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O. FICHA TÉCNICA.
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0.1. TÍTULO.

Traballos de avaliación do Patrimonio Cultural nas áreas afectadas polos
incendios forestais: Concellos de Baiona, Oia e Crecente (Pontevedra).
Memoria Técnica.

0.2. CODIGO DE PROXECTO.

CD 102A 2006/597-0.

0.3. ENTIDADE PROMOTORA.

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galicia.

0.4. ENTIDADE CONTRATISTA.

TOMOS CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN S.L.

0.5. DIRECCIÓN E REDACCIÓN.

Santiago VÁZQUEZ COLLAZO.

0.6. LOCALIZACIÓN:

Concellos: Baiona, Oia, Crecente, A Cañiza / Melón.
Provincia: Pontevedra / Ourense.

0.7. EQUIPO TÉCNICO.

Traballo de campo:
Santiago VÁZQUEZ COLLAZO, Xaquín FERRER CRUZ, Enriqueta LOPEZ
RODRÍGUEZ e Elisa PEREIRA GARCÍA.
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Conservación-Restauración:
Rosa BENAVIDES GARCÍA.

Preparación de cartografía final:
Santiago VÁZQUEZ COLLAZO, Xaquín FERRER CRUZ e Alejandra
VÁZQUEZ GROBAS.

Fotografía de campo:
Santiago VÁZQUEZ COLLAZO e Xaquín FERRER CRUZ.

0.8. EQUIPO MATERIAL.

Planos a escala 1:5.000 e 10.000 (reducción dos anteriores; Consellería de
Ordenación do Territorio e Obras Públicas da Xunta de Galicia);
Planos 1:20.000 (reducción dos orixinais a escala 1:10.000 da antiga
Consellería de Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia).

Fotografía aérea: SIXPAC.

Documentación: Fichas de Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da
Xunta de Galicia correspondentes aos Concellos de Crecente, A Cañiza, Oia e
Baiona na provincia de Pontevedra, e Melón na provincia de Ourense.
Inventario do Patrimonio Histórico-Artístico por Concellos, reflexado nas
Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial de
Pontevedra e Ourense.

Material fotográfico: tomas en soporte dixital.

0.9. DATAS DE REALIZACIÓN DO TRABALLO DE CAMPO.

30-10 / 22-11-2006.

0.10. DATA.

23-02-2007.

Asdo.: Santiago VÁZQUEZ COLLAZO
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1. CONTEXTO.
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Unha vez rematado o traballo de campo correspondente ao proxecto de
avaliación do Patrimonio Cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais:
Concellos de Baiona, Oia e Crecente (Pontevedra), e tal e como se esixe no Capítulo

artigo 11 0 do Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade
arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, pasamos a expoñer a definitiva
Memoria Técnica onde se ofrecen todos os resultados da intervención arqueolóxica
arriba mencionada.

A intervención que se describe ao longo deste documento, e que estivo
promovida e financiada pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Conselleria
de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, hai que enmarcala dentro do ámbito que
afecta a todo o apartado do Patrimonio Cultural (e non só aos os elementos
arqueolóxicos). Deste xeito levouse a cabo unha recompilación de información, o máis
exhaustiva e completa posible, sobre o estado de conservación dos elementos
patrimoniais existentes dentro de dúas das áreas afectadas polos incendios forestais do
pasado mes de agosto de 2007 (Crecente e Oia-Baiona). Por outra banda tense
establecido (e nalgún caso xa realizado, como o balizamento dalgún dos elementos
rexistrados) unha serie de medidas correctoras en relación coa execución dos traballos
de tala e reforestación así como a proposta de medidas encamiñadas á recuperación e
documentación dos elementos afectados. Ao mesmo tempo tamén se procedeu á
localización de novos puntos de interese arqueolóxico nas áreas afectadas.

1.1. CONTEXTO XEOGRÁFICO XERAL.

O ámbito territorial da intervención que estamos a describir abranguiu
unha parte da superficie dos Concellos de Baiona, Oía e Crecente (así como unha
pequena área doutros limítrofes a estes), todos eles situados na provincia de
Pontevedra 1 . Sen embargo, a partir desta localización xeral para contextualizar
xeograficamente o proxecto, hai que distinguir dúas zonas de actuación claramente
diferenciadas:

1- Por unha banda os limítrofes municipios de Baiona e Oia (con
pequenas "áreas residuais" dentro dos concellos de Gondomar e Tomiño), que
están emprazados na costa sur e contan cun área de características similares no
referente ao medio físico e á ocupación humana do territorio;

Ver plano de situación xeográfica (lámina 1). Tanto esta lámina 1 como a n° 2 e a n°3 foron elaboradas por Alejandra VÁZQUEZ
GROBAS
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2- Por outra, o concello de Crecente, cun pequeno sector do municipio
de A Cañiza (ao que se engadiron unhas pequenísimas zonas limítrofes de
Melón e Rivadavia, na provincia de Ourense), cunhas características
notablemente diferentes aos anteriores, tanto na xeografía física como na
humana.

A continuación procederemos á realizar unha somera analise das
características do medio físico de ambos espazos (Baiona-Oia e Crecente),
particularmente naqueles aspectos que dun xeito ou doutro resultaron relevantes para
a execución dos traballos realizados. Non se analizan o resto dos concellos afectados
(Gondomar, Tomiño, A Cañiza, Melón e Rivadavia) debido a que a superficie afectada
pola prospección neses municipios foi moito menor e, nalgúns casos, case
despreciable.

1.1.1. Baiona-Oia.

Estes dous concellos están situados na parte suroccidental costeira da
provincia de Pontevedra e se ben Baiona (o situado máis ao norte) pertence á Comarca
de Vigo e Oia á do Baixo Miño, os dous comparten moitas similitudes.

Baiona conta cunha superficie de 34,7 km2 e, segundo o censo de 2004,
con 11.337 habitantes distribuidos por cinco parroquias: Baiona, Baredo, Baíña,
Belesar e Santa Cristina de A Ramallosa. Limita ao norte co Océano Atlántico e
o Concello de Nigrán, ao leste co municipio de Gondomar, ao sur con Tomiño
(SE) e Oia e, finalmente, ao oeste de novo co Océano Atlántico.

Ola posúe unha superficie bastante maior, acadando uns 78 km2, pero o
seu número de habitantes é moito menor (a penas 3.000 habitantes, segundo
datos do ano 2004). 0 territorio está dividido en seis parroquias: Burgueira,
Loureza, Mougás, Oia, Pedornes e Viladesuso. Ao norte, o territorio municipal,
fai límite con Baiona, ao leste co Concello de Tomiño, ao sur co de O Rosal e ao
oeste co Océano Atlántico.

1.1.2. Crecente.

Este municipio atópase situado na zona meridional de Galicia, dentro do
ángulo sur-oriental da provincia de Pontevedra (facendo de límite provincial con
Ourense, ao leste, e fronteira con Portugal, ao sur). Territorialmente limita ao norte cos
Concellos de Melón, Rivadavia e A Arnoia, ao oeste co de Cortegada, ao SE co
Municipio de Pontedeva e ao sur co de Padrenda (todos estes dentro da provincia de
Ourense); ao suroeste, pero xa na provincia de Pontevedra, está o concello de Arbo e
ao oeste o de A Cañiza. Así pois, pódese considerar que forma parte do sector máis
suroriental da pontevedresa Comarca de A Paradanta, pero mol preto da zona de
influencia doutras Comarcas limítrofes como son as ourensás de O Ribeiro e a Terra de
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Celanova.

O término municipal, que conta cunha superficie de 57,07 km2, posúe un
poboamento eminentemente rural duns 2.800 habitantes (o que supón unha densidade,
de pouco máis de 49 hab./km2) 2 , que se encontran repartidos en once parroquias:
Albeos, A Ameixeira, Angudes, Crecente, Filgueira, O Freixo, Quintela, Rebordechán,
Ribeira, Sendelle e Vilar.

A capital do c,oncello localizase no núcleo de Crecente (parroquia de
mesmo nome) que está situado na zona meridional do territorio, moi preto xa da
fronteira con Portugal. Hai que salientar que os núcleos habitados deste municipio
están bastante dispersos polo territorio, se ben hai un predominio de lugares con
poboación no sector oriental e, sobre todo, sur, ó carón do Río Miño e das prinicipais
vías de comunicación que discorren paralelas a ese curso fluvial (ferrocarril e estrada
P0-400).

1.2. AS ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

Tal e como estaba previsto antes do inicio do traballo de campo, a
prospección non se levou a cabo en todo o territorio dos municipios mencionados no
punto anterior, senón naquelas zonas afectadas polos lumes producidos durante o mes
de agosto do pasado ano 2006. En concreto foron as dúas grandes zonas que xa
definidas no capítulo anterior:

1- Baiona-Oia: supuxo a área de intervención máis grande cun total de
2.320 hectáreas. Tal e como xa se sinalou, tamén colleu uns pequenos sectores
da parte occidental dos concellos de Gondomar e Tomiño (ver lámina 2). A
superficie afectada está localizada ao suroeste do territorio municipal de Baiona
e, sobre todo, nunha ampla franxa de terreo que dende o límite deste concello, e
en dirección norleste-suroeste, se localiza na parte norte e occidental de Oia
(parroquias de Pedornes, Oia, Viladesuso e Mougás).

Con respecto a esta primeira área, hai que salientar que unha boa parte
do terreo prospectado presenta fortes pendentes e abundantes afloramentos
graníticos, en especial o sector de Baiona e a franxa máis occidental do territorio
de Oia que cae cara a costa atlántica (ver fotografía 1). Se ben estas
circunstancias dificultaron en gran medida a movilidade física polo terreo e polo
tanto o labor de prospección arqueolóxica, tamén hai que indicar que, como se
preveía, resultou ser unha zona moi propicia para a localización de petroglifos.

2 Datos de 2004.
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1. Panorámica dende o Petroglifo de Pousadela II (Concello de Oía), onde se poden apreciar as fortes
pendentes cubertas de afloramentos graníticos.

2. Panorámica do Concelto de Crecente onde se poden apreciar os efectos do fume sobre as fortes
pendentes cubertas de atloramentos graníticos.
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2- Crecente: esta segunda área ven a ser algo menos da metade de
superficie que ten a anterior (1.030 hectáreas). Localizase no sector
septentrional do territorio municipal de Crecente (afectando ás parroquias de
Ameixeira, Filgueira e Rebordechán) e, dun xeito residual, abrangue pequenas
zonas ao norte dos concellos limítrofes de Rivadavia e Melón, na provincia de
Ourense, e ao oeste de A Cañiza en Pontevedra (ver lámina 3).

Como no caso anterior trátase dun territorio caracterizado polas fortes
pendentes con abundantes rochas graníticas, sobre todo o sector norte e
oriental (caída cara o Río Miño), onde os traballos de prospección arqueoláxica
víronse enormemente dificultados por esta topografía tan abrupta.
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2. ESTRUCTURA DE OBRA.
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2.1. EQUIPO TÉCNICO.

* Un arqueólogo-director da intervención: Santiago VÁZQUEZ
COLLAZO.

* Tres técnicos arqueólogos axudantes: Xaquín FERRER CRUZ,
Enriqueta LÓPEZ RODRÍGUEZ e Elisa PEREIRA GARCÍA.

2.2. EQUIPO MATERIAL.

* Vehículo.

* Navegador Garmin etrex.

* Material fotográfico: tomas fotográficas en soporte dixital.

* Cartografía:

- planos 1:5.000;

- planos 1:20.000 (da antiga Consellería de Ordenación do Territorio da
Xunta de Galicia; reducción dos orixinais a escala 1:10.000).

* Fotografía aérea:

- a escala (aprox.) 1:18.000 (correspondente á Sociedade de
Desenvolvemento Comarcal de Galicia — 1995).

- Sixpac.

2.3. DURACIÓN-HORARIOS.

• Preprospección: 2 días.

* Prospección (traballo de campo): 16 xomadas laborais.
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* Traballo de gabinete (preparación de cartografía, elaboración das
fichas de inventario de xacementos arqueolóxicos da Xunta de Galicia e redacción do
Informe Valorativo): 20 días.

* TOTAL: 38 días de traballo efectivo (8 horas por xornada laboral).
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3. METODOLOXÍA.

Avaliamärmla4atrimonia	 re nrenente (Pante.verira) Memnría 
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* Tal e como se mencionaba tanto nos documentos xa entregados
(proxecto de obra e informe valorativo) como no apartado introductorio deste memso
texto, a finalidade e obxectivo básico desta intervención foi a obtención de información
sobre o estado de conservación dos bens de interese patrimonial, fundamentalmente
arqueolóxico, existentes nas áreas afectadas polos incendios forestais ocurridos o
pasado mes de agosto de 2006 dentro dos termos minicipais de Baiona, Oia e
Crecente (e concellos limítrofes). Deste xeito poderíase proceder á elaboración de
medidas encamiñadas a evitar as posibles afeccións que sobre ese patrimonio
puideran xenerar os traballos previstos de tala, reforestación e revexetación das áreas
damnificadas, así como facer propostas de recuperación e rexistro dos bens que foran
afectados directamente pola acción do lume. Pola contra, en última instancia, a
desaparición da cuberta vexetal tamén facilitou o rexistro de novos elementos
arqueolóxicos non catalogados ata o momento dentro das áreas obxecto da presente
intervención.

Deste xeito a intervención tivo catro ámbitos de actuación arqueolóxica:
localización dos elementos patrimoniais, rexistro deses mesmos elementos,
avaliación dos danos sufridos e asesoramento final dos futuros traballos forestais que
se poidan levar a cabo nas áreas queimadas. Con respecto a esta última cuestión hai
que dicir que durante o traballo de localización e rexistro xa procedeu á sinalización no
campo dalgúns dos xacementos catalogados debido a que unha parte dos traballos
forestais previstos xa deran comezo.

* Para acadar os obxectivos mencionados procedeuse á localización,
mediante unha prospección de campo, do maior número de referencias etnográficas,
arquitectónicas e arqueolóxicas posibles (tanto das xa existentes en catálagos antigos
como de novos elementos que se foron incorporando como consecuencia do
mencionado traballo de campo).

O desenvolvemento destes traballos discorreu ao longo de tres fases ben
definidas, nas que a información obtida e elaborada no gabinete foi tan relevante como
o propio rexistro feito no campo.

3.1. PREPROSPECCIÓN.

Para a realización deste traballo de gabinete previo tiveronse en conta
tres actividades básicas:

16
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1. Montaxe e revisión cartográfica dos planos e fotografía aerea
correspondentes aos Concellos de Baiona, Oia, Crecente e limítrofes.
Evidentemente iste primeiro labor resulta imprescindible de cara a unha correcta
realización do posterior traballo de campo, dado que a análise pormenorizada
da topografía pode dar "pistas" previas sobre o emprazamento de determinados
xacementos arqueolóxicos en áreas concretas do terreo (por exemplo túmulos
funerarios prehistóricos).

2. Unha vez finalizada a fase anterior, control e busca de topónimos
arqueoloxicamente significativos a través da cartografía arriba mencionada e da
documentación dispoñible. A información aquí obtida sempre é cotexada e
completada no campo a través das enquisas etnográficas (rexistro de
microtoponimia).

3. Busca das referencias arqueoláxicas existentes a través da diversa
documentación oficial: sobre todo do catálogo existente no Sen/izo de
Arqueoloxia da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia (coas
súas correspondentes fichas de inventario de xacementos arqueolóxicos), así
como o Inventario de Patrimonio Histórico-Artístico por Concellos das
Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial de
Pontevedra / Anexo 3 (ano 1991); aquí hai que incluir tamén os planeamentos
de ordeación municipal existentes en cada un dos concellos afectados.

Sen embargo, tampouco se esqueceu a consulta doutro tipo de
documentación e información non oficial (sobre todo a facilitada por veciños e
particulares 3), xunto coa imprescindible revisión e vaciado de datos
bibliográficos.

3.2. PROSPECCIÓN.

A prospección supuxo o traballo de campo propiamente dito. Para elo
realizáronse dúas activiades básicas, que se complementan entre si, e que foron
encamiñadas á realización do máis completo rexistro arqueoláxico.

3 Con respecto a esta cuestión queremos insistir no feito de que grazas á axuda do Presidente da Comunidade de Montes da Parroquia de
Pedornes (Xavier GARRIDO CARRERA) e, sobre todo, ás informacións totalmente desinterasadas proporcionadas por Javier COSTAS
GOBERNA (membro do Instituto de Estudios Vigueses e veciño de Oia) a catalogación da denominada Zona Baiona-Oia quedaría reducida a
un mínimo número de xac,ementos. Dende aquí agradecemos a súa disposición e colaboración durante todo o tempo que durou o traballo de
campo.
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3.2.1. Localización de referencias.

O planeamento de obra previsto no proxecto de intervención
contemplaba a supervisión sistemática de todo o territorio afectado polos incendios
forestais mediante a prospección exhaustiva do mesmo, co fin de rexistrar e catalogar
os considerados xacementos arqueolóxicos visibles (é dicir aqueles que ofrecen unha
alteración evidente na paisaxe) e outros elementos do patrimonio histórico-artístico e/ou
etnográfico. Evidentemente, dentro do primeiro grupo houbo que incluir dun xeito
preferente a localización das referencias arqueolóxicas xa existentes no catálogo oficial
da Xunta de Galicia. Neste sentido tamén hai que destacar que a desaparición da
cuberta vexetal a causa do lume facilitou o desprazamento a pé polo terreo e,
consecuentemente, a localización de novos elementos arqueoláxicos que en traballos
anteriores puideron estar ocultos ou pasar inadvertidos pola abundante presencia desa
vexetación.

A todo elo hai que engadir a enorme cantidade de información e datos
concretos de novos xacementos arqueolóxicos (en concreto petroglifos) facilitados por
xente do lugar dentro da "sub-área" de Oia.

Dun xeito paralelo foise facendo un rexistro fotográfico dos aspectos máis
salientables da arqueografía, topografía e en especial dos estragos producidos no
patrimonio polos incendios e os traballos relacionados coa sua extinción e, no caso de
Baiona-Oia, as posteriores riadas. Unha completa selección destas fotografías está
incluida tanto no Informe de Valoración xa entregado como nesta Memoria definitiva.

3.2.2. Enquisa etnográfica.

Tal e como xa indicamos en párrafos precedentes foi imprescindible de
cara á localización de moitos dos xacementos e/ou referencias existentes, así como
doutros puntos ata agora descoñecidos.

