lugar de Castro polos lugares de Frións e Quinteiro. O hórreo
está neste lugar.

Destruccións e Alteración,s-
Ligues e musgo sobre o celeiro. O propietario adosoulle un galiñeiro e unha caseta.

Descrición
Exemplo típico de hórreo de pedra da comarca do Barbanza. Consta de dous elementos, celeiro e cámara. Ambos de
aparello coidado, de granito: o celeiro de sillería e a cámara, tanto costais como penais, en blocos de pedra con rachas
de pedra moi ordenadas para facilitar a ventilación do interior. Ten adosadas dúas construccións, unha en cada costal.

Medidas de protección

Axentes do impacto
O lume non Ile afectou: está máis alterado pola vexetación e pelas casetas que Ile adosou o propietario.

Identificación e descrición do impacto
O lume non Ile afectou, pese a que ardeu o entorno.

Cualificación do Impacto
Moderado.

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E10

Elemento 	 Muíño

Tipoloxía 	 Muífío de río, de cante.

Nome do Elemento 	 Mufho da lnasia

Provincia	 A Coruña

Concello 	 Ribeira

Parroquia	 Carreira (San Palo)

Lugar	 San Palo

N°1:50000 	 151

N°1:20000 	 32

UTM X 	 498267

UTM Y	 4710373

Altitude 	 7 msnm

Descrición de Accesos
Dende Ribeira, hai que coller a estrada que leva a San Palo, deixar este lugar atrás e seguir ate un cruce que val a
Graña. Entre ambos lugares están os muiños. Próximo a GA15073036.

Destruccións e Alteracións
Non se aprecian: foi restaurado.

Descrición
Muíño de canle, de considerábeis dimensións. Restaurado, limpándolle e repóndolle a cachotería orixinal dos muros.
Tellado a dúas augas. Ao atoparse pechado non puidemos observar o tremiñado e comprobar o número de moas, se
ben polo tamaño do edificio deben ser máis de unha.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
10 m.

Situación
Do outro lado do rego.

Identificación e descrición do impacto
Lume no entorno, pero non Ile afectou.

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.





Código de Identificación 	 E12

Elemento 	 Muíño

Tipoloxía 	 Muírlo de río, de canle

Nome do Elemento 	 Muíño de Cobreira 2

Provincia	 A Coruña

('once/lo 	 Ribeira

Parroquia	 San Paio de Carreira

Lugar	 San Paio

N"1:50000 	 151

N°1:20000 	 32

UTM X 	 498316

UTM Y	 4710325

Altitude 	 10 msnm

Descrición de Accesos
Dende Ribeira, hai que coller a estrada que leva a San Paio, deixar este lugar atrás e seguir até un cruce que val a
Graña. Entre ambos lugares están os muíños. O de Cobreira 1 atópase a 50 m ó E do de Abadanero, e o que nos
ocupa, uns 50 m. ó S de Cobreira 1.

Destruccións e Alteracións
Non está afectado polo lume. Está restaurado.

Descrición
Pequeno muiño de canle, paredes de cachotería, tellado a dúas augas. Restaurado hai pouco tempo, semella estar en
bo estado. Ao estar pechado non puidemos ver o interior, se ben polo tamaño da construcción semella ser de unha soa
moa.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
A uns 10-20 m. do lume.

Situación
Ao N.

Identificación e descrición do impacto
O lume non Ile afectou, pese a estar preto do muíño.

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.





Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

Fichas de afeccións.



TIPO DE AFECCIÓN SITUACION UTM X UTM Y
1. CORTALUME 507043 4735387
2. GABIA 507075 4735240
3. PISTA 507114 4735138
4. RECHEO
5. OUTRO
DIMENSIÓNS
LONXITUDE
ALTURA
ANCHURA 	 10m

BEN CULTURAL AFECTADO 
CASTRO DE SAN LOIS

CÓDIGO 
GA15057002

BEN CULTURAL AFECTADO CÓDIGO

FICHA DE ELEMENTO DE AFECCIÓN. N°: 1 	 - 	 '',OSPECTIVA

NOME DO ELEMENTO DE AFECCIÓN: CORTALUME
PROVINCIA: A CORUÑA
CONCELLO: NOIA
PARROQUIA: SANTA MARIA DE ARGALO

DESCRICION
O cortalumes ten uns 10m de ancho e discurre case dende a croa do Castro caendo pola ladeira S. A
pesar de que se moveu un volume de terra moi grande apenas aparece material arqueolóxico.

N°: Indicar N° do concello segundo e GA e máis orde numérica corrrelativa. NOME: Outorgar nome ao elemento de afección

que pode vir dado polo topónimo ou por un ben cultural máis próximo. COORDENADAS: Sinalarán os puntos significativos do

elemento de afección.



TIPO DE AFECCIÓN SITUACIÓN UTM X UTM Y
1. CORTALUME 505862 4728944

2. GABIA 506022 4728841
3. PISTA 505876 4728718
4. RECHEO 505788 4728652
5. OUTRO
DIMENSIÓNS
LONXITUDE
ALTURA
ANCHURA
	

15-5m

Outeiriño do Pan 1 GA15011019
BEN CULTURAL AFECTADO BEN CULTURAL AFECTADOCÓDIGO CÓDIGO

FICHA DE ELEMENTO DE AFECCIÓN. N°: 1 -

NOME DO ELEMENTO DE AFECCIÓN:CORTALUME
PROVINCIA:A CORUÑA
CONCELLO:BOIRO
PARROQUIA:SAN ANDRÉS DE CURES

DESCRICION
Trátase dun cortalumes de 15m de ancho como máximo e que ao chegar ao lado da estrada disminue
ata os 5m de anchura. Afecta á área de protección do xacemento Outeiriño do Pan I.

