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O. FICHA TÉCNICA.
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0.1 .TÍTULO.

Memoria Técnica dos traballos de delimitación planimétrica dos
xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra).

0.2. CÓDIGO DE PROXECTO.

CD 102A 2007/279-0.

0.3. ENTIDADE PROMOTORA.

Servizo de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
(Consellería de Cultura e Deporte - Xunta de Galicia).

0.4. ENTIDADE CONTRATISTA.

TOMOS CONSE RVACIÓN-RESTAURACIÓN S.L.

0.5. DIRECCIÓN E REDACCIÓN.

Santiago VÁZQUEZ COLLAZO.

0.6. LOCALIZACIÓN.

Concello: Oia.
Provincia: Pontevedra.

0.7. EQUIPO TÉCNICO.

Traballo de campo:
Joaquín FERRER CRUZ, Elisa PEREIRA GARCÍA e Santiago VÁZQUEZ
COLLAZO.
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Preparación da cartografía final:
Francisco Javier CHAO ÁLVAREZ.
Joaquín FERRER CRUZ

Rexistro fotográfico:
Joaquín FERRER CRUZ.

0.8. EQUIPO MATERIAL.

Cartografía: planos de escala 1:10.000 (facilitados pola Dirección Xeral dePatrimonio Cultural);
planos de escala 1:20.000 (reducción dos orixinais a escala1:10.000) da Consellería de Ordenación do Territorio - Xunta de
Galicia.

Documentación: Fichas de Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da
Xunta de Galicia correspondentes aos Concellos de Oia, Tomiño e O Rosal.
Inventario do Patrimonio Histórico-Artístico por Concellos (Concellos deOia, Tomiño e O Rosal) reflexado nas Normas Complementarias e Subsidiarias
de Planeamento Provincial-Pontevedra (Anexo 3).

Material fotográfico: tomas en soporte dixital.

0.9. DATAS DE REALIZACIÓN.

Meses de agosto, setembro e outubro de 2007, en xornadas discontinuas(traballo de campo).

Vigo, 3 de decembro de 2007

Asdo.: Santiago VÁZQUEZ COLLAZO
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1. CONTEXTO.
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Unha vez encargado á empresa TOMOS CONSERVACIÓNRESTAURACIÓN S.L. o traballo de delimitación planimétrica dos xacementos
arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra), e tal e como se esixe no CapítuloIII, artigo 10° do Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividadearqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, pasamos a expoñer a MemoriaTécnica preceptiva dacordo coa normativa vixente.

A intervención que se vai describir a continuación, e que está promovida e
financiada pola Conselleria de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, debe ser
enmarcada dentro do ámbito que afecta ao apartado do Patrimonio Cultural (en
concreto os elementos arqueolóxicos) co fin de continuar coa serie de prospeccións
extensivas levadas a cabo no últimos anos en numerosos concellos galegos. Ao
mesmo tempo, procederase á elaboración das delimitacións sobre plano dos
xacementos catalogados co obxectivo de establecer áreas de protección para os
mesmos.

1.1. CONTEXTO XEOGRÁFICO XERAL.

O Concello de Oia atópase situado na parte suroccidental costeira de
Galicia 1 , na provincia de Pontevedra, e foi creado como tal no ano 1836 (dende
entonces a penas tivo modificacións territoriais). Administrativamente limita ao norte co
Concello de Baiona, ao leste co de Tomiño, ao sur co Municipio de O Rosal e ao oeste
co Océano Atlántico. Así pois, pódese considerar que forma parte do sector máis
noroccidental da pontevedresa Comarca de O Baixo Miño, pero dentro da zona de
influencia doutra comarca limítrofe tan importante como é a de Vigo.

Este término municipal, que conta cunha superficie duns 78 km2, posúe
un poboamento eminentemente rural duns 3.000 habitantes (o que supón unha
densidade de algo máis de 38 hab./km2) 2 , que se encontran repartidos en seis
parroquias 3.

A capital do concello localizase no núcleo de O Arrabal (parroquia de
Santa María de Oia) que está situado na zona media costeira do territorio municipal,
xunto ao senlleiro Mosteiro de Santa María de Oia. Hai que salientar que os núcleos
habitados deste municipio (en torno a 36 unidades de poboación) están concentrados
na banda costeira (ao carón da estrada C-550 que atravesa o concello de norte a sur)

1 Ver plano de situación xeogräfica (lámina 1). Tanto esta lämiana 1 como a n°2 foron elaboradas por Joaquín FERRER CRUZ.