3.2.3. Sinalización e balizamento de elementos catalogados.

Debido á uncencia das obras que se estaban levando a cabo na Zona de
Baiona-Oia, por mor tanto dos incendios como das riadas posteriores (arranxo de
camiños, pistas e cauces de ríos, retirada de madeira queimada e entullo producto das
riadas, etc.), foi necesario levar a cabo un balizamento de varios dos petroglifos
rexistrados ante o risco que corrían pola presenza de numerosa maquinaria pesada na
zona 4 (fotografía 3).

4 Para a realización desta tarefa contamos coa colaboración dun garda forestal e un operario facilitados polo Distrito Forestal n° XVIII
(Vigo-Baixo Miño) da Conselleria de Medio Rural da Xunta de Galicia con sé en O Porrifío. A coordinación inicial do traballo correu a
cargo de Ignacio GARCÍA (Distrito XVIII) e a Delegación Provincial de Cultura da Xunta de Galicia en Pontevedra.
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Con respecto a esta última cuestión hai que salientar que na actualidade
habería que "recomprobar" o estado dese balizamento xa que é case seguro que estea
moi danado ou, simplemente, desaparecido. Non se debe esquecer que, tal e como
poidemos comprobar en datas moi recentes, no momento de ser redactado o presente
documento, as obras continúan a desenvolverse na zona de traballo.

3. Traballos de balizamento no Petroglifo de Auga dos Cebros-O Viveiro 1.1 (GA36036045).

3.3. INFORMES-MEMORIA.

Logo da elaboración e entrega dun primeiro Informe Valorativo (con
data de 1 de decembro de 2006) onde se facía un somero avance dos resultados
acadados durante o traballo de campo, foi elaborada a presente Memoria Técnica
definitiva.
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4.1.

Con este capítulo xúntanse tanto os listados (cuns datos básicos de
localización) dos elementos rexistrados froito do traballo arqueolóxico realizado,
como as fichas correspondentes a eses mesmos elementos onde vai unha
descrición máis exhaustiva de cada un deles. Trátase dunha ficha de rexistro que
está baseada na Ficha de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia.

De igual xeito que se fixo para o primeiro informe xa entregado á
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, para a exposición dos
resultados establecéronse dous bloques (para cada unha das dúas zonas de
traballo: Crecente e Baiona-Oia): nun primeiro apartado aparecen os elementos
etnográficos e histórico-artísticos (clave de identificación en texto e planos: ET), e
un segundo apartado no que se inclúen todas as referencias arqueolóxicas (clave
para identificar en texto e planos: GA; incluindo aquí os xacementos, os achados,
as referencias e os topónimos). Con respecto aos puntos arqueolóxicos hai que
indicar que tanto no listado como nos planos, os que se identifican coa clave
concreta de xacemento ou punto arqueolóxico corresponden a elementos xa
catalogados antes do traballo de campo; pola contra, aqueles que só levan a clave
GA-NÚMERO (de 1 en adiante) son xacementos novos que se incorporan ao
inventario da Xunta de Galicia e que todavía non teñen o preceptivo código oficial.

Como remate, ao final do texto, xúntase o apartado cartográfico
(capítulo 9) coas follas en escala 1:10.000 (orixinal 1:5.000 da Xunta de Galicia) e
escala 1:20.000 (orixinal 1:10.000 da antiga COTOP da Xunta de Galicia) onde se
sinalan os elementos etnográficos e arqueolóxicos rexistrados durante o traballo
(só aqueles que entran dentro das áreas queimadas): unha vez máis, o primeiro
grupo é da Zona de Crecente e o segundo da Zona Baiona-Oia.

4.2.

De novo hai que salientar que os resultados concretos da
prospección levada a cabo foron enormemente positivos xa que puideron ser
localizados un bo número de novos xacementos dentro das dúas zonas
prospectadas. Sen querer dicir que esto sexa algo "desexable", non hai dúbida
algunha que a elo "axudou" a desaparición da vexetación existente. Deste xeito
ternos:

:.
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- Zona de Crecente. Dentro deste sector incorpóranse 6 fichas
novas: 1 xacemento (petroglifo) dentro do Concello de Melón (provincia de
Ourense) e 5 elementos máis no Concello de Crecente (dúas rochas con
gravados rupestres, un túmulo funerario prehistórico, un posible hábitat
prehistórico ao ar libre e unha explotación mineira de época romana ao
carón do Río Miño).

Se a estas 6 novas fichas se Iles engaden as xa catalogadas ternos
que durante o traballo de campo foron comprobados 10 xacementos
arqueolóxicos (se ben unha referencia non foi atopada).

- Zona de Baiona-Oia. Os resultados nesta segunda zona foron
realmente satisfactorios xa que o número de novas fichas que se incorporan
ao inventario son nada menos que 45, todas elas de petroglifos (e todos
emprazados no Concello de Oia). É importante salientar que dado o límite
de tempo co que se contaba para a realización do traballo, quedan áreas nas
que hai referencias sobre a existencia de máis pedras con gravados e que
non puideron ser rexistradas durante este proxecto (ver folla de plano n°
260-88). Tal e como se idicou en párrafos precedentes a colaboración
prestada por algúns dos habitantes e estudiosos da zona foi imprescindible
para acadar o éxito deste catálogo.

Se as 45 novas fichas se Iles engaden as xa catalogadas ternos que
durante o traballo de campo foron comprobados un total de 63 xacementos
arqueolóxicos (se ben dous petroglifos non foron atopados).

Por outra banda hai que indicar que se ben na Zona Baiona-Oia non foi
rexistrado ningún resto arqueolóxico moble (cerámico, lítico, etc.), si foron atopados
fragmentos de cerámica e unhas lascas de cuarcita na Zona de Crecente: estes
materiais unha vez lavados, siglados 5 e inventariados (ver relación na ficha de rexistro
do xacemento que se xunta máis adiante), foron depositados, tal e como se indica no
documento de autorización da intervención, no Museo de Pontevedra (xúntase co
presente documento unha copia da acta de depósito dos mencionados materiais).

4.3.

Con respecto ás afeccións producidas polos incendios, dado que as
incidencias máis negativas provocadas polo lume (e as riadas no caso da Zona
Baiona-Oia) afectaron sobre todo aos petroglifos e, neste caso, son moi similares
en tódolos elementos catalogados, elaborouse un texto "xenérico" onde se

5 Clave de sigla: PI-CRE-1. PI xacemento de A Picolla; CRE: concello de Crecente; 1: número de peza (dende o n° 1 en adiante).
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recomendan unha serie de medidas a tomar de cara á protección destes
xacementos arqueolóxicos 6.

En xeral, no referente ao estado de conservación tanto dos
petroglifos como doutro tipo de elementos onde a pedra sexa o soporte principal
(construccións varias, muros, etc.), hai que indicar que hai un predominio de
afección sobre todo "cromática" debido ao ennegrecemento da maior parte dos
afloramentos como consecuencia da combustión de musgos e ligues que
colonizaban as rochas ou pedras que conforman as diferentes estructuras e á
presencia de mato no seu entorno inmediato. Sen embargo, no caso dos gravados
rupestres, tamén se rexistra algún caso moi grave (alomenos catro ou cinco
exemplos, entre os que destaca a denominada Pedra do Cazador — ver fotografía
4) de perda de motivos gravados debido á aparición de placas producidas pola
acción directa do lume (termoclastos). Por riba desto hai que engadir as riadas
producidas con posterioridade aos lumes que, no caso da Zona de Baiona-Oia,
teñen producido arrastres de pedras que chegaron a danar por golpeo algún panel
gravado (como por exemplo a significativa Laxe de Auga dos Cebros — ver
fotografía 5).

4. Detalle das placas derivadas do lume (termoclasas) aparecidas na denominada Pedra do Cazador-
Morouzo 11 - GA2.

6 Elaborado por Rosa BENAVIDES GARCÍA, restauradora especialista en xacementos arqueolóxic,os.
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5. Petroglifo de Auga dos Cebros-O Viveiro LI — GA36036045, afectado polas riadas posteriores aos
incendios.

Afortunadamente, con respecto a outras tipoloxías de xacementos
arqueolóxicos (túmulos ou castros) a negativa influencia dos incendios é a penas
destacable ao estaren as súas estructuras (cámaras megalíticas, muros, etc.)
cubertas polo sedimento de terra habitual neste tipo de xacementos.

No caso dos elementos etnográficos hai que indicar que máis que o
lume (que, tal e como indicamos máis arriba, en xeral orixinou un ennegrecemento
na pedra das constuccións e a desaparición dalgún tellado), as fortes riadas
producidas na Zona de Baiona-Oia (ver fotografía 6) incluso provocaron a
desparición dalgunha construcción existente ao carón dos regatos: por exemplo no
caso do denominado ET4 (aserradeiro en Vilar, por completo) ou o ET1 (muíño en
Vilar, case enteiro-ver fotografía 7). Nestes casos, lamentablemente, non é
posible levar a cabo ningún tipo de medida correctora máis que a toma de datos
entre a poboación para intentar saber as características xerais dos elementos
desaparecidos ou conseguir algunha antiga fotografía que permita rexistrar como
eran esas construccións.
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6. Panorámica da Zona de Oía logo dos incendios e as riadas posteriores.

7. ET-1 (restos do muiño ao carón do Rio Vilar, en Pedomes-Oia).
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4.4. INVENTARIO.

Todos os datos que se expoñen no inventario que a continuación se
xunta están sacados das Fichas de Inventario de Xacementos Arqueoláxicos da Xunta
de Galicia. Tan só a información referente á afección producida polos lumes en
cada un dos elementos referenciados e a proposta de medidas correctoras para cada
un deles non aparece nesa ficha oficial. Con respecto a esta importante parte do
informe hai que salientar o seguinte:

- Na exposición do catálogo seguirase unha orde correlativa dende o
número de rexistro 1 ata o n° 61 no caso da Zona de Baiona-Oia (a pesar de
que hai 63 elementos coñecidos, hai que relembrar que dous deles non foron
localizados e polo tanto non se inclúen nos planos) e ata o n° 10 no caso da
Zona de Crecente, segundo a numeración das correspondentes fichas de GA.

- Para o caso dos elementos etnográficos (ET), pódese aplicar o
mesmo argumento xa que incluso para a elaboración da ficha colleuse como
base a empregada para os xacementos arqueolóxicos. A numeración será
dende o n° 1 ata o n° 20 para a Zona Baiona-Oia e dende o n° 1 ata o 11
para a Zona de Crecente.

- Finalmente é necesario indicar que no capítulo 7 do texto (Apartado
Gráfico — fotografías), vai alomenos unha toma fotográfica de cada un dos
elementos arqueolóxicos e etnográficos catalogados.
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4.4.1-1. LISTADO E FICHAS DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS (ZONA
CRECENTE).
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CLAVE DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA- ADS.TIPOLÓX. PLANO
(1:5.000)CONCELLO

Aldea 	 de San 	 Pedro 	 de
ET-1 Lagar 1 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-2 Lagar 2 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-3 Lagar 3 de Os Petoutos Abaixo Fil_gueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-4 Lagar 4 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-5 Lagar 5 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-6 Lagar 6 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-7 Lagar 7 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-8 Lagar 8 de Os Petoutos Abaixo Filqueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-9 Lagar 9 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-10 Lagar 10 de Os Petoutos Abaixo Filg_ueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-11 Lagar 11 de Os Petoutos Abaixo Filgueira(Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-12 Lagar 12 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-13 Lagar 13 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecentel_ Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-14 Lagar 14 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-15 Lagar 15 de Os Petoutos Abaixo Filgueira (Crecente) Lagar 225-61

Cruceiro 	 do	 Chan	 do Aldea 	 de San Pedro de
ET-16 Foxo Abaixo Filgueira (Crecente) Cruceiro 225-61

Aldea 	 de San Pedro de
ET-17 Ponte das Cabras Abaixo Filgueira (Crecente) Ponte 225-61

Muírlo	 de	 Ponte 	 das Aldea 	 de San Pedro de
ET18 Cabras Abaixo Filgueira (_Crecente) Muftí° 225-61

Conxunto de 2 muíños de San Pedro de
ET-19 San Xosé A Calzada Filgueira (Crecente) Conxunto murrios 224-68

San Bernabeu de A
i ET-20 Lugar de Paredes Paredes Ameixeira (Crecente) Lugar abandoado 224-68
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LAGAR 1 DE OS PETOUTOS
ET-1. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.861 Latitude: 42° 13' 33.7" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.293

Altitude: 	 110 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 09' 56.2" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipoláxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción de planta cadrada (4,5 por 4,5 metros) feita logo de escavar no
terreo (incluso na rocha natural) para empregar como paramento un dos lados; o resto
dos lados están feitos con pedras de gran tamaño (sobre todo de granito e algunha
pizarra), irregulares, postas a seco, conformando uns muros de gran grosor. A entrada
está orientada ao norte. Aínda que todavía conserva as pedras redondas do lagar no
interior, en xeral a construcción está moi arruinada.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 As pedras que se conservan están mol ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras: 	 Dado que esta construcción non está ¡liada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha	 pequena	 zona	 de terreo),	 sería	 desexable	 abordar un	 proxecto de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 2 DE OS PETOUTOS
ET-2. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.886 Latitude: 420 13' 32.7" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.263

Altitude: 	 105 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 09' 55.1" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

A construcción, de tipoloxia similar a ET-1, atópase case totalmente arrasada o
que incluso impide tomar as medidas do seu tamaño.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: As poucas pedras que se conservan están moi ennegrecidas
pola acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está ¡liada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha	 pequena	 zona 	 de terreo), 	 sería 	 desexable 	 abordar un 	 proxecto de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 3 DE OS PETOUTOS
ET-3. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.849 Latitude: 42° 13' 30.8" N

Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.202

Altitude: 	 110 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 09' 56.7" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.

Descrición:
Construcción similar á ET-1, de planta rectangular (de 5,50 por 5 metros), pero

as paredes todavía posúen unha maior altura (ata 2 metros); temen conserva unha das
pedras circulares de moer. 	 A entrada está orientada ao norleste. 	 Mal estado de
conservación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena 	 zona	 de terreo), 	 sería	 desexable 	 abordar un	 proxecto de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 4 DE OS PETOUTOS
ET-4. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X:	 568.830 Latitude: 42° 13' 30.2" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.183 	 1

Altitude: 	 110 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 09' 57.6" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar á ET-3, de planta rectangular (de 5 por 3,80 metros), pero
non conserva ningunha das pedras circulares de moer. A entrada tamén está orientada
ao norleste. Mal estado de conservación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena zona	 de terreo), 	 sería	 desexable 	 abordar un	 proxecto 	 de
recuperación, senón de todo, si da parte mäis significativa do grupo.
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LAGAR 5 DE OS PETOUTOS
ET-5. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.804 Latitude: 42° 13' 30.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.187

Altitude: 	 112 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 09' 58.7" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, de planta rectangular (de 6,70 por 4,50
metros), pero coas paredes algo mellor conservadas (algunha acada os 2 m de altura);
conserva un vano ao carón da entrada, que está orientada ao leste. En xeral posúe un
mal estado de conservación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena	 zona	 de	 terreo), 	 sería	 desexable 	 abordar	 un	 proxecto 	 de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 6 DE OS PETOUTOS
ET-6. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.767 Latitude: 42° 13' 26.8" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.078

Altitude: 	 100 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 10' 00.4 - W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, de planta rectangular (de 4,30 por 3,70
metros), pero moi desmantelada. A entrada está orientada ao leste. Moi mal estado de
conservación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do ume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está ¡liada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena 	 zona	 de terreo), 	 sería	 desexable 	 abordar un	 proxecto 	 de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 7 DE OS PETOUTOS
ET-7.	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.722 Latitude: 42° 13' 26.4 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.067

Altitude: 	 100 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 10' 02.3" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipplóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, de planta rectangular (de 6,80 por 4,40
metros), pero moi desmantelada. A entrada está orientada ao leste. Moi mal estado de
conservación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena zona	 de terreo), 	 sería	 desexable	 abordar un	 proxecto 	 de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 8 DE OS PETOUTOS
ET-8. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.740 Latitude: 42° 13' 26.6" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.071

Altitude: 	 100 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude: 8° 10' 01.5" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, de planta rectangular (de 4,40 por 3,50
metros), pero moi desmantelada. A entrada está orientada ao leste. Mol mal estado de
conservación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están mol ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está ¡liada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena zona 	 de terreo), 	 sería 	 desexable 	 abordar un 	 proxecto de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 9 DE OS PETOUTOS
ET-9. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X:	 568.722 Latitude: 420 13' 26" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.054	 1
Altitude: 96 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 10' 02.3" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, de planta rectangular (de 6 por 4,25 metros),
pero coas paredes relativamente ben conservadas (incluso con certa altura) con pedras
algo máis pequenas e mellor "trabadas"; a parte de paramento escavada no terreo
conserva a "parede" de rocha natural recrecida con muro de pedras; a entrada está
orientada ao leste.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha	 pequena	 zona	 de terreo),	 sería	 desexable	 abordar un	 proxecto	 de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 10 DE OS PETOUTOS
ET-10. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.745 Latitude: 42° 13' 25.5" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.037

Altitude: 89 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 10' 01.3 - W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, de planta rectangular (de 4,30 por 3,10
metros), pero moi destruida.	 Aproveita polo norte un gran penedo como parede;
posible entrada orientada ao leste. Pésimo estado de conservación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena zona 	 de terreo), 	 sería 	 desexable 	 abordar un 	 proxecto 	 de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 11 DE OS PETOUTOS
ET-11. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.702 Latitude: 42° 13' 25.2" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.029

Altitude: 90 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 10' 03.2 - W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, de planta rectangular (de 4,30 por 4 metros);
a parte oeste formada polo terreo natural escavado; a entrada está orientada ao leste.
En xeral posúe un mal estado de conservación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está ¡liada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena	 zona	 de terreo), 	 sería	 desexable 	 abordar un	 proxecto de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 12 DE OS PETOUTOS
ET-12. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.706 Latitude: 42° 13' 36.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.370

Altitude: 	 120 m.s.n.m.

I	 Lonxitude: 8° 10' 02.9" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Aínda que está claro que se trata dunha construcción similar ás anteriores, está
tan arruinada que non se pode nin medir con certa precisión.	 Como característica a
salientar hai que dicir que é posible que estivera conformada por dúas estancias.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena zona	 de terreo), 	 sería	 desexable 	 abordar un	 proxecto 	 de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 13 DE OS PETOUTOS
ET-13. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.723 Latitude: 42° 13' 36.5" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.378

Altitude: 	 110 m.s.n.m.