N°: Indicar N° do concello segundo e GA e mäis orde numérica corrrelativa. NOME: Outorgar nome ao elemento de afección

que pode vir dado polo topónimo ou por un ben cultural máis próximo. COORDENADAS: Sinalarán os puntos significativos do
elemento de afección.



TIPO DE AFECCIÓN
1. CORTALUME
2. GABIA
3. PISTA
4. RECHEO
5.OUTRO
DIMENSIÓNS
LONXITUDE
ALTURA
ANCHURA 	 6m.

SITUACIÓN UTM X UTM Y
510119 4725798
510089 4725822
510044 4725704
510065 4725300
510075 4725148
510078 4724785
509940 4724697

BEN CULTURAL AFECTADO CÓDIGO BEN CULTURAL AFECTADO CODIGO

FICHA DE ELEMENTO DE AFECCIÓN. N°: 2 -
	 ROSPECTIVA

NOME DO ELEMENTO DE AFECCIÓN: CORTALUME
PROVINCIA:A CORUÑA
CONCELLO:BOIRO
PARROQUIA:

DESCRICION

Trátse da realización dun cortalume nunha zona sensible a ter xacementos e que se fixo sin control

arqueolóxico.

N°: Indicar N° do concello segundo e GA e máis orde numérica corrrelativa. NOME: Outorgar nome ao elemento de afección

que pode vir dado polo topónimo ou por un ben cultural máis próximo. COORDENADAS: Sinalarán os puntos significativos do

elemento de afección.



UTM X
510081

UTM Y
4724588

SITUACION

510207 4724553

TIPO DE AFECCION
1.CORTALUME
2. GABIA
3. PISTA
4. RECHEO
5. OUTRO
DIMENSIÓNS
LONXITUDE
ALTURA
ANCHURA
	

6m.

BEN CULTURAL AFECTADO BEN CULTURAL AFECTADOCÓDIGO CODIGO

FICHA DE ELEMENTO DE AFECCIÓN. N°: 3 -

NOME DO ELEMENTO DE AFECCIÓN:CORTALUME
PROVINCIA:A CORUÑA
CONCELLO:BOIRO
PARROQUIA:

DESCRICIÓN

Tratase dun cortalume feito sen control arqueolóxico nunha zona sensible de ter xacernentos. Moi preto
do polígono industrial.

N°: Indicar N° do concello segundo e GA e máis orde numérica corrrelativa. NOME: Outorgar nome ao elemento de afección
que pode vir dado polo topónimo ou por un ben cultural máis próximoCOORDENADAS: Sinalarán os puntos significativos do
elemento de afección.



Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

Informes de medidas correctoras.



INFORME RELATIVO A LA PROSPECCIÓN DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN ÁREAS AFECTADAS POR
INCENDIOS EN 2006. PENÍNSULA DEL BARBA NZA

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS A DESARROLLAR

Fernando Carrera Ramírez

Escola Superior de Conservación e Restauración de BB CC de Galicia, Pontevedra

fcarreraeedu.xunta.es

Hemos leído con interés el informe general y las diversas fichas de diagnóstico sobre
los yacimientos arqueológicos de los ayuntamientos de Rois, Ribeira, Rianxo, Porto do

Son, Pobra do Caramiñal, Boiro, Dodro, Lousame y Noia, todos ellos en la provincia de

A Coruña, afectados por los incendios forestales sufridos en el verano de 2006. Se

trata de un trabajo de campo realizado por la empresa Prospectiva y Análisis

Arqueólogos S.L. y presentado a nosotros por el profesor de la Universidad de

Santiago, Ramón Fábregas Valcarce.

La evidente intención de las autoridades al solicitar este trabajo -parece obvio- no es

otra que cuantificar la intensidad del daño, esbozar líneas de actuación que frenen las

alteraciones acumuladas en los yacimientos y, asimismo y dentro de lo posible,

emprender acciones que eviten nuevas degradaciones en años venideros.

La primera reflexión que uno se plantea es la pertinencia misma de este trabajo, o por

lo menos, su coherencia una vez producida la alteración. ¿No sería más eficiente

evaluar — y corregir- los riesgos en aquellas áreas no afectadas por los incendios?. No

parece descabellado sugerir que en esas zonas podrán repetirse las graves

alteraciones que, como veremos, han afectado a los yacimientos ahora estudiados. La

primera de las sugerencias que queremos hacer es, pues, la de la necesidad de

emprender una labor de diagnosis y conservación preventiva para todo el patrimonio

arqueológico inmueble galaico, una labor de enorme urgencia que repetidamente

hemos solicitado.

Una aclaración previa asimismo necesaria es la de recordar que las consideraciones

que se van a hacer lo son sobre aquellos yacimientos que los redactores del informe

han considerado en estado "crítico", aquellos que han sufrido de forma más dramática

la acción del fuego del 2006. Esta selección respondía a la expresa petición



administrativa de sugerir medidas de acción directa sobre los yacimientos más

directamente afectados. Sin embargo, el método propuesto es notablemente limitante:
porque elimina los matices (leve, intermedio, acusado) tanto de las alteraciones

observadas como de las medidas correctoras recomendables.