2 Datos de 2004.

3 San Pedro de Burgueira, San Mamede de Loureza, Santa Uxia de Mougás, Santa María de Ola, San Mamede de Pedornese San Miguel de Viladesuso.
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polo que o interior do territorio, que conta cunha topografía bastante escarpada e
irregular, está case despoboado.

1.2. CONDICIÓNS DE OBRA. 4

No presente apartado procederemos a realizar unha breve mención dos
diversos aspectos que, dun xeito ou de outro, condicionaron a execución do traballo,
gracias a elas poderanse entender algunhas das carencias e limitacións nas descricións
dos elementos catalogados, así como do estado de conservación dos mesmos. Neste
sentido é preciso salientar o carácter ambivalente dalgúns dos aspectos xeográficos e/
ou demográficos, en tanto que en numerosas ocasións as causas que favorecen a
conservación do patrimonio arqueolóxico resultan unha dificulatde, cando non un
impedimento, para os traballos de catalogación dos elementos inventariados.

Desde o punto de vista da organización da información que se pretende
aportar na presente Memoria vanse estudiar eses condicionantes desde dous puntos de
vista, polo demais complementarios e claramente relacionados, a estructuraxeográfica e o poboamento.

1.2.1.

Pódese considerar que a principal característica do poboamento do
concello de Oia é a estabilidade existente durante os últimos 100 anos, polo que as
cifras demográficas a penas terlen variado dende entonces. Evidentemente, como no
resto do territorio galego, a emigración primeiro a América (décadas iniciais do século
XX) e logo a Europa e outras cidades españolas (anos 50 e 60 do século pasado),
produxeron unha diminución no número de habitantes. Sen embargo, a partir das
décadas dos 70-80 tense producido un suave incremento que na actualidade fai que se
terlan cifras de poboación similares ás de 1900 (cun máximo acadado no ano 1991).
Incluso hai que salientar que se trata dunha poboación todavía pouco envellecida
adicada, sobre todo, a tarefas agrícolas de autoconsumo e ao sector da construcción e
servizos; a pesares de ser un concello costeiro, dadas as características dunha costa
pouco "abrigada", a actividade pesqueira é moi pequena.

1.2.2.

Con respecto á estructura xeográfica do Concello de Oia 5 , hai que
indicar que en xeral se trata dun territorio con abundantes afloramentos rochosos de
granito, pouco fértil e cunha paisaxe bastante agreste de fortes pendentes e algún

4 A información que a continuación se expón xa foi reflexada no Proxecto de intervención, pero considerämola necesaria incluila denovo para contextual izar a intervención realizada.

5 Ver lámina 2.
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estreito val; esto propicia unha vexetación de pasteiros e mato baixo, se ben existen
áreas bastante grandes con presenza de eucalipto e piheiro de repoboación. Con
respecto á relación desta circunstancia co rexistro arqueolóxico hai que dicir que aínda
que non se atoparon moitas zonas con vexetación moi frondosa, o feito de que a major
parte dos xacementos catalogados sexan gravados rupestres (moitos deles en pedras
pequenas situadas a ras de chan), a sóa presencia de toxo baixo tamén dificultou a
localización de moitos destes petróglifos e incluso algún non foi atopado.

A característica principal do seu relevo está na presenza de catro
unidades morfolóxicas paralelas de dirección norte-sur:

1- Trátase da rectilínea e estreita franxa costeira con acantilados, que
ofrece elevacións que non chegan aos 300 m.s.n.m.

2- En segundo termo, cara ao leste, hai unha segunda unidade
morfolóxica que ocupa unha boa parte do sector septentrional e occidental do
territorio municipal. Neste sector, A Serra da Groba, acádanse alturas de ata
650 metros (Alto da Nueira, Alto do Lousado, O Corrubelo), con presenza de
fortes pendentes na vertente oeste (cara á costa — ver fotografía adxunta e
desniveis máis suavizados na parte leste (cara ao interior).

1. Panorámica das caídas naturais que rematan na costa, con vexetación de ärbores de repoboación.
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3- De novo en dirección leste, aparece o relevo máis suavizado da parte norte do
Val de O Rosal, que conta cunha altitude de entre 200 e 400 m.s.n.m. (fotografíaadxunta).

2. Penichairas do interior do concello de Ola, con vexetación de monte baixo.

4- Finalmente, no extremo máis oriental do territorio está a Serra de Argallo, onde
as alturas de novo suben ata acadar os 400-500 m.s.n.m.