I 	 Lonxitude: 8° 10' 02.2" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, de planta rectangular (4,30 por 7,50 metros);
as paredes que se conservan son de boa calidade.	 Aínda conserva unha pedra de
moer circular no interior da estancia. En xeral a construcción está mai arruinada.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están mai ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena zona 	 de	 terreo), 	 sería 	 desexable 	 abordar un 	 proxecto 	 de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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LAGAR 14 DE OS PETOUTOS
ET-14. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.735 Latitude: 42° 13' 36.1" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.364

Altitude: 	 110 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 10' 01.6" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, se ben puidera tratarse de dúas estructuras
separadas por un muro medianeiro. 	 Sen embargo, e a pesar do lume, a vexetación
existente que quedou na zona impide facer unha mellor descrición do elemento, aínda
que en xeral a construcción está moi arruinada.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está ¡liada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena zona	 de terreo), 	 seria	 desexable 	 abordar un	 proxecto de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.

i
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LAGAR 15 DE OS PETOUTOS
ET-15. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.759 Latitude: 420 13' 35.5" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.346 	 1

Altitude: 	 110 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 10' 00.6" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (cara o Río Miño).

Adscrición tipolóxica: Lagar.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Construcción similar ás anteriores, pero con algunha diferencia.	 Posúe unha
planta rectangular pero está dividida en dúas estancias a través dun muro medianeiro
(non se comunican entre elas): unha de 4,80 por 4,30 metros e a outra de 10 por 4,30
m; as dúas entradas existentes a cada unha das dúas partes están orientadas ao norte.
En xeral a construcción está mol arruinada.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As pedras que se conservan están moi ennegrecidas pola
acción directa do lume.

Medidas correctoras:	 Dado que esta construcción non está illada, senón
que forma parte dun numeroso conxunto de estructuras similares (alomenos 15
nunha 	 pequena 	 zona	 de terreo), 	 sería	 desexable	 abordar un	 proxecto 	 de
recuperación, senón de todo, si da parte máis significativa do grupo.
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CRUCEIRO DO CHAN DO FOXO
ET-16. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000 . 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X:	 568.110 Latitude: 42° 13' 44.5" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.619

Altitude: 	 172 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 10' 28.8" W

Emprazamento topográfico: Rechán en ladeira (entre dous pequenos cotos).

Adscrición tipolóxica: Cruceiro.

Adscrición cultural: Moderno - Contem oráneo.
Descrición:

O cruceiro, que está situado ao carón dun camiño, está composto por: 	 unha
basa cadrada de 63 por 53 centímetros que se atopa inscrita na parte superior dos
catro lados visibles do cubo (non é posible descifrar a lenda dado mal estado de
conservación da mesma); e unha cruz de sección octogonal (19 cm), menos ao inicio
da parte inferior que é de sección cadrada (24 cm de lado). A cruz semella estar feita
con tres fragmentos dun cruceiro de maior tamañó: parte superior, media e baixa (esta
última está "embutida" na basa).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 A pedra está moi ennegrecida pola acción directa do lume
(como consecuencia de ter ardido o musgo que cubría o cruceiro).

Medidas correctoras:	 Pódense aplicar ás propostas feitas para os
gravados rupestres.
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PONTE DAS CABRAS
ET-17. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 567.945 Latitude: 420 13' 30 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.168

Altitude: 90 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 10' 36.2" W

Emprazamento topográfico: Vagoada.

Adscrición tipolóxica: Ponte.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Esta ponte é coñecida na zona como "a ponte romana" se ben a súa actual
estructura e factura semella ser claramente de época recente.	 Conta cun único arco,
de tipo escarzano; sillería de granito; lonxitude duns 12 metros e altura máxima
indeterminada.	 Ten unha estructura anexa de funcionalidade e orixe indeterminadas.
A ponte axuda a salvar un regato que debe atravesar o denominado "Camiño Real"
(que antigamente era a vía que levaba a Madrid).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Non foi afectado polo lume.

Medidas correctoras:
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MUNO DE PONTE DAS CABRAS
ET-18. 	 Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 567.950 Latitude: 42° 13' 28.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.136

Altitude: 90 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 10' 36 - W

Emprazamento topográfico: Vagoada.

Adscrición tipolóxica: Muíño.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Este muíño, situado a uns 25 metros ao sur da "Ponte das Cabras", está moi
alterado e case destruido.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Non foi afectado polo lume.

Medidas correctoras:
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CONXUNTO DE 2 MUNOS DE SAN XOSÉ
ET-19. 	 A Calzada (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-68
Folla 1:10.000: 224-34

Coordenadas UTM-X: 	 567.023 Latitude: 42° 13' 11.3 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.674.585

Altitude: 90 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 11" 16.6" W

Emprazamento topográfico: Vagoada (do Regato de San Xosé).

Adscrición tipolóxica: Conxunto de dous muíños.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

A construcción principal e algunha parte da canle de conducción da auga posúe
unha estructura de pedra ben elaborada; aínda así está moi arruinado.	 Arriba desta
parte "principal" hai outra estructura, pertencente ao mesmo c,omplexo, con canle e
pedra de moer. En xeral, o estado de conservación é moi malo.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 As estructuras foron afectadas polo lume ennegrecendo as
pedras.

Medidas correctoras: Cremos que, a pesar da alteración das estructuras,
todavía podería levarse a cabo algún proceso de reconstrucción-rehabilitación do
conxunto.

—___ 
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LUGAR DE PAREDES
ET-20. 	 Paredes (San Bernabeu de A Ameixeira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-68
Folla 1:10.000: 224-34

Coordenadas UTM-X: 	 564.462 Latitude: 42° 13' 13.8 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.674.636

Altitude: 580 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 13' 08.3 - W

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar (abandoado).

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Lugar conformado por 3-4 casas hoxe abandoadas, se ben non parecen
corresponder a unha cronoloxía moi antiga. O estado de conservación é bastante malo
en xeral, coas construccións bastante arruinadas (a excepción de unha das casas).
Aínda así non ofrecen, dende o punta de vista etnográfico, estructuras especialmente
salientables.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 O	 lugar foi	 afectado	 polo	 lume	 nalgunhas	 das	 súas
estructuras, afectando aos tellados e muros exteriores (ennegrecemento da pedra).

Medidas correctoras: Limpeza de muros e reconstrucción de tellados.
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4.4.1-2. LISTADO E FICHAS DE ELEMENTOS ARQUEOLÓXICOS (ZONA
CRECENTE).
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CLAVE DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA-
CONCELLO

ADS.TIPOLÓX. PLANO
(1:5.000)

Petroglifo	 de	 Chan	 de Chan	 de Santa María de Melón
GA-1 Moeiras 3 Moeiras (Melón) Petroqlifo 224-58

Aldea	 de
GA-2 Riba- San Bernabeu de A
GA36014035 Petroqlifo de A Picoña Pedrosos Ameixeira (Grecente) Petroglifo 224-78

Aldea	 de
GA-3 Riba- San Bernabeu de A Túmulo	 funerario
GA36014036 Túmulo de A Picoña Pedrosos Ameixeira (Crecente) indeterminado 224-78

Aldea	 de
GA-4 Riba- San Bernabeu de A Posible	 asentamento
GA36014037 Achados de A Picoña Pedrosos Ameixeira (Crecente) ao ar libre 224-78
GA-5 Mina	 romana	 de	 Os Aldea	 de San Bernabeu de A
GA36014038 Petoutos Abaixo Ameixeira (Crecente) Explotación mineira 225-61
GA-6 Petroglifo	 de	 Chan	 de Chan	 de San Bernabeu de A
GA36014039 Moeiras 2 Moeiras Ameixeira (Crecente) Petroglifo 224-58
GA-7 Petroglifo	 de	 Chan	 de Chan	 de San Bernabeu de A Petroglifo
GA36014019 Moeiras Moeiras Ameixeira (CrecenteL 224-58

Xacemento
GA-8 Campaniforme do Alto do San San Bernabeu de A Indeterminado
GA36014032 Carqueixal Colmede Ameixeira (Crecente) (Campaniforme) 224-68
GA-9 Castro do Coto do Corvo- Guntín Santa María de Oroso Asentamento
GA36009007 Niño do Corvo Ca ñ iza)_LA fortificado (castro) 224-67

GA-10 Túmulos de A Chan de Chan	 de San Bernabeu de A Túmulo	 funerario Non
REF36014001 Moeiras Moeiras Ameixeira (Crecente) indeterminado localizado
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PETROGLIFO DE CHAN DE MOEIRAS 3.
GA-1. Chan de Moeiras (Santa María de Melón — Melón).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-58
Folla 1:10.000: 224-34

Coordenadas UTM-X: 565.687 Latitude: 42° 14' 43.4" N
Coordenadas UTM-Y: 4.677.412

Altitude: 725 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 12' 13.8" W

Emprazamento to • o • ráfico: Rechao en lade ira do Alto do Chan de Moe iras.

Adscrición tipolóxica: Representación gráfica ö ar libre (petroglifo).

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Trátase dun afloramento granítico de gran groso que se localiza a penas a 5
metros á dereita (sur) do cortafogos que baixa dende o Alto de Chan de Moreiras e
mai preto do límite municipial de Melón (Ourense) con Crecente (Pontevedra). 	 Os
gravados que 	 soporta 	 están 	 situados 	 nunha zona de superficie 	 irregular e
horizontal. Alomenos aparecen 24 cazoletas con diámetros comprendidos entre os
3,5 e os 7 centímetros.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alterackons: Atópase algo afectada polo lume, pero sen que este produxera
especiais alteracións na pedra ou os gravados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE A PICOÑA
GA-2 I GA36014035. 	 Aldea de Riba-Padrosos (San Bernabeu de A Ameixeira -
Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-78
Folla 1:10.000: 224-44

Coordenadas UTM-X: 	 564.635 Latitude: 42° 12' 24.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.673.131

Altitude: 625 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 13' 01.4" W

Emprazamento topográfico: Alto dun coto rochoso.

Adscrición ti • olóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre. 

Bronce.Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do
Descrición:

Está ubicado nun afloramento de gran tamaño, sobre un soporte granítico de
grao moi groso e superficie irregular, inclinado en dirección norte, cara a un collado
cercano a un túmulo (Túmulo de A Picoña/GA36014036). A representación consiste
nunha combinación de círculos concéntricos, alomenos seis (diámetro de 41 cm) e
cazoleta central (2,5 cm de diámetro). 	 O estado de conservación é regular, estando
moi erosionada a superficie e sendo case ilexible o máis externo dos círculos
concéntricos.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: O xacemento non se viu afectado directamente polo lume.

Medidas correctoras:
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TÚMULO DE A PICOÑA
GA-3 / GA36014036. 	 Aldea de Riba-Padrosos (San Bernabeu de A Ameixeira -
Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-78
Folla 1:10.000: 224 -44

Coordenadas UTM-X: 	 564.675 Latitude: 42° 12' 28.2" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.673.231

Altitude: 620 m.s.n.m.

Lonxitude: 80 12' 59.6 - W

Emprazamento topográfico: Penichaira, xunto a un pequeno collado.

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario indeterminado.

Adscrición cultural: Neolítico.
Descrición:

Trátase dun túmulo de pequenas dimensións:	 diámetro norte-sur de 9,50
metros; 10 m en sentido leste-oeste; altura de 30-40 centímetros. 	 Presenta unha
depresión central delimitada por pedras de granito, que tal vez non sexa fruto
dunha alteración, senón que responda a unha causa estructural (diámetro de 3,25
metros en sentido N-S por 3,60 m en sentido E-W, cunha profundidade de 25 cm).
As pedras da coiraza son de granito, ocupando o centro da depresión unha pedra
alongada disposta en dirección N-S. 	 Queda aberta a posibilidade de interpretalo
como un círculo lítico.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 O	 xacemento 	 viuse 	 afectado 	 directamente 	 polo 	 lume
producindo un ennegrecemento das pedras visibles da estructura tumular.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.

____ 	
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ACHADOS DE A PICOÑA
GA-4 / GA36014037. 	 Aldea de Riba-Padrosos (San Bernabeu de A Ameixeira -
Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-78
Folla 1:10.000: 224-44

Coordenadas UTM-X: 	 565.091 Latitude: 420 12' 26" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.673.169

Altitude: 585 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 12' 41.5" W

Emprazamento topográfico: Rechao en ladeira.

Adscrición tipolóxica: Posible asentamento ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Durante os traballos de prospección foi localizada un área de dispersión de
materiais situada nun rechao en ladeira, no entorno do túmulo e do petroglifo de A
Picoña.	 Nesta zona recolléronse 12 lascas de cuarcita e varios fragmentos de
cerámica lisa, entre os que se atopa un borde (ver relación en páxina seguinte).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As características do xacemento, con posibles estructuras
agora non visibles, non permiten coñecer se o lume (que si afectou ao terreo onde
se empraza) puido ter afectado aos posibles restos arqueolóxicos que alí puidera
haber baixo terra.

Medidas correctoras: 	 A partir do exposto no apartado anterior, non se
establecen.

___
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RELACIÓN E DESCRICIÓN DAS PEZAS ARQUEOLÓXICAS REXISTFtADAS
DURANTE OS TRABALLOS DE AVAL/ACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL NAS
ÁREAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS: CONCELLOS DE BAIONA,
OIA E CRECEN TE (PONTEVEDRA). (DEPÓSITO: MUSEO DE PONTEVEDRA).

- GA36014037: Achados de A Picoña. Aldea de Riba - Padrosos
(San Bernabeu de A Ameixeira - Crecente).

Foron recollidos doce lascas de cuarcita e cinco fragmentos
cerámicos (tres deles sen sigla marcada por seren de moi pequeno tamaño)
relacionados con este xacemento.

PI-CRE-1: Lasca de cuarcita, con presencia de cortex. Lonxitude: 4,4 cm.;
anchura: 3,9 cm.; grosor: 1 cm.

PI -CRE -2: Lasca de cuarcita, con presencia de cortex. Lonxitude: 4,5 cm.;
anchura: 5 cm.; grosor: 1,5 cm.

PI-CRE-3: Lasca de cuarcita, con presencia de cortex. Lonxitude: 3,5 cm.;
anchura: 2,9 cm.; grosor: 1,1 cm.

PI-CRE-4: Lasca de cuarcita, con presencia dunha pequena zona de cortex.
Lonxitude: 4,1 cm.; anchura: 4,6 cm.; grosor: 1,4 cm.

PI -CRE -5: Lasca de cuarcita, con presencia dunha pequena zona de cortex.
Lonxitude: 2,5 cm.; anchura: 2,9 cm.; grosor: 0,6 cm.

PI-CRE-6: Lasca de cuarcita, con presencia dunha pequena zona de cortex.
Lonxitude: 3,1 cm.; anchura: 2,7 cm.; grosor: 0,7 cm.

PI -CRE -7: Lasca de cuarcita, con presencia de cortex. Lonxitude: 4,4 cm.'
anchura: 3 cm.; grosor: 1 cm.

PI-CRE-8: Lasca de cuarcita, sen presencia de cortex. Lonxitude: 4,4 cm.
anchura: 4,1 cm.; grosor: 1,1 cm.

PI-CRE-9: Lasca de cuarcita, con presencia de cortex. Lonxitude: 3,1 cm.
anchura: 1,9 cm.; grosor: 0,8 cm.

PI -CRE-10: Lasca de cuarcita, con presencia de cortex. Lonxitude: 4,4 cm.
anchura: 3,1 cm.; grosor: 1,3 cm.

PI -CRE -11: Lasca de cuarcita, con presencia de cortex. Lonxitude: 3,1 cm.
anchura: 4 cm.; grosor: 1,2 cm.
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PI-CRE-12: Lasca de cuarcita, con presencia dunha pequena zona de
cortex. Lonxitude: 5,5 cm.; anchura: 3,5 cm.; grosor: 1,2 cm.

PI-CRE-13: Fragmento liso de bordo con labio recto e plano. Lonxitude: 2,8
cm.; anchura: 2,5 cm.; grosor: 1 cm. Cor marrón. Desgraxante fino-medio de
mica-cuarzo. Superficie interior rugosa e exterior alisada.

PI-CRE-14: Fragmento liso moi rodado. Lonxitude: 2,4 cm.; anchura: 1,6
cm.; grosor: 0,7 cm. Cor interior marrón; exterior, marrón clara (debido á alteración
da peza). Desgraxante fino-medio de mica e cuarzo. Superficies interior alisada e
exterior mol rugosa (debido á alteración da peza).

PI-CRE-15: Fragmento liso mai rodado. Lonxitude: 1,8 cm.; anchura: 1,8
cm.; grosor: 0,7 cm. Cor interior marrón; exterior, marrón clara (debido á alteración
da peza). Desgraxante fino-medio de mica e cuarzo. Superficies interior alisada e
exterior mai rugosa (debido á alteración da peza).

PI-CRE-16: Fragmento liso mai rodado de 1,5 cm. e un grosor de 0.6 cm.
Cor marrón escura.

PI-CRE-17: Fragmento liso moi rodado de 1,5 cm. e un grosor de 0.6 cm.
Cor gris-negra.
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MINA ROMANA DE OS PETOUTOS
GA-5 / GA36014038. Aldea de Abaixo (San Pedro de Filgueira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 225-61
Folla 1:10.000: 225-31

Coordenadas UTM-X: 	 568.700 Latitude: 42° 13' 30.8" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.675.200

Altitude: 	 117 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 10' 03.2 - W

Emprazamento topográfico: Espolón ao carón do Río Miño.

Adscrición tipolóxica: Explotación de recursos primarios (mina ao ar libre).

Adscrición cultural: Romana.
Descrición:

Mina de época romana onde todavía se pode ver a cabeceira de explotación
e outras partes da mesma como as canles de dexección, murias, desterres, etc.
Tamén foron atopados varios fragmentos de tegulla e cerámica romana o que
semella indicar un posible asentamento no mesmo entorno da explotación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 As características do xacemento, con posibles estructuras
agora non visibles, non permiten coñecer se o lume (que si afectou ao terreo onde
se empraza ennegrecendo os restos materiais existentes en superficie: 	 cerámica,
tegulla...) puido ter afectado aos posibles restos arqueolóxicos que ah í puidera
haber baixo terra.

Medidas correctoras: 	 A partir do exposto no apartado anterior, non se
establecen.