En resumen, las acciones que se proponen sólo consideran las áreas quemadas y ni

siquiera son exhaustivas sobre éstas últimas, no se trata por tanto de un proyecto de
gestión de la globalidad del patrimonio arqueológico de un ámbito territorial como el

estudiado. Aceptadas esas carencias, bueno será reconocer sin embargo que por vez

primera se considera la protección y conservación del patrimonio arqueológico como un

hecho territorial y no puntual. Y que este interesante camino que ahora se inicia deberá

profundizarse con enfoques más ambiciosos y profundos.

LAS ALTERACIONES

Con excepción de Noia, las alteraciones "criticas" alcanzan porcentajes muy elevados
en las áreas prospectadas: 23% en Porto do Son, 16% en Boiro, 40% en A Pobra, 58%
en Ribeira, 87% en Rois, 71% en Dodro, 30% en Lousame y 51% en Rianxo. Analizado

en su globalidad, el dato señala que casi el 50% de los yacimientos en áreas

quemadas muestran alteraciones críticas, lo que en sí mismo revelador del efecto del

fuego sobre el patrimonio arqueológico.

En todos los casos el factor esencial de alteración son los incendios, para lo que

obviamente es necesaria la existencia de combustible. El tipo y abundancia del mismo

ha sido registrado en cada uno de los informes, dándose la circunstancia de que en los

"grandes" yacimientos (túmulos, castros) es dominante la existencia de especies

arbóreas de repoblación forestal, lo que no se produce en las áreas rocosas sobre las

que aparecen los grabados. Sin embargo, es común a todas las zonas y yacimientos la

exuberancia arbustiva, lo que es causa fundamental de las alteraciones observadas en

los grabados rupestres.

No es casual que en 75 casos (83% de aquellos en los que se registra el régimen de

propiedad) la titularidad de los sitios sea privada y, como acabamos de ver y quizá

consecuencia de esa situación, carezca del adecuado mantenimiento de roza

periódica.

Más allá de todo ello, coincidimos con absoluta plenitud con los redactores de los

informe en cuanto a la especificidad de las alteraciones para cada tipo de yacimiento:

Los castros agredidos (un 5% de los yacimientos) lo son como consecuencia de una

intensa explotación forestal, aparentemente incompatible con su condición de

yacimiento catalogado, mientras que la acción directa del fuego apenas tiene



relevancia En consecuencia, el tipo de alteración es en todos los casos generalizada

pero con una leve intrusión en los niveles arqueológicos, caracterizados por una cierta

potencia estratigráfica.

Lo anterior tiene como excepción aquellos sitios en los que se han realizado obras

paralelas a la propia actividad forestal (cortafuegos, pistas), lo que se mantiene como

riesgo ahora que se van a desenvolver nuevas acciones de regeneración y repoblación

de los montes en las zonas afectadas.

Los yacimientos tumulares (un 45 (Yo de los sitios) han sufrido muy intensamente la

acción de los fuegos, tanto más agresivamente cuando existían estructuras megalíticas
a la vista: los ortostatos al aire libre podrán haber sufrido pérdidas notables en el arte

prehistórico que con frecuencia soportan.

Además de lo señalado, en estos yacimientos y en todos aquellos sin estructuras

megalíticas a la vista la acción del fuego tiene consecuencias a nuestro entender

menores, tales como el descubrimiento de la coraza pétrea o la posible erosión de las

masas tumulares ahora desprotegidas de la cubierta vegetal, cuya evolución deberá

ser observada.

Aunque no relacionadas con el estudio que nos ocupa, son absolutamente

generalizadas las intrusiones (con toda probabilidad, antiguas) de excavadores furtivos

que producen cráteres centrales de violación en la práctica totalidad de los sitios. A

todas estas prácticas deben sumarse otro grupo de acciones antrópicas muy diversas

observables en un buen número de yacimientos: caminos, zanjas, etc.

Más reciente y más preocupante es la frecuencia (más del 80%) de túmulos sobre los

que se ha realizado repoblación forestal. Este hecho no sólo explica los incendios

ahora verificados sino una insoportable interacción (el arado, las raíces) con un

sustrato arqueológico muy leve.

Por último, los grabados rupestres (un 50% de los sitios) tanto históricos como —más

frecuentemente- prehistóricos son los que muestran una alteración más dramática, que

llega a explicar la desaparición más de 5 sitios. Esas alteraciones por fuego,

escuetamente descritas en los informes, abarcan desde cambios cromáticos

(oxidaciones de minerales de hierro) hasta irreversibles formaciones de termoclastos
que hacen desaparecer total o parcialmente las áreas grabadas. Estos

desplacamientos aún seguirán generándose y ampliándose durante un período más o

menos largo de tiempo, por lo que la alteración sigue activa aunque el agente haya

desaparecido.

De nuevo conviene señalar la existencia de especies arbustivas en torno a los sitios

como razón principal de las destrucciones provocadas por los incendios.



Aunque los anteriores son los procesos principales, pueden señalarse una amplia

variedad de acciones antrópicas directas, desgraciadamente habituales en este tipo de

bien cultural: repicados, repintados, manchas, arranques y, por supuesto la huella

indeleble de la extracción de piedra como parte de los trabajos de cantería tradicional.

Menos agresiva nos parece la abundante colonización por líquenes y otros organismos

que se verifica en buena parte de los afloramientos con grabados.