57



restaiA-Rainna, ()ia a Crocente (Pnnteverira) Memnria 

PETROGLIFO DE CHAN DE MOEIFtAS 2
GA-6 / GA36014039. Chan de Moeiras (San Bernabeu de A Ameixeira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-58
Folla 1:10.000: 224-34

Coordenadas UTM-X: 	 566.300 Latitude: 42° 14' 41.6" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.677.362

Altitude: 585 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 11" 47" W

Emprazamento topográfico: Ladeira sur dunha estreita dorsal.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminada.
Descrición:

Afloramento de "cuarcita-esquistosa" emprazado nunha ladeira de forte
pendente, se ben os gravados están ubicados nunha zona da pedra que está en
horizontal (aínda que de superficie irregular). 	 Os gravados consisten en 3 motivos
cruciformes. 	 Ml:	 cruz latina mol visible (1,5 cm de suco) de 18 por 16 cm con
cazoletas nos extremos (diámetro de 5,5 cm); M2: 	 situado a 1,15 m ao sur do Ml,
trátase dunha cruz latina de 19 por 14 cm (moi visible); M3: 	 situado a 1,90 m ao
oeste de M2, trátase dunha cruz se 11 por 10 cm, inscrita dentro dun círculo de 15
cm de diámetro, culos brazos rematan nun pequeno segmentoa (ben visible). 	 O
afloramento foi, mol posiblemente, utilizado como canteira.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra está afectada pola acción do lume, ennegrecendo as
zonas que estaban cubertas de musgo.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.

	 _
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PETROGLIFO DE CHAN DE MOEIRAS.
GA-7 / GA36014019. Chan de Moeiras (San Bernabeu de A Ameixera - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-58
Folla 1:10.000: 224-34

Coordenadas UTM-X: 565.525 Latitude: 42° 14' 36.1" N
Coordenadas UTM-Y: 4.677.186

Altitude: 780 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 12' 20.9" W

Emprazamento topográfico: Alto do Chan de Moeiras (ruptura da pendente NE).

Adscrición tipolóxica: Representación gráfica ó ar libre (petroglifo).

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Trátase dun gran afloramento granítico (P1) con outra gran pedra "asociada"
6 leste (P2). As dúas pedras seguen a inclinación natural da pendente.	 Existencia
de abundantes diaclasas e presencia de musgo en moitas partes das pedras (que
poden estar tapando mäis motivos dos que agora son visibles). 	 Restos de
extracción de pedra. Os gravados están bastante erosionados e aínda que non son
de orixe prehistórica tampouco parecen moi recentes.

P1:	 posúe unhas medida de aproximadamente 8.20 por 4.80 metros; o seu
extremo oeste sobresae bastante do nivel natural do chan (uns 1.70 m) e o extremo
leste vai practicamente a ras de chan. 	 Superficie irregular. 	 Hai alomenos 10
motivos gravados (sobre todo no extremo oeste da pedra): 6 cruces rematadas en
puntos e inscritas nun círculo (entre 14-20 cm), un círculo duns 25 cm de diámetro
atravesado por un segmento duns 44 cm de lonxitude, alomenos dúas cruces
simples e un trazo de 20 cm rematado en puntos; a maiores hai zonas con trazos
de dificil definición.

P2: 	 situada ó carón da anterior. 	 Pedra granítica de 1.70 por 1.56 m, de
forma irregular e bastante cuberta con gravados de formas xeométricas: cruces
inscritas en círculos ou exentas, trazos, puntos, cadrados con cruces e puntos, etc.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra non foi afectada pola acción do lume.

Medidas correctoras:
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XACEMENTO CAMPANIFORME DO ALTO DO CARQUEIXAL.
GA-8 l GA36014032. San Colmede (San Bernabeu de A Ameixeira - Crecente).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-68
Folla 1:10.000: 224-34

Coordenadas UTM-X: 569.635 Latitude: 420 13' 25.3" N
Coordenadas UTM-Y: 4.675.042

Altitude: 600 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 09' 22.5" W

Emprazamento topográfico: Pequeno rechao (espolón) na ladeira SE do Alto do
Carqueixal.

Adscrición tipolóxica: Indeterminaodo.

Adscrición cultural: Idade do Bronce.
Descrición:

Este punto arqueolóxico foi atopado gracias á información facilitada por Juan
Carlos AMIL BALTASAR (os materiais arqueolóxicos rexistrados e recollidos no
lugar serán depositados por esta mesma persoa no Museo de Ponteareas).

A concentración de fragmentos cerámicos localizouse "gracias" á apertura
dun cortafogos que afectou a un pequeno espolón existente na ladeira dun coto.

O material recollido acada os 18 fragmentos cerámicos de bastante boa
calidade (ata un total de 8 anacos teñen a decoración habitual en recipientes
campaniformes), con presencia de bordes, bases e panzas, e tres pezas líticas con
posibles pegadas de talla (en cuarcita).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Non se observan alteracións producidas pola acción do lume.

Medidas correctoras:
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CASTRO DO COTO DO CORVO / CASTRO DO NIÑO DO CORVO
GA-9 / GA36009007. 	 Guntín (Santa María de Oroso - A Cañiza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-67
Folla 1:10.000: 224-34

Coordenadas UTM-X: 	 563.530 Latitude: 42° 13' 02.5 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.674.281

Altitude: 565 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 13' 49.1" W

Emprazamento topográfico: Espolón de dirección E-W (do Alto do Carqueixal).

Adscrición tipolóxica: Castro - Asentamento fortificado.

Adscrición cultural: Idade do Ferro - Romano.
Descrición:

Aproveita para o seu emprazamento a caida da ladeira, estando as defensas
máis importantes na zona leste e sur, lugares onde o castro enlaza cunha zona chan e
polo tanto hai mellor acceso. O recinto ten forma oval: eixe E-W de 114 metros e eixe
N -S de 53 m.	 Na parte leste hai unha acrópole, elevada uns tres m, sobre o recinto
principal; dentro deste último hai unha pequena terraza de 17 m de longo cun desnivel
de aproximadamente 1 m.	 Na parte norte, por debaixo deste recinto, intúese outro
aterrado. 	 Na parte máis alta, amáis de afloramentos graníticos, hai unha gran
cantidade de pedras saltas (algunha parece fincada de xeito intencionado).

O sistema defensivo exterior continúa outra muralla exterior con alturas que van
dende os 13 m so leste ata uns 9 m na parte sur. Por debaixo desta muralla hai un foxo
pata zona sur de aprox. 4 m de ancho (polo leste ábrese algo máis).	 Complétase o
sistema cun parapeto de mäis de 1 m de altura.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 Toda a superficie do castro aparece queimada pero non se
aprecian alteracións ocasionadas polo lume.

Medidas correctoras: Non se contemplan.
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TÚMULOS DE CHAN DE MOREIFtAS.
GA-10 / REF36014001. Chan de Moeiras (San Bernabeu de A Ameixeira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 224-58
Folla 1:10.000: 224-34

Coordenadas UTM-X: Latitude:
Coordenadas UTM-Y:

Altitude:
1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Alto dun coto.

Adscrición tipolóxica: Túmulos funerarios indeterminados.

Adscrición cultural: Neolítico.
Descrición:

Non foi localizado ningún xacemento arqueolóxico na zona de referencia.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: As referencias non foron localizadas.

Medidas correctoras:
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4.4.2.-1. LISTADO E FICHAS DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS (ZONA
BAIONA-01A).
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CLAVE DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA- ADS.TIPOLÓX. PLANO
Al :5.000)CONCELLO

San	 Mamede	 de
ET-1 Muiño do río Vilar Vilar Pedornes (Ola) Muífio 260-88

San	 Mamede	 de
ET-2 Muiño do río Vilar Vilar Pedornes (00") Muífío 260-88

Aldea de Vilar - Pirleiros San	 Mamede	 de
ET-3 dos Toxos Vilar Pedornes (Ola) Lugar abandoado 260-88

San	 Mamede	 de
ET-4 Serradoiro Vilar Pedornes (Ola) Serradoiro 260-88

San	 Mamede	 de
ET-5 Muíño do río Vilar Vilar Pedornes (Ola) Muírlo 260-88

San	 Mamede	 de
ET-6 Camirlo empedrado Pedornes Pedornes (Ola) Camifío empedrado 260-78

San	 Miguel	 de
ET-7 Camitio empedrado Viladesuso Viladesuso (Ola) Camiño empedrado 260-78

San	 Miguel	 de
ET-8 Muífio do Socamirlo O Sobral Viladesuso (Ola) Mudio 260-78

San	 Miguel	 de
ET-9 Muífio do río Suso O Sobral Viladesuso (Ola) Muíño 260-78

San	 Miguel	 de
ET- 1O Muírlo do río Suso O Sobral Viladesuso (Oia) Muíño 260-78

San	 Mamede	 de
ET-Il Camirio empedrado Vilar Pedornes (Ola) Camiño empedrado 260-88
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MUNO DO RÍO VILAR
ET-1. 	 Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.409 Latitude: 42° 00' 47.6" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.334

Altitude: 	 80 rn.s.n.m.

1 	 Lonxitude: 8° 52' 27.5" W

Emprazamento topográfico: A media ladeira ao pé do curso do río Vilar, na súa
marxe esquerda.

Adscrición tipolóxica: Muíño.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Trátase dos restos dun muíño que se localiza na marxe esquerda do río Vilar.
Na actualidade só se conservan en pé as paredes que forman o ángulo SE da súa
estructura, a canle que desde o leste e paralela a marxe sur do Río Vilar conducía a
auga ata a estructura (canle que parte doutro muíño, o que definimos como ET -2) e o
funil. 	 Conserva restos de cemento en diversos puntos. 	 No momento da súa
destrucción estaba xa abandonado.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 Está practicamente desaparecido. 	 En primeiro lugar foi
afectado polo lume e posteriormente destruido polas riadas que afectaron á zona
despois dos incendios; deste xeito só se conservan restos das paredes que
conforman o seu ángulo SE, a canle e o funil.

Medidas correctoras: Intentar recabar información (sobre todo gráfica) das
características do elemento. 	 Consideramos que a posible reconstrucción, dado o
estado de arrasamento, tal vez non pague a pena levala a cabo.
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MUNO DO RÍO VILAR
ET-2. 	 Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.458 Latitude: 42° 00' 47.2" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.322

Altitude: 85 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52' 25.3" W

Emprazamento topográfico: 	 A media ladeira ó pé do curso do río Vilar, na súa
marxe esquerda.

Adscrición tipolóxica: Muíño.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Trátase dun muíño que se localiza na marxe esquerda do río Vilar, uns 30
metros augas arriba do anterior (ET -1). Trátase dunha pequena estructura rectangular
realizada con mampostería de granito da que só se conservan as catro paredes; o
tellado, cuberto con "tella do país", aparece derrubado no seu interior. 	 Non presenta
rodicio aínda que unha das pedras de moer parece estar in situ e a outra aparece tirada
na zona de entrada ao mesmo. Conserva uns 15 metros de can le, paralela ao curso do
río Vilar, e o funil.

O edificio presenta numerosos restos de cemento e ladrillo ainda que parece
levar anos en estado de abandono.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 O estado da construcción é de abandono e aparece
parcialmente destruido, co tellado derrubado sobre a estructura.	 As pedras que
conforman as paredes aparecen ennegrecidas e fisuradas pola acción do lume.
Sen embargo non se viu afectado pola riada.

Medidas correctoras: Intentar recabar información (sobre todo gráfica) das
características do elemento.	 Consideramos que a posible reconstrucción, dado o
estado de arrasamento, tal vez non pague a pena levala a cabo.
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ALDEA DE VILAR - PINEIROS DOS TOXOS
ET-3. 	 Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X:	 510.486 Latitude: 420 00' 43" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.193

Altitude: 90 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 24.1" W

Emprazamento topográfico: A media ladeira sobre un rechán que se conforma na
marxe esquerda do río Vilar.

Adscrición tipolóxica: Núcleo rural.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Tratase dos restos dun antigo núcleo rural que se localizan na finca coñecida
como os Piñeiros dos Toxos. 	 Nesta zona documéntanse construccións de diversa
índole (vivendas -algunhas con fomo-, palleiros, alpendres, camiños empedrados,
canles de regadío, lindes de fincas...) das que só se conservan algunhas das paredes,
variando a súa altura dos 70 cm, na major parte dos casos, ata a liña de cubrición (en
ocasións pode verse o tellado derrubado sobre as estructuras internas).	 Todas as
construccións están realizadas en mampostería de granito cunha boa execución,
destacando como elementos significativos dinteis, soleiras, ventas...	 É moi significativa
a gran compartimentación do terreo con numerosos valos e lindes de fincas o que
indica unha intensa actividade humana.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 Todas as estructuras aparecen abandoadas e en estado
ruinoso. Foron afectadas polo lume e posteriormente pola riada, polo que aparecen
cubertas por unha boa capa de lodo e lama.

Medidas correctoras: Intentar recabar información (sobre todo gráfica) das
características do elemento.	 Consideramos que a posible reconstrucción, dado o
estado de arrasamento, tal vez non pague a pena levala a cabo
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SERRADOIRO
ET-4. 	 Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X:	 510.400 Latitude: 42° 00' 47.7" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.337

Altitude: 80 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 27.8" W

Emprazamento topográfico: 	 A media ladeira ó pé do curso do río Vilar, na súa
marxe esquerda.

Adscrición tipolóxica: Serradoiro.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Trátase dos restos dun serradoiro que se localizaba a escasos metros augas
abaixo do ET-1.	 Debido ás afeccións provocadas pola vaga de lumes e riadas
posteriores, non se conserva ningunha estructura nin elemento identificativo. 	 A süa
localización é froito da enquisa oral.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Desaparecido.

Medidas correctoras: Intentar recabar información (sobre todo gráfica) das
características do elemento.	 Consideramos que a posible reconstrucción, dado o
estado de arrasamento, tal vez non pague a pena levala a cabo.
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MUNO DO RÍO VILAR
ET-5. 	 Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.327 Latitude: 42° 00' 48.1" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.350

Altitude: 60 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 31 - W

Emprazamento topográfico: 	 A media ladeira ó pé do curso do río Vilar, na súa
marxe esquerda.

Adscrición tipolóxica: Muíño.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.
Descrición:

Trátase dos restos dun muíño que se localiza na marxe esquerda do río Vilar,
augas abaixo da ponte que cruza dito río.	 Na actualidade só se conservan en pé as
paredes, en aparente bo estado. A beira da porta aparece tirada unha das pedras de
moer. Non é posible acceder ao interior xa que ao seu carón hai unha escombreira que
parece estar a piques de derrubarse sobre a estructura.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alterackons: 	 O	 muíño 	 está	 practicamente 	 destruido	 conservándose
unicamente as paredes.	 O risco máis grande representao unha acumulación de
entullo de lixo que se atopa ao seu carón e parece a piques de derrubarse sobre el.
Non se viu afectado polo lume nin pola riada.

Medidas correctoras:
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CAMINO EMPEDRADO
ET-6. 	 Pedornes (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.383 Latitude: 420 01" 22.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.424

Altitude: 	 145 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52' 28.5" W

Emprazamento topográfico: O camiño discorre a media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Camiño empedrado.

Adscrición cultural: Moderno-Contemporáneo.
Descrición:

Camiño empedrado que se inicia ao pe do xacemento catalogado como
GA36036010-O Crastro, discorre polo foxo do castro, pasa ao carón da igrexa e
camposanto e cruza o regato para continuar en dirección surleste ata que, debido á
colmatación e derrubios do terreo, se perde o treito empedrado.

O camiño pavimentado en pedra discorre entre dúas paredes de cuidada
mampostería de granito.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 Afectado pola vaga de lumes e, posteriormente, lavado e
destruido en zonas (sobre todo na vagoada) pola riada.

Medidas correctoras: 	 Recuperar, a través da enquisa etnográfica, o
trazado orixinal do camiño.
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CAMINO EMPEDRADO
ET 7.	 Viladesuso (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.886 Latitude: 42° 02' 13.6" N
Coordenadas UTM-Y: 40653.989

Altitude: 	 125 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 06.5" W

Em • razamento to • o • ráfico: O camiño discorre a media ladeira.

Adscrición tipolöxica: Camiño empedrado.

Adscrición cultural: Moderno-Contemporáneo.
Descrición:

Camiño empedrado que se inicia na localidade de Viladesuso e discorre en
dirección surleste a media ladeira, moi preto do xacemento catalogado GA36036009-A
Cividá.	 As súas características son	 similares ás do	 ET-5,	 cun treito principal
empedrado que discorre entre dúas paredes de mampostería de granito, e do cal
parten ramais secundarios en dirección norte e sur.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 Afectado pola vaga de lumes e, posteriormente, lavado e
destruido en zonas (sobre todo na vagoada) pola riada.

Medidas	 correctoras:	 Recuperación	 das	 zonas	 destruidas	 e
acondicionamento das alteradas.
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MUIÑO DO SOCAMIÑO
ET-8. 	 O Sobral (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 511.268 Latitude: 42° 02' 32.1" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.560

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 51" 49.9" \N

Emprazamento topográfico: Ao pé do curso do río Suso, na súa marxe esquerda.

Adscrición tipolóxica: Muíño.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.

Descrición:
Trátase dun muiño que se localiza na marxe esquerda do río Suso. 	 É unha

pequena estructura rectangular realizada con mampostería de granito con tellado de

"tella do país" que se conserva en bo estado. A canle de abastecemento parece estar

cortada a escasos metros do muiño.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 Non se víu afectado polos lumes pese a estar nunha zona

ardida.

Medidas correctoras:
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MUINO DO RÍO SUSO
ET-9. 	 O Sobra! (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 511.148 Latitude: 42° 02' 30.8" N

Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.517

Altitude: 	 110 m.s.n.m.

Lonxitude: 8' 51' 55.1" W

Emprazamento topográfico: Aa pe do curso do río Suso, na súa marxe esquerda.

Adscrición tipolóxica: Muíño.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.

Descrición:
Trátase dun muíño en proceso de restauración que se localiza na marxe

esquerda do río Suso.	 Consta dunha pequena estructura rectangular realizada con
mampostería de granito da que sobresae lateralmente un gran rodicio de madeira. A
canle de abastecemento no extremo máis próximo ao muíño forma outra estructura
alongada dende a que caería a auga directamente no rodicio. 	 Esta canle presenta
antigas reformas feitas con cemento e ladrillo.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 Non se víu afectado polos lumes pese a estar nunha zona
ardida.