Por último, nos han llamado poderosamente la atención los dos casos en los que la

construcción de parques eólicos puede haber causado la destrucción de sendas áreas

con grabados.

LAS MEDIDAS CORRECTORAS

Las medidas correctoras que se han propuesto en los informes entregados nos

parecen del todo razonables. Por ejemplo, se propone con carácter general la limpieza

de los sitios arqueológicos, lo que no sólo permitirá conocer con más detalle las

alteraciones acumuladas sino que mejorará la percepción pública de los sitios.

Esta limpieza tiene un carácter especialmente intenso en los yacimientos castreños,
en los que deberá emplearse maquinaria pesada cuya actividad deberá ser

estrictamente controlada por arqueólogos. Por lo demás, debería talarse toda la

superficie actualmente arbolada sobre castros y túmulos, lo que evitará no sólo las

alteraciones por fuego sino las que afectan a los niveles arqueológicos ocultos.

Además, será conveniente la restauración de las áreas afectadas por la apertura de

pistas y cortafuegos.

En los túmulos deberá acometerse con prontitud la protección de las estructuras

megalíticas a la vista, mediante la oclusión de las violaciones con sedimentos o arena.

Por supuesto, y como se ha señalado para los castros, deberá talarse toda la

vegetación arbórea —quemada o no- que en la actualidad coloniza los túmulos.

Finalmente, en los casos en los que existe vegetación arbustiva deberá eliminarse,

aunque este trabajo no debería emprenderse si no se tienen garantías de su

mantenimiento en el tiempo.

Por último, el caso de los petroglifos presenta ciertas dificultades. Por un lado porque

las imprescindibles labores de roza de la vegetación en los sitios y su entorno

inmediato debería ser un trabajo periódico (y no puntual) que, por desgracia, se

presenta harto improbable.



Por otro lado, la limpieza de las superficies grabadas y sobre todo la

consolidación/adhesión de las superficies pétreas se presenta como un trabajo de

notable complejidad y de consecuencias contraproducentes en caso de ser aplicados

productos y métodos inadecuados. La experiencia señala que la aplicación de estos

tratamientos en arte prehistórico debe ser excepcional y muy meditada. Por tanto,

entendemos que —al menos en los casos en los que se propone consolidación de la

piedra- se recurra a técnicos especializados.

Finalmente, existen una serie de acciones genéricas sobre el conjunto de sitios que

entendemos podrían mejorar la eficiencia de las acciones propuestas hasta ahora.

Como decíamos, para que la protección de los sitios pueda garantizarse, parece obvio

que las tareas de roza y limpieza deberán mantenerse en el tiempo. A tal fin deberían

adoptarse medidas ambiciosas que permitieran asegurar esa limpieza a largo plazo:

• Con medidas coercitivas hacia cada uno de los propietarios particulares, que

deberán ser obligados a la limpieza de sus fincas, al menos en las áreas

inmediatas a los yacimientos arqueológicos.

• Con negociación y pacto con entidades menores, comunidades de montes y

otros organismos públicos, que podrían realizar ese mantenimiento en las zonas

de su propiedad.

En paralelo a lo anterior, o quizá como alternativa, y como asimismo aparece sugerido

por los redactores de los informes, debemos valorar la conveniencia de señalizar los

yacimientos arqueológicos que pretendemos proteger. Evidentemente se trata de una

acción cara, compleja y quizá controvertida, pero quizá haya llegado el momento de

ponerla en práctica, al menos con carácter experimental. En ese sentido, no se

propone una señalización explicativa, tan sólo lo que hemos denominado como

señalización deíctica (Carrera, 2006: 281), una simple indicación puntual para los

petroglifos y quizá una señalización de/imitadora ("balizar" en palabras de los

redactores de los informes) para castros y túmulos. Ambos tipos de señalización

deberían contener un contenido escueto pero claramente admonitorio.

Por último, debemos hacer una encendida reclamación a la aplicación estricta de la

legislación por favor, la legislación: nunca más un parque eólico sobre petros, nunca

más un cortafuegos sobre un castro ni una repoblación sobre un túmulo...

Esas acciones son necesarias y deben abordarse, y la desgracia de los incendios de

2006 puede ser un buen motivo para su puesta en práctica.
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ANEXO. TABLA RESUMEN CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS
INFORMES DE DIAGNÓSTICO.

N° IDENT. 	 CONCELLO PROPIED. TIPO AGENTES/ALTERACIÓNS G° R.

GA15072016 RIANXO COMUNAL CASTRO FUEGO 1 1

GA15072017 RIANXO COMUNAL CASTRO FUEGO 1 1

GA15073013 RIBEIRA PRIVADA CASTRO ANTRÓPICA, VIOLACIÓN, FUEG 1 1

GA15072007 RIANXO PRIVADA CASTRO AGRÍCOLA 2 2

GA15057002 NOIA PRIVADA CASTRO ANTRÓPICAS 2 3

GA15072008 RIANXO PÚBLICA CASTRO FUEGO 1 1

GA15067022 POBRA DO C. PRIVADA MEDIEVAL ANTRÓPICOS, FUEGO 2 3

GA15074024 ROIS PETROGLIFO FUEGO 4

GA15072019 RIANXO COMUNAL PETROGLIFO FUEGO, ANTRÓPICOS 2 2

GA15071127 PORTO DO SON COMUNAL PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 2 2

GA15074022 ROIS PRIVADA PETROGLIFO ANTRÓPICA EÓLICA, FUEGO 4

GA15074023 ROIS PRIVADA PETROGLIFO ANTRÓPICA EÓLICA, FUEGO 4

GA15074025 ROIS PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4

GA15074027 ROIS PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4

GA15072N003 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15072N006	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO ANTRÓPICO (MURO 3 3

GA15072N007 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 3 4

GA15072N008 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 4

GA15072020 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 3

GA15072021 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 4

GA15072023 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 3



GA15072025 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 3

GA15072026 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 3

GA15072029 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 4 4

GA15072033 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 3

GA15072036 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA, ANTRÓPICOS 4 4

GA15072037 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA, ANTRÓPICOS 3 3

GA15072043 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15072087 	 RIANXO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERIA 2 2

GA15071N002 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15071N011	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071034 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, ANTRÓPICOS 2 2

GA15071039 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071064 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15071066 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071069 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071072 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, ANTRÓPICOS 2 2

GA15071076 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15071086 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 4

GA15071088 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 2

GA15071091 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 3 4

GA15071096 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 4 4

GA15071097 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 3 3

GA15071110 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 3

GA15071121 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 2 3

GA15071146 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071151 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 2 4

GA15071152 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15071155 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4 4

GA15071160 	 PORTO DO SON PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 3 4

GA15033014 	 DODRO PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4

GA15422020 	 LOUSAME PRIVADA PETROGLIFO FUEGO 4

GA15071150 	 PORTO DO SON PÚBLICA PETROGLIFO FUEGO, ANTRÓPICOS 3 3

GA15072N004 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15072N005 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15072N009 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 3 3

GA15072054 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 4 4

GA15072056 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 4 4

GA15072057 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO 4 4

GA15072098 	 RIANXO PETROGLIFO FUEGO, CANTERÍA 2 3

GA15071N010 	 PORTO DO SON PETROGLIFO FUEGO 2 3

GA15033015	 DODRO PETROGLIFO FUEGO 4

GA15422022 	 LOUSAME PETROGLIFO FUEGO 4

GA15072012 	 RIANXO COMUNAL TUMULO REPOBLAC, FUEGO 2 3



GA15072015 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 2 3

GA15072079 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072080 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072085 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072086 RIANXO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15011014 BOIRO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 3 2

GA15011043 BOIRO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 2 2

GA15011020 BOIRO COMUNAL TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 3 2

GA15074018 ROIS PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 1 1

GA15074019 ROIS PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 2

GA15073006 RIBEIRA PRIVADA TUMULO FUEGO, VIOLACIÓN 1 1

GA15073027 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC 2 2

GA15073028 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC 2 2

GA15073029 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC 2 2

GA15073034 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, ANTRÓPIC, VIOL. 2 2

GA15073038 RIBEIRA PRIVADA TUMULO REPOBLACIÓN, VIOLACIÓN 2 3

GA1572N002 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072004 RIANXO PRIVADA TUMULO ANTRÓPICO, FUEGO 3 3

GA15072011 RIANXO PRIVADA TUMULO REPOBLAC, ANTRÓPICO, FUEGO 2 3

GA15072066 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072067 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072069 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072070 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072071 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072072 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15072073 RIANXO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15067005 POBRA DO C. PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15067006 POBRA DO C. PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 3

GA15067021 POBRA DO C. PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 2

GA1501N002 BOIRO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, FUEGO 3 3

GA15033005 DODRO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 3

GA15033010 DODRO PRIVADA TIIMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 3

GA15033011 DODRO PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 3

GA1542N001 LOUSAME PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 2

GA1542N002 LOUSAME PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 2

GA15422001 LOUSAME PRIVADA TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 2

GA15072005 RIANXO TUMULO ANTRÓPICO, FUEGO 3 3

GA15072074 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072075 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072076 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15072077 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15072078 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 4 4

GA15072092 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3



GA15072093 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072094 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072095 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 3 4

GA15072096 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072097 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072099 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3

GA15072100 RIANXO TUMULO VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG 2 3



MEDIDAS PARA A MELLORA DOS CONTORNOS DE PROTECCIÓN DOS

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DIANTE DO RISCO DE INCENDIOS

FORESTAIS.

Juan Carlos López Bedoya

Departamento de Xeografia de la USC.

Introducción

Este traballo pretende establecer medidas correctoras na cuberta vexetal

existente no ámbito dos xacementos arqueolóxicos en Galicia, de cara a unha

diminución dos efectos que poden provocar os incendios forestais, ou coa

intención de minimizar o risco de aparición dos mesmos. Neste sentido, existen

determinados conceptos que será necesario ter en conta para o correcto

ordenamento anti-incendios dos xacementos arqueolóxicos e as súas áreas de

protección. Estes son aplicables, tanto á cuberta vexetal espontánea coma ós

cultivos forestais para producción madeireira. Ámbalas dúas posibilidades

están intimamente relacionadas na maior parte dos casos pois a principal

utilidade do monte, hoxe en día, é a producción de madeira. Esta orientación

económica condiciona finalmente por completo as comunidades vexetais

existentes.

O tipo de vexetación nos xacementos arqueolóxicos e o uso do

monte como claves para o control de incendios

O manexo da masa vexetal ou o correcto desenvolvemento do

aproveitamento forestal das áreas de interese arqueolóxico será fundamental

para o risco ou potencialidade de intensificación dos lumes nas mesmas.