Medidas correctoras: A construcción está en proceso de restauración.
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MUNO DO RÍO SUSO
ET-10. 	 O Sobral (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 511.190 Latitude: 420 02' 31.6" N

Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.543

Altitude: 	 115 m.s.n.m.

I	 Lonxitude: 80 51' 53.3" W

Emprazamento topográfico: Ao pé do curso do río Suso, na súa marxe esquerda.

Adscrición tipolóxica: Muíño.

Adscrición cultural: Moderno - Contemporáneo.

Descrición:
Trátase dun muíño que se localiza na marxe esquerda do río Suso, uns 100

metros augas arriba do ET-9.	 IÉ unha pequena estructura rectangular realizada en
mampostería granítica que, segundo as noticias recollidas entre habitantes da zona,
todavía moía ata fai pouco.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Consérvase en bastante bo estado pese a que durante a riada
un gran eucalipto ardido caiulle enriba. 	 Non se viu directamente afectado polo
lume pese a estar nunha zona ardida.

Medidas correctoras: Retirada do eucalipto e recuperación da estructura.
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CAMINO EMPEDRADO
ET-11. 	 Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: Latitude:
Coordenadas UTM-Y:

Altitude:

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: O camiño discorre a media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Camiño empedrado.

Adscrición cultural: Moderno-Contemporáneo.

Descrición:
Camiño empedrado que se inicia ao pé do xacemento catalogado como

GA36036011-Monte do Castro e chega, alomenos, ata un gran cerrado de pedra
emprazado na vagoada do Río de Vilar. 	 En zonas ten moi boa calidade e todavía se
conserva o pavimento en bo estado.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Afectado pola vaga de lumes e, posteriormente, "lavado" pola
riada.

Medidas	 correctoras:	 Mantenemento	 xeral	 e	 recuperación	 da
pavimentación pétrea en zonas puntuais.
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4.4.2.-2. LISTADO E FICHAS DE ELEMENTOS ARQUEOLÓXICOS (ZONA
BAIONA-01A).
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CLAVE DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA-
CONCELLO

ADS.TIPOLÓX. PLANO
(1 :5.000)

Petroglifo 	 do	 Alto	 do San	 Mamede 	 de
GA-1 Morouzo 1 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 do
Morouzo 	 11-Pedra 	 do San	 Mamede	 de 260-88

GA-2 Cazador Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo
Petroglifo 	 do 	 Alto 	 do San 	 Mamede 	 de

GA-3 Morouzo III Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88
GA-4 Petroglifo 	 do	 Alto	 do San	 Mamede 	 de
GA36036036 Morouzo IV Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 do San	 Mamede 	 de
GA-5 Morouzo V Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-6 Pedreira 1.1 A Riña (00) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-7 Pedreira 1.2 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-8 Pedreira 1.3 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-9 Pedreira 1.4 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-10 Pedreira 1.5 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-11 Pedreira 1.6 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-12 Pedreira 1.7 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-13 Pedreira 1.8 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-14 Pedreira 11 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-15 Pedreira 111 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-16 Pedreira IV.1 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-17 Pedreira IV.2 A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-18 Pedreira V A Riña (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 do	 Alto	 da Santa María de Ola
GA-19 Pedreira VI A Riña (Ola) Petroglifo 260-88
GA-20 Petroglifo 	 de	 O	 Viveiro San	 Mamede	 de
GA36036045 1.1-Auga dos Cebros Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

San Mamede de
GA-21 Petroglifo de O Viveiro 1.2 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

San Mamede de
GA-22 Petroglifo de O Viveiro 1.3 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

San Mamede de
GA-23 Petroglifo de O Viveiro 1.4 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de	 O	 Viveiro San Mamede de
GA-24 111 Vilar Pedornes (Ola) Petro_glifo 260-88

Petroglifo 	 de	 O	 Viveiro San Mamede de
GA-25 11.2 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de	 O	 Viveiro San Mamede de
GA-26 11.3 Vilar Pedornes (Oia) Petroglifo 260-88
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Petroglifo 	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de
GA-27 11.4 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de
GA-28 115 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de
GA-29 11.6 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de
GA-30 111.1 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de
GA-31 111.2 Vilar Pedornes (Ola) Petriqglifo 260-88

Petroglifo 	 de 	 O 	 Viveiro San Mamede de
GA-32 111.3 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de 	 O 	 Viveiro San Mamede de
GA-33 111.4 Vilar Pedornes jOia) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de
GA-34 111.5 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo de O Viveiro IV San Mamede de
GA-35 Vilar Pedornes (Ojal Petroglifo 260-88

Petroglifo de A Xestosiña- San Mamede de
GA-36 O Viveiro V Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo de A Xestosifia- San Mamede de
GA-37 O Viveiro VI Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo de A Xestosiña- San Mamede de
GA-38 O Viveiro VII Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 Cruz 	 de	 O San Mamede de
GA-39 Viveiro Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88

Petroglifo de A Cerradiña San 	 Miguel 	 de
GA-40 1 Mougás Viladesuso (Ola) Petroglifo 260-68
GA-41 Petroglifo de A Cerradifía San	 Miguel 	 de
GA36036027 II — O Campo da Maceira Mougás Viladesuso (Ola) Petroglifo 260-68
GA-42 Petroglifo de A Cerradifía Santa 	 Uxía 	 de
GA36036030 111— As Veigas Mougás Mougás (Ola) Petroglifo 260-68

Santa María de Ola
GA-43 Petroglifo do Río de Vilar A Riña (Oiáj Petroglifo 260-88

Petroglifo 	 de	 Pousadela San Mamede de
GA-44 1.1 Pedornes Pedornes (Ola) Petroglifo 260-78
GA-45 Petroglifo 	 de 	 Pousadela San Mamede de
G436036003 I.2-Pedra dos Chetos Pedornes Pedornes (Ola) Petroglifo 260-78

Petroglifo de Pousadela II San Mamede de
GA-46 Pedornes Pedornes (Ola) Petroglifo 260-78

Petroglifo 	 de Pousadela San Mamede de
GA-47 111 Pedornes Pedornes (Ola) Petroglifo 260-78
GA-48 San	 Miguel 	 de
GA36036017 Petroglifo de Arieiro Viladesuso Viladesuso (Ola) Petroglifo 260-78

Petroglifo 	 de 	 Pedra
Escrita- Penedo Cruzado San	 Pedro 	 de

GA-49 Torroña Burgueira (Ola) Petroglifo 261-71
Petroglifo 	 do	 Alto 	 de San	 Mamede 	 de

GA-50 Corrubelo 6 Vilar Pedornes (Ola) Petroglifo 260-88
Petroglifo de Canto dos Santa	 Uxía 	 de

GA-51 Mouros Mougás Mougás (Ola) Petroglifo 260-68
GA-52 Castro 	 de	 Canto 	 dos Santa 	 Uxía 	 de
GA36036008 Mouros A Igrexa Mougás (Ola) Castro 260-68
GA-53 Castro 	 de	 Viladesuso- San	 Miguel 	 de
GA36036009 Castro da Cividade Preáns Viladesuso (Ola) Castro 260-78
GA-54 San	 Mamede 	 de
GA36036010 O Crastro Vilar Pedornes (Ola) Castro 260-78
GA-55 San	 Mamede	 de
GA36036011 Monte do Castro Vilar Pedornes (Ola) Castro 260-88
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GA-56
GA36036018 Mámoas do Areeiro (M-1) Torrofía

San	 Pedro	 de
Burgueira (Ola)

Túmulo	 funerario
megalítico 261-61

GA-57
GA36036031 Mámoas do Areeiro (M-2) 

Mámoas de Areeiro (M-3)

Torroña 

Torroria 

Sobral

San Pedro de
Burgueira (Ola) 
San Pedro de
Burqueira (Ola) 
San	 Miguel	 de
Viladesuso (Ola)

Túmulo	 funerario
megalítico 
Túmulo	 funerario
	  indeterminado 

Indeterminada

261-61 

261-61 

261-71

GA-58
GA36036032
GA-59
GA36036065 As Fontes
GA-60
ACH36036001 As Fontes Sobral

San	 Miguel	 de
Viladesuso (Ola) 
San	 Pedro	 de
Burgueira (Ola) 

Indeterminada

Petroglifo 

261-71 

261-61 

GA-61
GA36036069

PetrogIfio 	 de	 Chan 	 do
Lobado Torroña 

GA36036004 Petroglifo de Pedornes Pedornes
San Mamede de
Pedornes (Ola) Petroglifo 

Petroglifo

Non
localizado
Non
localizadoGA36036037 Petroglifo de O Viveiro 2 Vilar

San Mamede de
Pedornes (Ola)
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PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZO I
GA-1. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.636 Latitude: 42° 01' 03.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.837

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 17.6" W

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Conxunto de catro pedras de granito, atopadas a ras de chan, situadas a uns
15 metros ao S dun cerre de pedras (esquina sur). 	 Están inclinadas ao S-SW
seguindo a pendente natural do terreo.	 Pedra 1:	 1,95 x 0,80 m e superficie
gravada de 1,50 x 0,60 m con motivos de combinacións de liñas sinuosas. Pedra 2:
mide 1,35 x 0,87 m e está situada inmediatamente ao sur da P1; a superficie,
irregular, está gravada con diferentes liñas sinuosas. 	 P 3:	 mide 1,60 x 0,60 m e
está situada inmediatamente ao sur da P2; ten un motivo de carácter abstacto
(semella un "fouciño") cun suco moi ancho e profundo. 	 P4:	 está situada a 1 m ao
oeste da P2 e mide 1,50 x 0,90 m, sendo a superficie gravada de 0,90 x 0,36 m
composta por liñas sinuosas difíciles de definir.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Todas as pedras están afectadas polo lume, ennegrecidas ao
arder a vexetación baixa e a colonización que as cubría. Non hai placas.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PEDRA DO CAZADOR- PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZO II
GA-2. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.640 Latitude: 42° 01' 03.4" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.821

Altitude: 	 155 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 17.4" W

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Situada a uns 10 metros de Morouzo I e inclinada cara ao oeste (seguindo a
caída natural do terreo).	 Laxe de granito (de 4,50 por 1,25 m) de superficie
bastante regular atopada a ras de chan. Os motivos gravados están representados
por un gran número de zoomorfos (parecen cervos), con presencia de 2-3
antropomorfos (un deles semella que en actitude de "caza") e alomenos un
xeornétrico (cadro con cruz inscrita). Inmediatamente por riba desta hai outras dúas
pedras con algún gravado máis.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Atópase mai afectada polo lume, ennegrecida e con presencia
de placas (termoclastos) que afectan aos gravados provocando a destrucción
dalgún deles.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZO III
GA-3. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.569 Latitude: 420 01" 05.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.879

Altitude: 	 165 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52" 20.5" W

Emprazamento topográfico: Pequeno resalte rochoso situado en ladeira.

Adscrición ti solóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre. 

Bronce.Adscrición cultural: Calcolíticoldade do
Descrición:

Situada a 1 m ao N de Morouzo IV, forma parte do resalte rochoso no que
están Morouzo V e Morouzo IV. A pedra, de superficie irregular e inclinada cara ao
sur, sobresase bastante do terreo; trátase dunha rocha de granito "partida" por
unha gran diaclasa que tamén divide as dúas zonas con gravados. A zona 1 mide
2,30 x 2,50 m máximo e ten unha superficie gravada de 1,50 x 0,46 m; a zona 2
mide 2,60 x 2,40 m máximo cunha superficie gravada de 1,80 x 2 m. 	 Nas dúas
partes hai diversas combinacións de liñas sinuosas cun suco duns 3 cm de ancho e
que segue as irregularidades da pedra e as veces combínanse coas diaclasas
naturais.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Tan só unha das caras laterais está ennegrecida pola acción
do lume.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZO IV
GA-4I GA36036036. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.567 Latitude: 42° 01' 05.1" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.873

Altitude: 	 165 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 20.6" W

Emprazamento topográfico: Pequeno resalte rochoso situado en ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolíticoldade do Bronce.
Descrición:

Situada no mesmo resalte rochoso que Morouzo III e Morouzo V e a uns 12
m ao N-NW deste último. 	 Rocha de granito exenta cunha superficie irregular e
lixeiramente inclinada ao sur; fáltalle un anaco (parte do NE) e sobresae uns 75 cm
do nivel do chan. 	 Obsérvanse diversas combinacións de tiñas sinuosas, algunhas
delas arredor de dúas pías naturais, con sucos duns 3 cm de ancho. 	 A superficie
gravada mide 1,60 m (N-S) x 1,40 m (E-W).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu a parte E e S da pedra. Non se
observan placas (termoclastos).

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZ0 V
GA-5. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.578 Latitude: 420 01' 04.5" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.855

Altitude: 	 165 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52' 20.1" W

Emprazamento topográfico: Pequeno resalte rochoso situado en ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce/Idade Media.
Descrición:

Situado a uns 35 m ao W dun cerrado de pedra. A pedra ten unha superficie
irregular, horizontal (lixeiramente inclinada cara ao SE); a parte N está a ras de
chan e a parte S elevada sobre o terreo (1,25 m na zona de pendente natural). 	 O
afloramento granítico ten unhas medidas de 3,5 x 2,70 m (medidas máximas) e
presenta unha superficie gravada de 2,10 m (N-S) por 1,50 m (E-W) con diversos
motivos xeométricos: 	 cazoletas (algunha rodeada por círculo), liñas sinuosas,
óvalos, etc.; destaca entre éstes un axedrezado composto de 8 por 8 liñas (34 x 35
cm).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu a pedra nas zonas colonizadas
por musgo. Non se observan placas (termoclastos).

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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Avaliación dn pattimonin cultural en áreas afectadas pnr inrendins fnresfaís Rainna, Oia e Crecente (Pnntevedra) Memnria 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA 1.1
GA-6. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.847 Latitude: 42° 00' 39.2 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.075

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 08.4 - W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno rechán rochoso situado en 	 ladeira,
orientado a caída sur do rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra (de 5 por 2 metros de medidas máximas) de superficie irregular e
horizontal; aparece a ras de chan na parte norte, sobresaíndo uns 90 cms na parte
sur (inicio da pendente natural do terreo). 	 Os motivos gravados son unha
combinación de liñas rectas e serpentiformes que se enlazan con cazoletas e
alineacións de puntos; algúns delas rematan nunha gran pía natural de forma
ovalada.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume non Ile afectou directamente.

Medidas correctoras:
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Avahar*? da patrimonio cultural An Ateas afectadas par inrpnrliaA farpstai-Raian nia e Crecente (Pantreverira) Memotia_

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIFtA 1.2
GA-7. A Riña (Santa María de Ola - Ola).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.843 Latitude: 42° 00' 39.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.078

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52 - 08.6" W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno rechán rochoso situado en 	 ladeira,
orientado a caída sur do rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra (de 4,75 por uns 2 metros de medidas máximas) situada a ras de
chan, de superficie irregular, algo inclinada cara ao sur seguindo a pendente
natural do terreo. 	 Locaízase a 2 m ao W de A Pedreira 1.1. 	 Os motivos gravados
que predominan son os serpentiformes combinados con cazoletas e diaclasas
naturais da pedra.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu a metade sur da pedra.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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Avaliación do patrimonio cultural en áreas afectadas por incendios forest als .Rainna Oía e Crecente (Pontevedra) Memoria_

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIFtA 1.3
GA-8. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.841 Latitude: 420 00' 39.1 - N
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.073

Altitude:	 185 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 08.7" W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno rechán 	 rochoso situado en 	 ladeira,
orientado a caída sur do rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolitico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra (de 2,60 por 1,40 metros de medidas máximas) que está situada a ras
de chan e presenta unha superficie algo abombada e inclinada ao sur (pendente
natural do terreo). 	 Localizase a uns 6 m ao S-SW de A Pedreira 1.2. 	 Soporta un
único motivo de forma circular de 6 centímetros de diámetro con cazoletas no seu
interior (alomenos tres no centro).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alterackins: 	 A acción do lume tan só afectou a unha pequena parte da
pedra, ennegrecéndoa, no extremo norte da mesma.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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Avaliacián (In patrimanin cultural PII Amag afentariaA pnr incendias fnnestais .Rainna, Oia te Cnentente (Pontevedra) Memnria 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA 14
GA-9. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.846 Latitude: 42° 00' 39.6" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.087

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude: 8° 52' 08.5" W

Emprazamento topográfico: Nun pequeno rechán rochoso situado en ladeira, en
concreto na parte máis chan do mesmo, orientado a caída norte.

Adscrición ti • olóxica: Luear con re iresentación o ráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcoliticoldade do Bronce.
Descrición:

Pequena pedra (duns 65 por 35 centímetros) situada a ras de chan que
conta cunha superficie regular e horizontal. 	 Localizase a uns 5 m ao norte de A
Pedreira 1.1.	 Ten seis cazoletas de entre 5 e 6 cm de diámetro e unha pía natural
alongada de 8 x 10 cm.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteraciáns: 	 Está moi afectada pola acción do lume que produxo un
ennegrecemento da rocha.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DO ALTO DA PEDRE1RA 1.5
GA-10. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.852 Latitude: 420 00' 39.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.079

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

t	 Lonxitude: 80 52' 08.2 - W

Emprazamento topográfico: Nun pequeno rechán rochoso situado en ladeira, en
concreto na parte máis chan do mesmo, xusto antes de entrar no propio realce
rochoso.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calco lítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra de forma alongada (duns 4,20 por 0,55 metros) situada a ras de chan,
cunha superficie algo abombada e totalmente horizontal. 	 Localizase a uns 5 m ao
E de A Pedreira 1.4. 	 Os motivos gravados están compostos polo alomenos nove
cazoletas que contan cun diámetro de entre 3 e 9 centímetros.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alterackins:	 A acción do lume produxo un ennegrecemento no extremo
norte da rocha.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIFtA 16
GA-11. A Riña (Santa María de Oia - Ola).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.842 Latitude: 42° 00' 39.5" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.085

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 08.6" W

Emprazamento topográfico: Nun pequeno rechán rochoso situado en ladeira, xa
na caída norte do mesmo.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra de 2 metros de longo por 1,15 centímetros de ancho, de superficie
irregular, lixeiramente inclinada ao norte (seguindo a pendente natural do terreo) e
a ras de chan. 	 Localizase a uns 3 m ao NW de A Pedreira 1.4. 	 Os motivos
gravados son: 	 1- cazoleta cun diámetro de 10 cm; 2- un dos denominados muíños
naviculares de soporte fixo, formado por un rebaixe rectangular central de 40 cm de
ancho e por un circular de 20 cm de diámetro ao norte; 3- un rebaixe de 17 de cm
de diámetro que pudiera ser a parte sur do muíño mencionado.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 A acción do lume afectou á pedra ao arder as colonizacións
que a cubrían, ennegrecéndoa nalgunhas zonas da mesma; tamén se pode
observar bastante erosión natural ao ser unha rocha de gran groso.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DO ALTO DA PEDRE1RA 1.7
GA-12. A Riña (Santa María de Oia - Ola).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.836 Latitude: 420 00' 39.3 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.080

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 08.9 - W

Emprazamento topográfico: 	 Nun pequeño rechán rochoso, "colgado" na ladeira
oeste.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminada.
Descrición:

Está situada a uns 4 m ao W de A Pedreira 1.2. 	 Pedra de grandes
dimensións (aproximadamente 6 por 5 metros), cunha superficie bastante regular e
inclinada ao SW, e que ten unha gran diaclasia no medio. 	 Os motivos gravados
están compostos por algunha cruz e outros elementos moi difíciles de identificar.

Alteraci6ns provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume non afectou á pedra. 	 Está mol colonizada
por ligues.

Medidas correctoras:
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Avaliacián do patrimrinin cultural P n areas afectarlaA por incendios fnrPšfAiš Rainna, Ola P. Creciente (Pontevedra) Memoria 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA 1.8
GA-13. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.846 Latitude: 42° 00' 39.1 - N
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.072

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

I 	 Lonxitude: 8° 52' 08.5 - W

Ennprazamento topográfico: 	 Pequeno rechán rochoso situado en ladeira, na
pendente sur do mesmo.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminada.
Descrición:

Está situada inmediatamente ao sur de A Pedreira 1.1., a ras de chan e
cunha parte soterrada. 	 As dimensións da rocha son: 	 75 centímetros para o lado
máis longo, e 47 e 49 cm para os lados máis curtos. 	 Pódese ver a presencia de
tres cazoletas con diámetros de 5, 7 e 17 cm.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Non foi afectada polo lume.

Medidas correctoras:
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PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA II
GA-14. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.773 Latitude: 42° 00' 38.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.047

Altitude: 	 155 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 11.7" W

Emprazamento topográfico: 	 Ladeira (a penas a 5 metros ao norte da estrada
Oia-Torroña - marxe esquerda).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminada.
Descrición:

Trátase dun gran panel vertical (en torno a 3,50 metros de altura) no que
aparecen alomenos 5 ou 6 cruciformes na beira superior da pedra (a uns 2,50 m de
altura), xunto a unha zona de diaclasas.	 Puidera ser parte dunha antiga canteira,
pero que semella estar nunha zona non afectada polas extraccións.

Alteraciems provocadas polos incendios:

Alteracións: Non foi afectada polo lume.

Medidas correctoras:
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Avahar:kifi do patrimonio cultural en areaA afertadaç por incendios forastaiA-Raiona, ()in P Crerente (Pontevedra) Memoria 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA III
GA-15. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.830 Latitude: 42° 00' 37.2" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.015

Altitude: 	 170 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 9.2" W

Emprazamento topográfico: 	 Nun resalte rochoso emprazado nunha ladeira de
forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.
Descrición:

Pedra de superficie horizontal que se atopa a ras de chan na parte norte
pero que sobresae do terreo na parte sur (pendente da ladeira). 	 Aparecen
gravados dous motivos: 	 1- 	 dúas cazoletas, de 6 e 7,5 centímetros de diámetro,
unidas por unha liña lixeiramente sinuosa de 45 cm de lonxitude e un ancho de
suco de 3 cm da que sae un apéndice lateral lineal que remata nunha pequena
coviña de 2,5 cm; 2- outras dúas cazoletas, de 4 cm de diámetro, unidas por otra
liña sinuosa de 50 cm de longo por 3 cm de ancho de suco.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume afectou á rocha ennegrecéndoa pola parte
sur; os sucos está ben aínda que se observa algunha placa en zonas non
gravadas

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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Avahar:kifi rin patrimonio cultural en hreaA afertarlaA por incendios fnrestais-Rainna,_ ( )ia e Creyente (Pontevedra) Memoria 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIFtA IV.1
GA-16. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.903 Latitude: 420 00' 37.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.037

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 06.0 - W

Emprazamento topográfico: 	 Nun pequeno afloramento rochoso emprazado en
ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Pedra localizada a uns 20 metros ao SE de A Pedreira V. Os gravados están
situados nunha parte horizontal da rocha, que conta cunha superficie bastante
regular. 	 Trátase de alomenos dúas combinacións pseudocirculares, unha delas
cunha pequena coviña central (especie de óvalo de 20 por 30 cm) e outra cazoleta
de 4 cm de diámetro; noutra zona da rocha (inmediatamente ao leste), nunha parte
estreita e abombada, aparece un motivo con forma de "8" de 32 cm de longo e 17
cm de ancho.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu a pedra e provocou á aparición
de placas (ainda que en zonas onde non hai gravados).

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA IV.2
GA-17. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.905 Latitude: 420 00' 37.7 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.029

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 05.9 - W

Emprazamento topográfico: 	 Nun pequeno afloramento rochoso emprazado en
ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Pedra localizada a uns 5 metros ao sur de A Pedreira IV.1, nun afloramento
de forma alongada (seguindo a orientación da pendente natural do terreo). 	 A
rocha, situada a ras de chan, amosa unha superficie irregular e abombada.
Soporta un único gravado: 	 un círculo de 19 centímetros de diámetro, cunha
cazoleta central de 7 cm, feito con suco ancho e profundo, 	 aproveitando a
irregularidade da pedra.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do turne ennegreceu a pedra.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA V
GA-18. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folia 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.888 Latitude: 42° 00' 38.6" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.057

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude: 8° 52' 06.7 - W

Emprazamento topográfico: Pequeno conxunto rochoso situado na ladeira sur do
resalte-rechán onde están os gravados de A Pedreira 1.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra localizada a uns 35 metros ao SE de A Pedreira 1.5. 	 Rocha de
superficie irregular e posición horizontal que presenta os seguintes motivos: 	 1-
combinación de dous círculos concéntricos (de 23 e 34 centímetros de diámetro)
cunha posible cruz no centro; 2- inmediatamente ao norte, separada por unha
diaclasa natural, hai unha cazoleta (de 8 cm de diámetro e 2,5 cm de fondo) da que
saen unha serie de sucos indeterminados; 3- inmediatamente ao oeste, separados
por outra ancha diaclasa natural, 	 aparecen varios sucos bastante anchos e,
semella,	 un	 pequeno	 círculo	 (de	 11	 cm	 de	 diámetro)	 con	 coviña	 central
aproveitando un resalte natural da pedra.

Alteracións provocadas polos incendios:
,

Alteracións: A pedra non está afectada polo lume, só pola erosión natural.

Medidas correctoras:
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PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA VI
GA-19. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.885 Latitude: 42° 00' 37.3 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.018

Altitude: 	 180 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 06.8" W

Emprazamento topp_gráfico: Ladeira.

gráfica ao ar libre.Adscrición tipolóxica: Lugar con representación

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Pedra localizada a uns 25 metros ao S do grupo de A Pedreira IV. 	 Posúe
unha superficie regular e algo inclinada (seguindo a pendente natural do terreo) e
está situada a ras do chan (en parte cuberta de terra). A superficie gravada visible
ocupa uns 25 por 67 centímetros e está formada por unha serie de liñas horizontais
e verticais, con algunha curva, a partir das que é difícil interpretar algún motivo
concreto (pudiera ser un reticulado ou, incluso, un posible puñaliño ou pequena
espada, etc. ); ancho do suco: uns 3 cm.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra non foi afectada polo lume, pero si a auga das riadas
con algún arrastre de pedra (este feito, tal vez, fixo que agora quedase ao
descuberto).

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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AUGA DOS CEBROS- PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1.1
GA-20 — GA36036045. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.727 Latitude: 420 00' 49.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.405

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52' 03.6" W

m • razamento toso. ráfico: Va•oada, ao carón do curso do Río Vilar.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra granítica de grandes dimensións (uns 6 por 6 metros), de superficie
bastante regular e algo abombada, con presencia de moitas diaclasas naturais;
está inclinada ao W-SW, seguindo a pendente natural do terreo. 	 Os motivos
gravados son de enorme relevancia: 	 na zona superior do afloramento aparecen
representados unha manada de cervos que parecen estar en movemento, tres
deles de grandes dimensións e realizados coa técnica de rebaixe; xunto a estes
cérvidos, na zona inferior da pedra, aparecen unhas liñas que representan o casco,
o mástil e, tal vez, parte da tripulación dunha embarcación (este motivo sufre a
perda dunha parte da pedra polo que está incompleto; sen embargo esta alteración
é anterior aos recentes incendios).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 O petroglifo non está afectado polo lume pero as riadas
posteriores si produxeron danos na pedra debido aos golpes do entullo baixado
coas augas, puidéndose observar na súa superficie as marcas producidas polos
golpes.

Medidas correctoras:	 Ver informe anexo. 	 Control da vexetación do
contorno inmediato.
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Acente (Pnnteverea) likemnria 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1.2
GA-21. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.730 Latitude: 420 00' 49.8" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.401

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 22.2" W

Emprazamento to • o • ráfico: Va•oada ao carón do curso do Río Vilar.

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra de 70 por 60 centímetros situada inmediatamente ao sur de Auga dos
Cebros; trátase dun afloramento de grandes dimensións, con moitas diacIsas
naturais, que sobresae bastante do terreo. 	 Os motivos gravados están na esquina
norleste da pedra, nunha zona moi inclinada en dirección W. 	 Os sucos están moi
erosionados 	 pero 	 a	 información 	 existente 	 indica 	 que 	 se 	 trata 	 dunha 	 nova
embarcación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: O petroglifo non está afectado polo lume.

Medidas correctoras:	 Ver informe anexo. 	 Control da vexetación do
contorno inmediato.
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1.3
GA-22. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.709 Latitude: 420 00' 50.2" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.415

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 14.4" W

Emprazamento topográfico: Vagoada,
ruptura de caída máis forte cara ao curso

nunha zona de suave pendente xusto na
do Rego de Vilar. 

gráfica ao ar libre.Adscrición tipolóxica: Lugar con representación

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra situada a uns 15 metros ao NW de O Viveiro 1.1, preto dun cerre de
pedras (a uns 15 m ao NW). 	 Trátase dun afloramento granítico de grandes
dimensións situado a ras de chan, cunha superficie bastante regular e lixeiramente
inclinada en dirección sur. 	 Ten gravados varios motivos indeterminados de difícil
visión debido á erosión do suco; a excepción ven dada por un círculo de 30
centímetros de diámetro con dez radios e unha coviña central de 4 cm; unha figura
rectangular e otra triangular.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 O lume afectou á pedra ennegrecendo ao propio soporte
rochoso e tamén aos motivos gravados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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Avaliackin da patrimanin cultural en Orear afectadas por incendiar farestair .Raiona, Oía a Creranta (Pontevedra) Mamaria 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 14
GA-23. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000.• 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.712 Latitude: 42° 00' 50.4" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.422

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

I 	 Lonxitude: 8° 52' 14.3" W

Emprazamento topográfico: Vagoada,
ruptura de caída máis forte cara ao curso

nunha zona de suave pendente xusto na
do Rego de Vilar. 

gráfica ao ar libre.Adscrición tipolóxica: Lugar con representación

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra situada a uns 3 metros ao N da pedra de O Viveiro 1.3 e a uns 5 m dun
cerre de pedras. 	 Trátase dun afloramento moi diaclasado que sobresae algo do
chan; a zona da rocha onde están situados os gravados está inclinada en dirección
E, mentras a pendente natural do terreo está en dirección S-SE. 	 A superficie
granítica é irregular e os gravados vense bastante mal debido á erosión natural dos
sucos. 	 Obsérvanse dúas liñas paralelas que conforman unha figura serpentiforme
e outras dúas figuras esquemáticas de cuadrúpedos cun antropomorfo sobre o lomo
dun dos animais.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 O lume afectou á pedra ennegrecendo ao propio soporte
rochoso e tamén aos motivos gravados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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Aya/ladón da pattimnnin cultural en Amas afectadas par innriias famçfaiš Rainna Oia e Crecente (Pnntevertra) Me-tanda 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 11.1
GA-24. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.774 Latitude: 420 00' 54.1" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.535

Altitude: 	 160 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 11.6 - W

Emprazamento topográfico: Ladeira (vagoada do Rego de Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Pedra situada a uns a uns 15 metros ao E (dereita) do camiño empedrado
que vai de Pedornes a Portela e a Valga, xusto nunha pronunciada curva-ángulo
que fai o camiño (á esquerda está unha antiga e pequena presa de auga; á dereita,
a uns 60 m está o novo depósito de auga). A rocha amosa unha superficie irregular
e está situada a ras de chan. Os gravados, que están localizados na parte superior
da pedra (de 2 por 0,67 m), 	 na súa zona máis regular, son cruciformes e
antropomorfos en número indeterminado.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra non está afectada polo lume.

Medidas correctoras:
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Avaliackin rin pattimnnin cultural en amas afectarlas par incendias fnrestais .Rainna, Oía e Crecen fe (Pnntevedra) Memoria 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 11.2
GA-25. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.776 Latitude: 42° 00' 53.7" N
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.522

Altitude: 	 160 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52' 11.5" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (vagoada do Rego de Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación • ráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra localizada a uns 4 metros ao E-SE de O Viveiro 11.1; está situada a ras
de chan e conta cunha superficie bastante regular e algo inclinada (seguindo a
pendente natural do terreo). 	 O afloramento está dividido en tres partes separadas
por diaclasas naturais: 	 os gravados están na zona central. 	 Motivos gravados: 	 1-
cazoleta de 11 centímetros de diámetro; 2- restos dun posible círculo que xa a
penas se ve pola erosión; 3- posible combinación circular (duns 25 cm de diámetro
máximo) con, tal vez, dous círculos concéntricos e algunha coviña no interior.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra atópase algo ennegrecida pola acción do lume.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE 0 VIVEIRO 11.3
GA-26. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.805 Latitude: 420 00' 53.7" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.519

Altitude: 	 160 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude: 8° 52' 10.2 - W

Emprazamento topográfico: Ao carón dun pequeno regato ocasional nunha zona
de ladeira con moi lixeira pendente (vaqoada do Rego de Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra localizada a uns 23 metros ao E de 0 Viveiro 11.2, a uns 50 m ao NE
do novo depósito de auga e a uns 10 m ao SW dun valado de pedra. Trátase dun
pequeno bolo granítico de aspecto cúbico que aproximadamente mide 1,50 m de
alto. 	 Os gravados están situados na parte superior, na zona onde conflúen dúas
das caras de pedra. 	 Ah í atopamos cinco cazoletas circulares de entre 6 e 11
centímetros e outra alongada duns 10 cm.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra non está afectada polo lume (tan só lixeiramente nun
lateral da mesma).

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO 11.4
GA-27. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.803 Latitude: 42° 00' 53 "N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.501

Altitude: 	 160 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 10.3" W

Emprazamento topográfico: 	 Nunha zona de ladeira con moi lixeira pendente
(vagoada do Rego de Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra localizada a uns 20 metros ao SW de O Viveiro 11.3. 	 Trátase dunha
pequena rocha exenta de 55 por 65 centímetros e uns 35 cm de alto (semella que
nalgún momento tamén formou parte dun valado de pedra que hai ao seu carón,
xunto ao camiño empedrado de Pedornes). Nela están gravados dous semicírculos
concéntricos, que ocupan unha cara da pedra, cunha cazoleta central ovalada, de 6
por 9 cm, e que aproveitan a parte angular da rocha.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu os gravados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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•• •• e. I 1111 afectadas pnr incendins fnrataisRainna Oía e Crecente (Pontevedra) Memnria 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO I15
GA-28. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.775 Latitude: 420 00' 53.8" N
Coordenadas UTM -Y: 	 4.651.526

Altitude: 	 155 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude: 8° 52' 11.5" \A/

Emprazamento topográfico: Nun pequeno rechan situado en ladeira, xusto antes
de continuar a pendente natural (vagoada do Rego do Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Pedra localizada inmediatamente ao S de O Viveiro 11.1 (a 1 metros aprox.).
Trátase dun afloramento a ras de chan e de superficie horizontal, que está cuberto
de terra (é moi posible que o gravado quedara á vista como consecuencia do lume
e as riadas posteriores). 	 O motivo gravado é un reticulado ou axedrezado que a
penas é visible debido á erosión natural polo que non se pode definir o número de
liñas e/ou retículas; aínda que está parcialmente cuberto de terra (parte N), ocupa
unha superficie aproximada de 30 por 45 centímetros.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu os gravados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO 11.6
GA-29. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.770 Latitude: 420 00' 53.6" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.520

Altitude: 	 155 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52' 11.8" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (vagoada do Rego do Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra localizada a uns 4 metros ao S de O Viveiro 11.5, Ladeira, ao carón
(uns 10 m á dereita) do camiño empedrado de Pedornes; conta cunha superficie
bastante regular e horizontal; a parte norte e leste está situada a ras de chan, a
parte sur e oeste sobresae algo do terreo debido a pendente natural do mesmo. A
rocha soporta unha combinación circular (de aproximadamente 21 centímetros de
diámetro) composta por dous círculos concéntricos e unha coviña central de 5 cm.
É posible que teña máis motivos pero a pedra está cuberta en parte por terra.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu á parte sur da pedra pero non
afectou ao gravado.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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Avalianinn do patrimonio cultural en áreas afectadas por incendios forestals .Raion Ola e Crenente (Pontevedra) Memoria 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 111.1
GA-30. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.776 Latitude: 420 00' 51.7" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.461

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 11.5 - W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno resalte rochoso que produce un lixeiro
rechao en ladeira (a uns 25 metros da marxe dereita do curso do Rego de Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Pedra de 1,80 por 1,50 metros localizada a uns 50 m ao SW de O Viveiro 11.4
que está a ras de chan polo lado leste e norte e sobresae uns 80 centímetros pola
parte orientada á pendente natural do terreo (oeste e sur). A superficie da rocha é
bastante regular e se atopa lixeiramente abombada. 	 Os motivos gravados son
unha figura axedrezada con dúas cazoletas en dous dos seus laterais; atópanse
bastante erosionados.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Non está afectado pola acción do lume.