Segundo as prácticas forestais variará a cantidade e o tipo de combustible
dispoñible para arder en caso de incendio. Canto menor sexa o combustible

vexetal e major contido en auga conteña, menores serán as consecuencias de

calcinación sobre os compoñentes pétreos e os solos que conforman o



xacemento arqueolóxico. Estes combustibles influirán de diferente forma na

propagación do lume en función do seu estado e tipo.

Tipos de vexetación e comportamento diante do lume

Con respecto ó estado do combustible pretendemos establecer a

diferencia entre material seco ou verde, é dicir, modo ou vivo. A corta e non

retirada, e polo tanto sobre abundancia, de ramaxes ou exemplares completos

aumenta o combustible seco no contorno, existindo unha maior potencialidade

de ignición.

A cantidade de humidade existente na vexetación é moi importante para

a propagación e inicio do incendio. En efecto, nunha queima inflúe a cantidade

de humidade que teñen as diferentes especies vexetais e os distintos tipos de

materia vexetal viva, ademais dos estadios de desenvolvemento da planta.

Neste sentido, as herbáceas anuais son as que maior contido en auga teñen e,

polo tanto, as que menor potencialidade de ignición presentan. No outro

extremo da balanza atopamos a follaxe das árbores caducifolias, que apodan

unha grande cantidade de necromasa que repousa no solo durante longos

períodos de tempo. Estudios realizados no Instituto Nacional de Investigacións

Agrarias deron lugar a unha clasificación dos vexetais segundo a súa

inflamabilidade (Porrero Rodríguez, 2001). A importancia do potencial de

inflamabilidade dun vexetal fai necesario contar coa realización de inventarios

de vexetación e cunhaa caracterización da vexetación existente na área de

protección dos xacementos. Con esta acción permitirase establecer a

inflamabilidade da cuberta vexetal existente.

A continuación preséntanse algúns exemplos de especies que poden ser

atopadas en territorio galego derredor dos xacementos arqueolóxicos, tomadas

como taxons tipo, en función da súa inflamabilidade:



Especies	 moi	 inflamables
durante todo o ano

Especies	 mai 	 inflamables
durante o verán

Especies moderadamente ou
pouco inflamables

Cal/una vulgaris Cistus ladanifer Arbutus unedo

Erica arborea Genista falcata Cistus salviifolius
Erica australis Pinus pinaster Olea europaea

Erica scoparia Quercus suber

Quercus ilex Rubus idaeus

Táboa 1 inflamabilidade dalgunhas especies que se poden nos xacementos arqueolóxicos
galegos. Selección de especies do inventario do Instituto Nacional de Investigacións Agrarias.

Estas últimas especies, como outras pertencentes á nosa flora, ben en

estado relicto ou non, teñen carácter perennifolio e apodan escasa materia
orgánica morta ó solo, polo que son ademais taxons interesantes dende o
punto de vista do escaso volume de necromasa que xeran.

Sen embargo deben evitarse especies resinosas e con follas aciculares

coma o piñeiro, nas súas diferentes especies. Estas especies presentan o

maior risco de incendios debido á alta inflamabilidade das súas agullas foliares

e da resina. Ademais, a pesares de seren perennes dan lugar a unha grande

cantidade de necromasa no solo a modo de manto continuo e espeso.

Segundo ICONA, 1981, (Doctor Cabrera, 1991), o índice de inflamabilidade nas

pináceas que podemos atopar en Galicia é:

Piñeiro de Monterrey (Pinus radiata) 7

Pirieiro galego (Pinus pinaster) 6

Pitieiro manso (Pinus pinea) 4
Piñeiro roxo (Pinus sylvestris) 3

Táboa 	 índice de inflamabilidade dalgunhas especies do xénero Pinus.



Figura 1: os piñeiros reúnen algunhas das contraindicacións máis importantes para formar
parte da vexetación próxima ós xacementos arqueolóxicos: son un )(enero pirófito; constitúen
unha árbore resinosa; aportan unha grande cantidade de necromasa inflamable, como as piñas
e as aciculas foliares.

No caso da existencia de especies caducifolias de carácter higrófilo e

follas de tamaño grande, coma o castiñeiro e o carballo, recoméndase a

liberación do manto de materia orgánica morta na primavera para eliminar

efectos potenciadores do lume. Co castaño recoméndase igualmente o retirado

dos ourizos, xa que a súa combustibilidade é alta e poden presentar mantos

continuos ou amoreamentos que manteñen o lume e o potencian horizontal e

verticalmente.

Por último, un factor de extraordinaria importancia é a pirofilia vexetal, é

dicir, a vantaxe competitiva que algunhas especies tiran da aparición e

frecuencia de lumes nos montes. Neste proceso de competencia vexetal, as

especies pirófitas vense favorecidas polo lume e, ademais, a estrutura e

comportamento ecolóxico das mesmas favorece a aparición de novos

incendios. Son, polo tanto, taxóns perigosos e a evitar no caso que nos ocupa.

As distintas especies de piñeiros, as matogueiras de leguminosas e,

especialmente o eucalipto, son paradigmas de pirofilia que non conveñen ás

áreas de interese arqueolóxico.



Figura 2: as especies dos xéneros Erica sp. e Cal/una sp. (cores rosadas na imaxe) e Ulex sp.
(toxos, cores verdosos e flores marelas na matogueira da imaxe) presentan un alto grao de
inflamabilidade durante todo o ano e un importante comportamento pirófito. Son formacións a
eliminar nas áreas de protección dos xacementos arqueolóxicos. Aquí, derredor do dolmen
Arca da Piosa (Zas).