Medidas correctoras:
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AvaliackIn do patrimonio cultural en Áreas afectartaA por incendios fore.staí RAinnn. , CM e Crecente (Pontevedra) Memoria 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1112
GA-31. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.776 Latitude: 420 00' 51.6" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.459

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

1	

Lonxitude: 8° 52' 11.5" W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno resalte rochoso que produce un lixeiro
rechao en ladeira (a uns 25 metros da marxe dereita do curso do Rego de Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Pedra a ras de chan, de pequeno tamaño (60 por 45 centímetros) e situada a
2 metros ao SE de O Viveiro 111.1.	 Hai un único gravado que ocupa practicamente
toda a parte visible da pedra:	 trátase dun motivo composto por düas coviñas
circulares (de 14 e 21 cm de diámetro) que están unidas formando unha única pía
con forma de "8".

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu a pedra.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO 111.3
GA-32. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.775 Latitude: 42° 00' 51.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.466

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

1	

Lonxitude: 8° 52' 11.5" W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno resalte rochoso que produce un lixeiro
rechao en ladeira a uns 25 metros da marxe dereita do curso do Rego de Vilar).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.
Descrición:

Pedra situada a penas a 1 metro ao N -NW de O Viveiro 111.1. A rocha, que
sobresae ata 70 centímetros do terreo a modo de pedra exenta, posúe unha
superficie abombada, irregular e horizontal. Os gravados, que a penas son visibles
a causa da erosión natural, semellan ser a representación dunha embarcación.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu a pedra e os gravados ao arder
a colonización de musgo que os cubría.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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Avaliación 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 111.4
GA-33. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.765 Latitude: 42° 00' 51.6 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.472

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 10.7" W

Emprazamento topográfico: Ao carón dun pequeno rego ocasional, nunha zona
de bastante pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscricián cultural: Calcolíticoldade do Bronce.
Descrición:

Gran afloramento situado ao NW de O Viveiro 111.1, ao outro lado dun
pequeno rego ocasional alí existente. 	 Os gravados están localizados na parte sur
da rocha, nunha zona case vertical, e a penas son visibles por mor da acción da
erosión natural; aínda así pódese apreciar a presencia de varias combinacións de
círculos concéntricos e círculos irregulares ("tendencia" á forma cadrada).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A acción do lume ennegreceu a pedra e os gravados; estes
últimos, ademais, están moi erosionados pola acción ocasional da auga do regato.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO 111.5
GA-34. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.795 Latitude: 420 00' 51.6 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.459

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 10.7 - W

Emprazamento topográfico: 	 Preto do Rego de Vilar, nunha zona de pendente
cara o seu curso.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Rocha situada a uns 20 metros ao E de O Viveiro 111.1; conta cunha
superficie abombada, irregular e algo inclinada, case a ras de chan. 	 No extremo
norte do afloramento aparece gravada unha figura cruciforme cun óvalo de 6
centímetros na súa base; a altura da cruz é de 17 cm e o ancho de 14 cm.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 O afloramento está algo afectado polo lume pero non o
gravado.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO IV
GA-35. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.970 Latitude: 42° 00' 56.6" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.614

Altitude: 205 m.s.n.m.

l 	 Lonxitude: 8° 52' 30" W

Emprazamento topográfico: 	 Ladeira; en liña (dirección SE) da confluencia dun
rego ocasional co Rego de Vilar (a penas a uns 50 metros).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Rocha aparentemente exenta (de 1,50 por 1,10 metros) situada ao carón dun
camiño; presenta unha forma e superficie irregulares, lixeiramente inclinada en
dirección sur (pendente natural do terreo).	 Os gravados, que a penas son
perceptibles debido á acción da erosión natural, están formados por un reticulado,
un óvalo e dúas cazoletas.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións:	 A pedra e os gravados están ennegrecidos pola acción do
I ume.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE A XESTOSIÑA-0 VIVEIRO y
GA-36. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.669 Latitude: 420 00' 57.0 - N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.626

Altitude: 	 140 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 16.1" W

Emprazamento topográfico: 	 Nun rochedo situado nunha 	 ladeira de forte
pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.
Descrición:

Rocha duns 0,95 por 1,50 metros situada a uns 40 m á dereita N do camiño
empedrado de Pedornes, xusto en liña cunha pequena ponte de pedra e ao carón
dun camiño de terra que vai paralelo ao empedrado. 	 A pedra, que está a ras de
chan, 	 ten 	 o gravado 	 nunha	 superficie 	 regular 	 e 	 horizontal: 	 trátase 	 dunha
combinación circular duns 60 centímetros de diámetro máximo formada por varios
círculos concéntricos (dous seguros con posibilidade de un terceiro) e unha
cazoleta de 10 cm; as figuras están moi erosionadas e a penas son visibles.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra está algo afectada pola acción do lume pero non os
gravados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.

______ 
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PETROGLIFO DE A XESTOSINA-0 VIVEIRO VI
GA-37. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.579 Latitude: 42° 00' 58.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.664 	 1

Altitude: 	 120 m.s.n.m.

Lonxitude: 80 52' 20.0" W

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre. 

Bronce.Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do
Descrición:

Rocha de 4,50 (E-W) por 2,50 metros (N-S) que está situada a uns 10 m á
esquerda SW do camiño empedrado de Pedornes (xusto á altura da 1a casa de
Vilar). 	 O afloramento, que está a ras de chan e inclinado cara ao W (seguindo a
pendente natural do terreo) ten unha superficie bastante regular a pesar do gran
número 	 de diaclasas 	 naturais existentes, 	 tanto 	 en	 sentido	 lonxitudinal 	 como
transversal, o que Ile da un aspecto "axedrezado". 	 Os motivos que aparecen
representados son un gran número de zoomorfos e antropomorfos realizados dun
xeito moi simple por medio de pequenos trazos rectos (a penas aparecen liñas
curvas).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 A pedra está bastante afectada polo lume: 	 ennegrecida en
zonas e incluso hai presencia de placas (termoclastos). 	 A elo hai que engadir o
efecto negativo das riadas posteriores, que Ile afectaron ao ter rodado pedras por
enriba do afloramento. Forte erosión natural.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE A XESTOSIÑA-0 VIVEIRO VII
GA-38. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folia 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.570 Latitude: 420 00' 59.4" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.697

Altitude: 	 125 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 20.4" W

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

A rocha localizase a uns 10 metros á dereita (NE) do camiño empedrado de
Pedornes, nun afloramento bastante grande existente xunto a un potente cerre de
pedras cunha antiga construcción hoxe arruinada. 	 Trátase dun afloramento que
sobresae do terreo; nunha superficie abombada e horizontal observase un taboleiro
a modo de "ventaniña" cunhas medidas de 23 por 34 centímetros, con sucos
anchos (3 cm) e profundos (1-1,5 cm); tamén hai unha pequena cazoleta de 4 cm
de diámetro ao carón do motivo anterior.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: O afloramento está algo ennegrecido pola acción do lume, se
ben os gravados non están moi afectados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.

,,
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PETROGLIFO DE CRUZ DE O VIVEIRO
GA-39. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.651 Latitude: 420 00' 55.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.591

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 16.9" W

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

A rocha localizase, exenta, formando parte do límite esquerdo do camiño
empedrado de Pedornes (dirección Vilar), uns 5 metros antes de chegar a unha
pequena ponte de pedra. Trátase dunha pedra que ten escavada unha cruz latina
de 	 14 por 17 centímetros e 3 cm de grosor, 	 enmarcada por unha figura
"pseudorectangular" de 25 por 26 cm e un ancho suco de 2,5 cm.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 A pedra e o gravado están moi ennegrecidos pola acción do
lume.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE A CERRADIÑA I

GA-40. Mougás (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-68
Folla 1:10.000: 260-34

Coordenadas UTM-X: 511.793 Latitude: 42° 02' 54.7" N
Coordenadas UTM-Y: 4.655.257

Altitude: 400 m.s.n.m.

I	 Lonxitude: 8° 51" 27 - W

Emprazamento topográfico: 	 A pedra está na base dun pequeno afloramento
rochoso que está emprazado xusto nunha ruptura de pendente dunha dorsal, antes
de comezar a baixar cara ao gran cerre de pedras.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.
Descrición:

A rocha localizase a ras de chan (excepto na zona ande comeza a pendente
natural do terreo que queda algo sobreelevada) a uns 2 metros á dereita do camiño
que leva ao cerrado de pedra (e uns 50 m antes de chegar a el). 	 A superficie da
pedra 	 é 	 irregular e 	 está 	 lixeiramente 	 inclinada. 	 Os 	 motivos 	 gravados 	 son
combinacións de círculos concéntricos (unha espiral?), círculos simples, óvalos e
algunha liña sen definir.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Non está afectado polo lume.

Medidas correctoras:
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PETROGLIFO DE A CERRADIÑA II-0 CAMPO DE A MACEIRA
GA-41 / GA36036027. 	 Mougás (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-68
Folla 1:10.000: 260-34

Coordenadas UTM-X: 511.788 Latitude: 420 02' 54.2" N
Coordenadas UTM-Y: 4.655.240

Altitude: 397 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 51' 27.2" W

Emprazamento topográfico: Pendente dunha dorsal, no inicio da baixada cara ao
gran cerre de pedras.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Tratase dun afloramento granítico de gran tamaño que se localiza a uns 20
metros ao S de A Cerradiña I e inmediatamente á dereita dun camiño de terra que
leva ata o gran cerrado de pedra (de feito, unha parte do afloramento está no medio
do camiño); está a ras de chan, lixeiramente inclinado ao W-SW e cunha superficie
bastante regular. 	 Posúe dúas zonas con gravados: 	 1- situada máis ao norte, está
composta por tres figuras antropomorfas; 2- a uns 2 m ao sur da zona anterior, coa
presencia dunha figura reticulada (axedrezado) e alomenos tres cazoletas. 	 Todos
os gravados están moi erosionados por axentes naturais polo que é moi difícil
visualizalos.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: O lume non afectou aos gravados, pero si levemente ä parte
baixa (sur) do afloramento.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE A CERRADIÑA 111-AS VEIGAS
GA-42 / GA36036030. Mougás (Santa Uxía de Mougás - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-68
Folla 1:10.000: 260-34

Coordenadas UTM -X: 	 511.808 Latitude: 42° 02' 59" N
Coordenadas UTM -Y: 	 4.655.389

Altitude: 390 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude: 80 51" 26.3" W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno resalte rochoso antes do comezo máis
acusado da ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

A pedra gravada está a ras de chan ao pé, sur, dun pequeno batolito
granítico; posúe unha superficie irregular e está en posición horizontal. 	 Os motivos
gravados, que están orientados ao sur, son dúas "ventaniñas" e algunha cazoleta:
1- de 20 por 19 centímetros; 2- de 15 por 16 cm.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: O lume non afectou á pedra nin aos gravados a pesares de ter
chegado moi preto.

Medidas correctoras:
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PETROGLIFO DO RÍO DE VILAR
GA-43. A Riña (Santa María de Oia - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 511.021 Latitude: 42° 00' 50.5" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.428

Altitude: 220 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52' 00.8" W

Emprazamento topográfico: 	 Nun resalte rochoso (na súa caída sur) emprazado
en ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

A pedra, que está a ras de chan na parte norte e sobresae 1,25 na parte sur,
forma parte dun afloramento granítico de gran tamaño. Os motivos gravados estás
situados na parte da rocha contraria á pendente, nunha superficie irregular e algo
inclinada ao norte (ao contrario da pendente natural do terreo). 	 Os motivos están
moi erosionados por axentes naturais (a pedra é de gran groso) e por elo a penas
se ven; trátase de 3 dos denominados muíños naviculares de soporte fixo situados
en batería: 	 1- o máis claro, ten 63 por 25 centímetros; 2- situado inmediatamente
ao sur do anterior, ten uns 47 por 18 cm; 3- situado inmediatamente ao sur do
segundo, está tan erosionado que nin se pode medir con certa precisión.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: O lume afectou á pedra ennegrecéndoa e incluso producindo
placas (termoclastos), pero non aos gravados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE POUSADELA 1.1
GA-44. Pedornes (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X:	 510.536 Latitude: 42° 01' 34.1" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.770

Altitude: 205 m.s.n.m.

I 	 Lonxitude: 8° 52' 21.8" W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno resalte rochoso en ladeira de forte
_pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Trátase dun gran afloramento granítico, situada ao carón dunha pista de
terra, que conta con diversas irregularidades naturais que foron aprovietadas para
a realización dos gravados. 	 Os motivos representados, que aparecen agrupados
por diversas zonas da rocha, son maioriatariamente figuras xeométricas tales como
combinacións de círculos concéntricos, cazoletas ou tiñas serpentiformes, a veces
enlazadas entre si.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: O afloramento está afectado, en zonas, pola acción do lume
que produxo un ennegrecemento do mesmo.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE POUSADELA L2-PEDRA DOS CHETOS
GA-45 / GA36036003. Pedornes (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.535 Latitude: 42° 01' 34" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.767

Altitude: 205 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 52' 21.9" W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno resalte rochoso en ladeira de forte
pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Afloramento situado inmediatamente ao sur de Pousadela 1.1, ao carón da
mesma pista de terra. A pedra amosa unha superficie irregular (algo abombada) e
lixeiramente 	 inclinada 	 cara 	 ao	 sur. 	 Os 	 motivos 	 gravados 	 son 	 variados:
combinacións de círculos concéntricos, cazoletas, liñas sinuosas e rectas (algúns
deles entrelazados), algún pequeno zoomorfo e antropomorfo (de formas moi
esquemáticas) e, probablemente de época non prehistórica, algún cruciforme e
alomenos trece figuras cadradas con celdas (ventaniñas-paletas-axedrezados).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra non está afectada polo lume; sen embargo existen
placas orixinadas por outros axentes e, incluso, hai zonas gravadas ás que Ile foi
arrincada recentemente a colonización de liques.

Medidas correctoras: 	 Ver informe anexo. 	 Control da vexetación do
contorno inmediato.
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PETROGLIFO DE POUSADELA II
GA-46. Pedornes (San Mamede de Pedornes - Ola).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.659 Latitude: 42° 01" 25.8" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.512

Altitude: 235 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 16.5 - W

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente ao carón dunha pequena
e estreita vagoada.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Pedra de 1,90 por 1,10 metros, de superficie irregular (algo abombada),
situada en posición horizontal a pesar da forte pendente (levanta 1 m do chan pola
parte do desnivel natural-oeste e está a ras de chan pola parte oposta-leste). 	 Os
motivos 	 gravados 	 son 	 alomenos 	 seis 	 figuras 	 axedrezadas 	 e	 algún 	 trazo
indeterminado.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra, 	 ao estar afectada polo lume, está ennegrecida
nalgunha zona.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE POUSADELA III
GA-47. Pedornes (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.567 Latitude: 42° 01' 32.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.713

Altitude: 215 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 20.5" W

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno rechán rochoso situado nunha ladeira de
forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Ao pe dun gran afloramento granítico hai unha rocha, de superficie irregular,
situada a ras de chan cuia parte norte está es posición horizontal pero a parte sur
ten unha lixeira pendente seguindo o desnivel natural do terreo. 	 Os motivos
gravados son os seguintes: 	 1- muíño navicular de soporte fixo de 62 por 20
centímetros (cazoletas circulares nos extremos e cadrada no centro); 2- muíño
navicular de soporte fixo de 65 por 20 cm (cazoletas circulares nos extremos e
cadrada no centro); 3- posible muíño navicular de soporte fixo de 34 por 17 cm
(está moi erosionado); 4- cazoleta de 5 cm de diámetro; 5- conxunto de catro
cazoletas de 6-8 cm; 6- conxunto de cinco cazoletas de 3-15 cm.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra está moi afectada pola acción do lume con presencia
de placas (termoclastos); ademáis, a erosión producida por escorrentías de auga
está erosionando os gravados.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE ARIEIRO
GA-48 I GA36036017. Viladesuso (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 512.053 Latitude: 420 02' 15.8" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.058

Altitude: 455 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 51" 15.8 - W

Emprazamento topográfico: Rechán lateral en dorsal.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Pedra de 1,90 por 1 	 metro, de superficie irregular e inclinada ao leste;
situada a ras de chan na parte leste e levantada uns 50 centímetros na parte oeste.
A rocha está totalmente cuberta de gravados, 	 bastante 	 marcados, 	 que se
combinan e enlazan entre si por medio de figuras xeornétricas como cazoletas,
liñas rectas e sinuosas, círculos e, incluso, marcas de erosión natural, producindo
unha especie de horror vacui.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra está algo ennegrecida e rubefactada pola acción do
lume.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE PEDRA ESCRITA-PENEDO CRUZADO
GA-49. Torroña (San Pedro de Burgueira - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-71
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.101 Latitude: 420 02' 14.4" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.019

Altitude: 530 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 49' 03.2" W

Emprazamento topográfico: Ladeira dun coto de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Afloramente de gran tamaño con superficie bastante regular e algo inclinada
coa mesma orientación que a ladeira natural. 	 Os gravados, que se atopan mol
erosionados, están compostos por combinacións circulares (con presencia dun gran
labirinto duns 	 1,10 	 metros 	 de diámetro), 	 liñas 	 sinuosas e cazoletas que se
entrelazan; xunto a estes motivos, a veces superpostos aos prehistóricos, tamén
aparecen gravados de épocas máis recentes: 	 en especial un elevado número de
cruces de distinta tipoloxía e tamaño, 	 pero tamén outras figuras xeométricas
("pseudoventaniñas", antropomorfos moi esquemáticos, etc.).

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra non está afectada pola acción do turne, pero si pola
erosión natural.

Medidas correctoras:
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PETROGLIFO DO ALTO DE CORRUBELO 6
GA-50. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 511.444 Latitude: 42° 01" 16" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.241

Altitude: 565 m.s.n.m.

I	 Lonxitude: 8° 51' 42" W

Emprazamento topográfico: Ladeira NW do Alto de Corrubelo.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

Rocha granítica de 12 por 7,50 metros, que conta cunha superficie gravada
de 2,50 por 1 m. 	 Está situada a ras de chan ao pé sur dun gran batolito. 	 Os
motivos gravados son 19 cazoletas de diámetros variados (7, 14 e 24 cm) e un
fondo de 1-3 cm (algunhas poderían ser naturais), tamén aparece unha liña sinuosa
entre elas e/ou unindo algunha desas covirlas.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 O	 afloramento 	 está 	 algo 	 afectado 	 polo 	 lume
(ennegrecemento), pero non hai placas (termoclastos).

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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PETROGLIFO DE CANTO DOS MOUROS
GA-51. Mougäs (Santa Uxia de Mougäs - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-68
Folla 1:10.000: 260-34

Coordenadas UTM-X: 	 511.140 Latitude: 42° 13' 23.1" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.032

Altitude: 305 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 51' 54.1" W

Emprazamento topográfico: Ladeira (nunha estreita dorsal).

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Afloramento granítico de gran tamaño e de forma alongada que soporta
alomenos 13 cruces duns 15 por 10 centímetros, que se concentran sobre todo na
parte sur da rocha. 	 O suco é moi pouco profundo debido á erosión natural. 	 O
granito da pedra está bastante alterado.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra non está afectada pola acción do lume, pero si pola
erosión natural.

Medidas correctoras: Ver informe anexo.
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CASTRO DE CANTO DOS MOUROS
GA-52 / GA36036008. 	 A lgrexa (Santa Uxía de Mougás - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-68
Folla 1:10.000: 260-34

Coordenadas UTM-X: 	 510.965 Latitude: 42° 02' 44.3" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.934 	 1

Altitude: 296 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 03.0" W

Emprazamento topográfico: Sobre un outeiro rochoso no extremo dun espolón da
dorsal de A Cerradiña.

Adscrición tipolóxica: Castro - Asentamento fortificado.

Adscrición cultural: ldade do Ferro.
Descrición:

Formado por unha croa elíptica de orientación E-W, cunha pequena acrópole
rochosa cara ao centro. Diámetro N-S: 50 metros; diámetro E-W: 90 m. A entrada
está situada ao NW. 	 Posúe un foxo e unha muralla cuio grosor oscila entre 1 m e
1,30 m.; o foxo está aproveitado pola zona norte por unha pista de subida, agora
cortada pola nova estrada. Aparece moita pedra solta no parapeto norte, afectado
por unha antiga pista. 	 Na parte sur presenta unha forte caida natural como única
defensa.

Hai 	 unha	 construcción 	 de	 cemento 	 de	 pequeno 	 tamaño 	 e 	 función
descoñecida no extremo oeste, na zona máis alta.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Non se aprecian alteracións provocadas polos lumes.

Medidas correctoras:

131



Avaliarián rin patrünnnin nultural in Arpas afprtarlas pnr inrpndins fnrPstais .Rainna, nia e CrPrente (Pnnteverlra) Mernntia 

CASTRO DE VILADESUSO / CASTRO DA CIVIDADE / A CIVIDÁ
GA-53 / GA36036009. 	 Preáns (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.885 Latitude: 42° 02' 11.4" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.653.920

Altitude: 	 135 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 06.6" W

Emprazamento topográfico: Extremo dun espolón a media ladeira da Serra
Litoral.

Adscrición tipolóxica: Castro - Asentamento fortificado.

Adscrición cultural: ldade do Ferro - Romano.
Descrición:

Trátase dun asentamento de tipo castrexo que se localiza sobre un espolón que
ten unha ampla superficie amesetada.	 Está formado por unha ampla croa de forma
alongada orientada de leste a oeste. O recinto está rodeado nos sectores norte, leste e
sur por un foxo que da paso a un forte terraplén coroado por unha muralla
(parcialmente á vista polo sector norte) que rodea todo o recinto e un posible torreón na
zona leste onde se eleva considerablemente o terreo e se aprecia un forte derrubo.

A superficie habitable é moi ampla e practicamente horizontal:	 disponse en
dúas plataformas a diferentes alturas e no límite das mesmas apréciase unha especial
concentración de pedra solta (en realidade por toda a superficie aparece gran
cantidade de pedra solta).	 Pola parte oeste documéntase unha estructura exterior ao
recinto, pero anexa a este, que podería tratarse dun antecastro, pero as alteracións
producidas na zona como consecuencia da parcelación de fincas fai imposible un
diagnóstico seguro.	 A parte sur do recinto vese alterada parcialmente pola presencia
dunha pista asfaltada que discorre paralela ao foxo e parapeto.	 En xeral o estado de
conservación do xacemento é bo.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: 	 Toda a superficie do castro aparece queimada pero non se
aprecian alteracións ocasionadas polo lume.	 As churvias posteriores produxeron
desterres que deixaron á vista posibles estructuras defensivas (muralla).

Medidas correctoras:	 Suxeición, consolidación e tapado das estructuras
que quedaron á vista logo das riadas.
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O CRASTRO
GA-54 IGA36036010. 	 O Crastro (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-78
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.301 Latitude: 420 01" 30.1" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.645

Altitude: 	 115 m. s. n. m.

Lonxitude: 8° 52' 32.1 - W

Emprazamento topográfico: Espolón a media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Castro - Asentamento fortificado.

Adscrición cultural: ldade do Ferro.

Descrición:
Trátase dun asentamento de tipo castrexo que se localiza sobre un espolón

destacado sobre o entorno.	 Presenta un pequeno recinto de forma elíptica con
orientación surleste-noroeste (uns 80 m de diámetro). Acceso pola parte leste. Dentro
do recinto aparecen gran cantidade de valados de pedra e varios afloramentos no
centro da croa.	 Non se observan restos de elementos defensivos.	 Cara o norte, un
corte natural puidera ter sido aproveitado como foxo. 	 No exterior da croa aprécianse
varios terrapléns e bancais que parecen estar relacionados con usos agrícolas.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Aínda que toda a superficie do castro está queimada, non se
aprecian alteracións.

Medidas correctoras:
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MONTE DO CASTRO
GA-55 / GA36036011. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.431 Latitude: 420 01" 01.5" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.764

Altitude: 	 105 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 52' 26.5 - W

Emprazamento topográfico: Espolón destacado a media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Castro - Asentamento fortificado.

Adscrición cultural: ldade do Ferro.

Descrición:
Trátase dun asentamento de tipo castrexo que se localiza sobre un espolón

destacado sobre o entorno.	 Presenta un pequeno recinto de forma elíptica con
orientación leste-oeste que parece estar delimitado ao leste por un foxo na actualidade
colmatado.	 Na superficie aprecianse varios terrapléns e bancais que parecen estar
relacionados con usos agrícolas.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Aínda que practicamente toda a superficie está queimada non
se aprecian alteracións derivadas do lume.

Medidas correctoras:
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MÁMOAS DO AREEIRO (M-1)
GA-56 / GA36036018. 	 Torroña (San Pedro de Burgueira - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-61
Folla 1:10.000: 261-31

Coordenadas UTM-X: 	 513.830 Latitude: 42° 03' 06" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.620

Altitude: 500 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 49' 59" W

Emprazamento topográfico: Collado (na Serra da Groba).

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario megalítico.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.
Descrición:

Túmulo megalítico cun eixe N-S de 19 metros, E-W de 20 m e unha altura de
aprox. 1 m (medidas orientativas xa que o estado de conservación impide tomalas
cunha certeza absoluta).	 Presenta unha gran depresión central de forma alongada,
aberta ao exterior do túmulo polo SW, cun eixe N-S de 4,5 metros, E-W 9,5 m e unha
profundaidade de 0,70 m. 	 O xacemento está mol alterado pola presencia da xa
descrita violación e unha acumulación de entullo ao norte da gabia, probablemente
materiais procedentas da apertura desta. A tumulación na parte norte e leste atópase
moi removida.

Son visibles ortostatos, probablemente movidos, e pedras soltas na parte sur o
que leva a supoñer a presenza dunha coiraza. 	 No cercano núcleo de Torroña
consérvase, xunto a unha marquesina de autobús, a tampa de cuberta da estructura
megalítica, cunhas dimensións de 2 por 2,30 m e un grosor duns 23 cm; atópase en
posición invertida e nela se documentan, alomenos, duas cazoletas.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A superficie do túmulo atópase totalmente calcinada.

Medidas correctoras:
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MÁMOAS DE AREEIRO (M-2)
GA-57 / GA36036031. 	 Torroña (San Pedro de Burgueira - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-61
Folla 1:10.000: 261-31

Coordenadas UTM-X: 	 514.100 Latitude: 420 03' 07" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.650

Altitude: 510 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 49' 57" W

Emprazamento topográfico: Collado (na Serra da Groba).

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario megalítico.

Adscrición cultural: Neolítico.

Descrición:
Túmulo cun eixe N-S de 7,70 metros e E-W de 10,70 m e unha altura

aproximada de 0,70 m. Presenta unha pequena depresión central de 1 m no eixe N-S e
1,50 m en sentido E-W e unha profundidade de 0,20 m. O lado NE do túmulo aparece
cortado por un camiño de apariencia antiga.	 Na superficie da masa tumular son
visibles un gran número de pedras de medianno e pequeno tamaño correspondentes á
coiraza. Xunto á depreseión central tamén se poden ver tres ortostatos.

No medio do túmulo existe un marco que sirve de límite entre os c,oncellos de
Oia e Baiona. Na súa cara sur presenta cunha inscrición en estado ilexible e unha cruz
latina con pe e, na sua cara norte, a inscrición seguinte:	 B

MFC

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Practicamente toda a superficie do túmulo está queimada.

Medidas correctoras:
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MÁMOAS DE AREEIRO (M-3 )
GA-58 / GA36036032. 	 Torroña (San Pedro de Burgueira - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-61
Folla 1:10.000: 261-31

Coordenadas UTM -X: 	 514.130 Latitude: 42° 03' 01" N

Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.490

Altitude: 520 m.s.n.m.

1	 Lonxitude: 8° 49' 45" W

Emprazamento topográfico: Rechán na ladeira dun pequeno outeiro (na Serra da
Graba).

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario indeterminado.

Adscrición cultural: Neolítico.
Descrición:

Tratase dun túmulo cun eixe N-S de 13,70 metros e E-W de 15,40 m e unha
altura aproximada de 1,20 m; no centro presenta unha depresión de 3,40 metros no seu
eixe N-S e 4 m en sentido E-W, cunha profundidade de 0,20 m. 	 Xacemento ben
conservado no que non son visibles restos de cámara megalítica interior. 	 Presenta
abundantes pedra soltas que, tal vez, poidan estar relacionadas cunha coiraza.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: O xacemento presenta probas de ter ardido, pero non parece
que o lume afectara negativamente á conservación do elemento.

Medidas correctoras:
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AS FONTES
GA-59 / GA36036065. 	 Sobral (San Miguel de Viladesuso - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-71
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 512.350 Latitude: 42° 02' 13.9" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.000

Altitude: 	 485 m.s.n.m.

I	 Lonxitude: 8° 51' 02.9" W

Emprazamento topográfico: Ladeira de pendente suave e a escasa distancia dun
regato (vagoada).

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Zona na que se ten localizado material lítico (non cerámico) nun amplo espazo
que abarca uns 100 ou 200 metros ao longo dun camiño alí existente. 	 Os materiais
atopados son cantos rodados de cuarcita e outros tallados e lascas. Na actualidade a
zona atópase mol alterada: o espazo está ardido e foi talado, moi probablemente antes
do incendio, o camiño moi alterado no seu firme (aportes de xabre) e nas proximidades
existe unha casa de reciente factura.

Podería tratarse do mesmo xacemento que o ACH36036001 (Arieiro), se ben
non existen datos suficientes como para confirmar este punto.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Os materiais aparecen nun camiño que sirve de linde entre a
zona queimada e non queimada, polo que o espazo correspondente ao camiño non
ardeu.

Medidas correctoras:
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ARIEIRO
GA-60 I ACH36036001.	 Sobral (San Miguel de Viladesuso - 01A).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-71
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 512.260 Latitude: 420 02' 14" N
Coordenadas UTM-Y: 4.654.000

Altitude: 475 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 51' 07" W

Emprazamento topográfico: Ladeira en suave pendente

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Indeterminado.
Descrición:

Zona na que teñen aparecido gran cantidade de materiais (cantos de cuarcita
con extraccións) localizada na pista que leva ao petroglifo de Arieiro-GA36036017, a
uns 200 metros diste.

Podería tratarse do mesmo xacemento que o GA36036065 (As Fontes), se ben
non existen datos suficientes como para confirmar este punto.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Localizado nun camiño, o espazo correspondente a este non
foi afectado polo lume.

Medidas correctoras:

: .
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PETROGLIFO DE CHAN DO LOUBADO
GA-61 I GA36036069. Torroña (San Pedro de Burgueira - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-61
Folla 1:10.000: 261-31

Coordenadas UTM-X: 	 513.274 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.205

Altitude: 518 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Media ladeira dunha pequena lomba.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.
Descrición:

O petroglifo localizase sobre un pequeno afloramento, nunha rocha chan e
lixieramente inclinada en dirección da pendente. 	 Os sucos están moi erosionados,
pero 	 aínda 	 así 	 pódense 	 identificar 	 como 	 motivos 	 principias 	 uns	 círculos
concéntricos con cazoletas centrais e liñas radiais conformando entrecruzados
pouco regulares.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: A pedra non foi afectada pola acción do lume.

Medidas correctoras:
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PETROGLIFO DE PEDORNES
GA36036004. Pedornes (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000:
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: Latitude:
Coordenadas UTM-Y:

Altitude:
1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Pequeno rechán nunha ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.
Descrición:

A pedra non foi localizada polo que os datos que aquí se proporcionan
están sacados da Ficha de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia (estaría
situada a uns 200 metros ao sur do GA36036003). 	 Os gravados serían unha
combinación de tres círculos concéntricos con cazoleta central e un apéndice
lateral que sae desta última e corta todos os círculos; tamaño: 	 66 por 46
centímetros.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Descoñecidas ao non ter sido localizada.

Medidas correctoras: Non se poden establecer por non ter sido localizada.
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO 2
GA36036037. Vilar (San Mamede de Pedornes - Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000:
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: Latitude:
Coordenadas UTM-Y:

Altitude:

Lonxitude:

Emprazamento topográfico:

Adscrición ti • olóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre. 

Bronce.Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do
Descrición:

A pedra non foi localizada polo que os datos que aquí se proporcionan
están sacados da Ficha de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia. 	 Os
gravados serían un motivo indefinido elaborado con varias liñas curvas.

Alteracións provocadas polos incendios:

Alteracións: Descoñecidas ao non ter sido localizada.

Medidas correctoras: Non se poden establecer por non ter sido localizada.
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5. INFORME CONSERVACIÓN.
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INFORME SOBRE OS GRAVADOS RUPESTRES E MEDIDAS CORRECTORAS
PARA A SÚA CONSERVACIÓN 7.

Non resulta extrano que numerosos afloramentos con gravados teñan
sufrido as catastróficas consecuencias dos incendios do pasado mes de agosto
posto que todos os petroglifos documentados atópanse a menos de 30 metros de
vexetación arbustiva e/ou arbórea. As alteracións máis graves supoñen unha peída
inmediata de material que moitas veces coincide coas zonas gravadas e que se
traducen en fragmentacións (termoclastos) da capa exterior da rocha; pero a
valoración real das lesións só poderase realizar co paso do tempo xa que as
tensións que se crean na rocha coas oscilacións térmicas dan lugar a
disgregacións e fisuras (termoclasas) que poden tardar algún tempo en
desprenderse en forma de fragmentos; as retenciáns de humidade, sobre todo se
están potenciadas polas xeadas invernais, aceleran, sen dúbida, o proceso.

Co calor dos incendios tamén se producen alteracións cromáticas da
rocha debidas á transformación dos minerais de ferro e á desaparición da súa
pátina, formada, sobre todo, por especies liquénicas que ao queimarse deixan a
pedra núa e arenizada como consecuencia da morte de rizoides.

Como medidas cautelares xenéricas propoñemos:

- Control da vexetación e do chan. Non se deben deixar medrar
árbores e arbustos no entorno inmediato dos afloramentos con gravados (en
torno a 20-30 metros) porque dificultan o acceso e con elo aumenta o perigo
de lesións involuntarias, favorecen a biodegradación e sobre todo elevan o
risco de incendio na zona. Sen embargo, si resulta conveniente que exista
ceda vexetación de porte controlado que sosteña o terreo e evite o arrastre e
rodadura de cantos por enriba dos petroglifos cando as choivas son
torrenciais (un exemplo desto último ten sucedido na zona de Baiona-Oia, en
concreto no senlleiro petroglifo coñecido como Auga dos Cebros-O Viveiro
1.1 — GA36036045).

- Protección temporal dos petroglifos con formación de placas.
En tanto non se faga unha valoración da eficacia das probas de
consolidación de placas que se están levando a cabo de modo experimental
noutros lugares (Concellos de Campo Lameiro e Cotobade) e en
consecuencia, non se poida actuar directamente sobre os afloramientos
danados, sería necesario cubrilos para evitar que as placas desprendidas se
perdan e a superficie alterada polo lume se erosione rapidamente. Unha
medida económica e eficaz, xa que permite certa ventilación da rocha, é

7 Documento elaborado pola restauradora Rosa BENAVIDES GARCÍA.
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unha cuberta con manta de xeotextil, suxeita simplemente, nos extremos do
afloramiento, con algunhas pedras. Este tapado debe completarse cun
balizamento sinxelo de estacas e cinta e sería moi recomendable deseñar un
pequeno cartel advertindo ao visitante o porqué da medida adoptada e
solicitando a súa colaboración.

- Limpeza. En verán poderanse !impar os afloramentos que teñan a
superficie ennegrecida pola cuberta de ligues queimados; ademáis de sanear
a rocha tamén diminuirá o efecto de pátina diferencial que agora existe
debido ao obscurecemento das zonas colonizadas fronte ás zonas, moito
máis claras, que estaban soterradas e que coas choivas teñen quedado á
vista. E importante salientar que os petroglifos afectados por formación
de placas non deben ser limpados mentras non se teñan fixado éstas.

- Documentación. Agora máis que nunca somos conscientes da
necesidade de documentar cada petroglifo (senón todos e cada un deles, si
aqueles que amosen unha característica especial e/ou peculiar: tamaño,
número elevado de gravados, escepcionalidade nos motivos representados,
calidade das representacións, etc.). No caso dos petroglifos con lesións esta
necesidade é, se cabe, máis urxente porque non podemos garantir que os
tratamentos de conservación sexan de todo eficaces e duraderos. A curto
prazo, as novas tecnoloxías permitirán un rexistro fiel dos gravados sen
intervención directa sobre eles.
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7.1-1. FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS (ZONA CRECENTE).
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7.2-1. FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS (ZONA BAIONA-01A).
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9.1. CARTOGRAFÍA DA ZONA DE CRECENTE (1:10.000).
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