Cantidade de combustible seco

A cantidade de combustible seco é unha variable que interesa analizar.

O incendio será de major intensidade canta major carga vexetal seca soporte o

contorno do xacemento. Segundo Porrero Rodríguez, 2001, os pastos ou a

mestura dos mesmos con algúns arbustos xenera de 2 a 12 tm por cada

hectárea e a matogueira densa de 20 a 100 tm por hectárea. Pero o principal

problema provén do aproveitamento forestal do monte arborado. A actividade

de limpado selectivo das ramaxes e non retirada das mesmas fai acadar as 70

tm / ha, mentres a explotación forestal para madeira fai acadar as 250 tm / ha

(ver figuras 3 e 4a e 4b). Inda por riba, os tempos de secado nos combustibles

aumentan canto maior grosor teña o material vexetal, sendo as ramas e as

follas os combustibles máis finos ou lixeiros e os que máis favorecen a

aparición ou rápida propagación do incendio. Así pois, un dos puntos clave

para a protección das áreas de interese arqueolóxico é o regulamento e control

das actividades forestais próximas favorecendo a retirada inmediata de

ramaxes na área de seguridade ou protección a marcar para cada lugar. O

control e o establecemento dun código de boas prácticas forestais adaptado ós



xacementos arqueolóxicos é necesario e de obrigado coñecemento e

cumprimento polas empresas madeireiras e os particulares con propiedades

nas que se inclúe patrimonio arqueolóxico.

Figura 3: o limpado selectivo de ramaxes e o seu abandono no monte constitúe unha das
prácticas forestais de maior risco para a propagación dos incendios.



Figura 4a

Figura 4b

Figuras 4a e 4b: a explotación forestal para producción madeireira leva parella a
xeración dunha grande cantidade de combustible que é abandonado sistematicamente nos
montes e que acaba por secar facilitando a aparición e propagación dos incendios.



Os estudios de carga vexetal moda producida en diferentes tipos de

vexetación por de Macedo e Sardiña, 1987, permiten establecer unha

gradación de perigosidade dos mesmos:

Combustible Carga total de combustible seco
tm / ha

Pasteiros de herba baixa 1,85

Pasteiros de herba e arbustos 9,88

Pasteiros de herba alta 7,41

Matogueira adulta 61,8

Matogueira xove 14,8
Arborado con manto de detritos continuo 37,1

Id. Con manto de cadudas follosas 37,1

Id. Con manto de detritos e con sobosque 74,1

Detritos de explotación finos 98,8

Detritos de explotación de tamaño medio 29,7

Detritos de explotación grasos 49,4
Táboa 3: traducido do portugués de: de Macedo e Sardiña, 1987.

Demóstrase así, deste xeito, a idoneidade dos espacios abertos, non

arborados nin con matogueira, a validez dos pasteiros para a protección dos

xacementos arqueolóxicos dende o punto de vista do material seco inflamable

que aporta cada ambiente vexetal (táboa 2, figura 5). Tamén queda claro que o

principal perigo para os mesmos son os ambientes nos que a explotación
forestal desordenada acumula os detritos vexetais non aproveitados no propio

lugar de extracción.



Figura 5: pasteiros baixos que permiten a protección do xacemento arqueolóxico a modo de
cortalumes ante os incendios e pola escasa materia orgánica seca existente no seu ambiente.
Mina da Parxubeira, Mazaricos.

Figura 6a 	 Figura 6b

Figura 6a e 6b: a matogueira, sobre todo se é adulta, e o monte arborado,
especialmente se está composto por especies pirófitas e cun alto grao de inflamabilidade,
como os pirleiros ou os eucaliptos, son posiblemente os ambientes máis perigosos para os
xacementos arqueolóxicos en caso de incendio. Na figura 6a mámoa na necrópole do
Mosquetin (Vimianzo); na 6b, dolmen "Arca da Piosa", en Zas.

Estrutura e disposición da vexetación

A combinación entre o tipo, forma e disposición da materia vexetal

determinará a estrutura e o desprazamento dun incendio. A consecución na



paisaxe vexetal dos contornos dos xacementos dunha combinación ideal entre

estas variables é vital para a diminución das degradacións patrimoniais

derivadas dos incendios.

Un factor fundamental relacionado é a disposición da materia vexetal é a

continuidade vexetal horizontal, é dicir, con que densidade e distribución se

dispoñen os vexetais no plano horizontal. Por dicilo dalgún xeito, é necesario

que exista unha discontinuidade horizontal para protexer os xacementos, xa

que propagará con menor intensidade e mäis lentamente o lume que progresa

por radiación na dimensión horizontal. Isto aumentará as posibilidades de

apagado natural ou de intervención humana eficaz. É recomendable que

existan espacios abertos entre as ärbores, que nas inmediacións do xacemento

o bosque ou monte alto sexa aberto, presentando especies herbáceas ou

arbustivas de baixo porte que dificulten a propagación horizontal do lume.

Neste sentido, é posible realizar un rareo periódico e un control da expansión

recolonizadora das diferentes especies. En definitiva, un cedo axardinamento o

máis natural posible. Este último tratamento exposto baséase no concepto de

silvicultura preventiva, que incluiría cambios e modificacións na vexetación;

desbroces, clareos, podas e limpezas no monte; creación de cortalumes ou

pastoreo controlado. O obxectivo da silvicultura preventiva é a modificación da

estrutura da masa forestal para dificultar a propagación do lume, tentando a

diversificación da masa; establecendo discontinuidades liñais no perímetro da

mesma e ó longo de camiños, valgadas, cursos de auga e divisorias; así como

conservando ou favorecendo a alternancia de especies (Montería Córdoba,

2006). Non se debe esquecer, sen embargo, que esta diversificación debe

facerse respectando a paisaxe e a estrutura vexetal autóctona ademais dos

hábitat de cada punto a protexer.

Interesa igualmente o concepto de continuidade vertical. A propagación

por convección facilitase se existe unha proximidade física entre o estrato da

matogueira e o das copas das árbores. As podas das palas inferiores nas

ärbores ou a eliminación dos arbustos limita dita propagación vertical do

incendio limitando o seu poder de expansión.

O tipo de material tamén é unha variable fundamental, xa que a

propagación do lume e as consecuencias do mesmo variarán en función da



existencia ou proporción de combustibles subterráneos, superficiais ou aéreos.

É necesaria consideración a potencia do aparato radicular dos vexetais.

Ademais dos lumes superficiais, lumes de chan, que calcinan os ortostatos

aflorantes, as raíces de árbores, arbustos e, en menor medida, as plantas

herbáceas, axudan a propagar o incendio subsuperficialmente, mediante un

lume de "mantillo" que pode permanecer durante un cedo período posterior ó

apagado do lume superficial e que afectará á parte subterránea do túmulo. Por

esta razón, deben eliminarse os arbustos e as árbores do perímetro de

protección como medida paliativa en relación á posible degradación da parte

non exhumada do xacemento arqueolóxico.

Conclusións
A modo de conclusión e resumo do texto anterior propóñense, a

continuación, unha serie de medidas de actuación nos xacementos

arqueolóxicos e áreas próximas que resultan fundamentais para a súa

protección diante de incendios:

Deixar en espazos abertos os contornos dos xacementos, pois ademais

de favorecer a intervisibilidade en necrópoles e grupos de elementos

arqueolóxicos que permitan a súa mellor comprensión de conxunto, representa

un factor de protección contra a dispersión del lume.

Evitar as especies forestais arboradas ou de matogueira de tipo pirófito,

pois contan cun ciclo vital que favorece a aparición de novos lumes.

Eliminar do contorno dos xacementos as especies cun alto índice de

inflamabilidade. Controlar a densidade das especies de inflamabilidade media.

Impedir o desenvolvemento de especies invasoras, pois a súa dispersión

é rápida e o seu control é máis difícil e menos duradeiro, sendo superiores os

custes de mantemento do contorno dos xacementos mediante silvicultura

preventiva e menor a duración das citadas prácticas.

Utilizar, no caso de desenvolver silvicultura preventiva, especies

arbóreas e arbustivas perennes, excepto as resinosas e aciculares, debido a

que a producción de materia vexetal moda é considerablemente menor.



[impar e rozar periodicamente o contorno dos xacementos seguindo as

metodoloxías propostas polos arqueólogos coa intención de manter como

espazos non arborados e desprovistos de matogueira as áreas de protección

derredor dos xacementos. Os prados de gramíneas son as estruturas vexetais

máis recomendables para minimizar os efectos dos incendios sobre o

patrimonio arqueolóxico.

Realizar unha ficha de control evolutivo do estado da parcela do

xacemento en función dos parámetros de combustible: cantidade de

necromasa no chan, tipo e estrutura de vexetación, etc.

Adaptar para cada lugar a vexetación idónea a cada ambiente físico en

función dos parámetros climatolóxicos e topográficos que condicionen a

evolución dun posible lume. Será necesario un estudio concreto previo para

cada punto de interese arqueolóxico, ademais da a confección dunha ficha de

controlo. Servirá, por exemplo, para evitar efectos cheminea en xacementos

situados en fortes pendentes.

Promover un documento de boas prácticas forestais, cun corpo

lexislativo asociado, que controle os usos do monte nas proximidades dos

xacementos arqueolóxicos. A limpeza de detritos vexetais e o respecto polas

áreas de protección de cada xacemento deben ser os pilares fundamentales do

mesmo, sen esquecer a necesidade de informar e concienciar ós implicados da

importancia e utilidade do patrimonio arqueolóxico.



Figura 7a

Figura 7b Figura 7c

Figuras 7a, 7b e 7c: a densidade e estrutura das plantacións de eucaliptos, así como a súa
explotación trae consecuencias nefastas para a conservación do patrimonio arqueolóxico ó
favorecer a propagación dos lumes e provocar outros impactos físicos. Neste sentido, o traballo
de campo realizado para o presente estudio na comarca de Ferrol, xunto cos traballos de
VV.AA., 1987 e López Bedoya, M. 2000 permitiron comprobar a prolongada situación de risco á
que está suxeita a maior parte dos xacementos castrexos da citada comarca. Os exemplos
fotográficos retírense ó castro de Vilasanche: "a", parte exterior da muralla defensiva polo
nordés con detritos da explotación forestal e eucaliptos de notable altura que favorecen a
continuidade horizontal e vertical e o efecto chimenea, incrementando o poder de destrucción
do incendio; "b", impactos físicos pola extracción de madeira na muralla da croa; "c", detritos
inflamables e non degradables derivados da actividade forestal na parte exterior da muralla da
croa.
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