Con respecto á estructura hidrográfica hai que salientar dúas concas: a
do Miño (en realidade a do seu afluente, o Río Carballo que nace sa Serra da Groba)
que drena o citado Val do Rosal; e toda a serie de pequenos regos (no que só destaca
o Río Mougás) de pouca entidade hídrica, curto percorrido e forte pendente, que acaban
directamente no mar e surcan a vertente oeste da Serra da Groba.

Este contexto xeográfico (xunto coas características demográficas) no
que se enmarca o traballo arqueolóxico ofrece unha serie de particularidades bastante
ben definidas que en ceda forma condicionaron o desenvolvemento do labor de
campo.
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* Por unha banda ternos:

- malar altitude, con presenza de fortes pendentes e un menor
poboamento, na parte central do municipio. Estas circunstancias, que afectan á
maior parte da superficie do territorio, fixeron máis difícil tanto a visualización e
localización de xacementos arqueolóxicos (xa se comentou en párrafos
precedentes que a vexetación dificultou en moitos casos a localización de moitos
petróglifos, incluso en zonas con mato baixo) como a realización da enquisa
etnográfica (por mor do mencionado vacío demográfico).

* Por outra banda aparece:

- unha topografía algo máis suavizada e unha maior concentración
demográfica na zona occidental costeira (por ande balen discorren as principias
redes de comunicación) e no Val do Río Carballo (sector surleste). A presenza
dunha orografía menos abrupta (a primeira das características) ten facilitado o
movemento a pé polo terreo, mentras que a existencia de núcleos habitados
(segunda característica) permitiu unha major obtención de datos e referencias
etnográficas relacionadas coa riqueza arqueolóxica e patrimonial.
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2. ESTRUCTURA DE OBRA.
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2.1. OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN.

Os obxectivos desta intervención non foron outros que a realización
dunha primeira catalogación da riqueza arqueolóxica do Concello de Oia de cara a súa
protección como bens do Patrimonio Cultural. Evidentemente con este traballo non se
pode dar por rematado o catálogo de bens arqueolóxicos a inventariar xa que a propia
metodoloxía de traballo (como logo veremos, non se levou a cabo unha prospección
intensiva) así o propicia. De feito, no caso concreto deste concello, ternos constancia
de máis elementos arquelóxicos que non están incluidos no actual catálogo de
xacementos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e que non
foron rexistrados debido a que ese labor obrigaría a superar amplamente os prazos
previstos para esta intervención; aínda así, puidéronse incluir nese listado varios novos
xacementos. Logo, como é habitual nestes casos, atopamónos ante un traballo que
pola sua propia natureza non pode ser outra cousa que parcial e o catálogo que o
acompaña debe entenderse como unha lista aberta, na que loxicamente deberanse ir
engadindo os novos elementos inventariados en intervencións futuras.

2.2. EQUIPO TÉCNICO E MATERIAL.

o seguinte:
* A composición do equipo técnico e persoal participante nos traballos foi

- Un técnico arqueólogo (director da intervención): Santiago VÁZQUEZ
COLLAZO.

- Dous técnicos arqueólogos : Joaquín FERRER CRUZ e Elisa
PEREIRA GARCÍA.

- Tratamento informático da cartografía (traballo de gabinete): Francisco
Javier CHAO ÁLVAREZ.

* Equipo material:

- Vehículo.

- Navegador Garmin etrex.

- O rexistro fotográfico foi realizado con soporte dixital.

12



Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

- Cartografía:	 - Planos de escala 1:10.000 (facilitados por Estudio Técnico
Gallego, S.L.)

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

- Documentación: - Fichas de Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da
Xunta de Galicia correspondentes ao Concello de Santiso.

- Oficina Virtual do Catastro, en especial no referente
a microtoponimia.

2.4. DURACIÓN-HORARIOS.

* Preprospección: 2 días.

* Prospección (traballo de campo): 25 xornadas laborais.

* Traballo de gabinete final (elaboración das preceptivas Fichas
Norm ativizadas de Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia;
preparación da cartografía definitiva; e redacción do Informe prelimiar e Memoria final):13 días.

* TOTAL: 40 días de traballo efectivo (8 horas por xornada laboral).
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3. METODOLOXÍA.
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Tal e como se menciona no apartado introductorio deste texto, a
finalidade básica desta intervención era a elaboración e preparación dun catálogo que
conteña os xacementos arqueolóxicos existentes no termo municipal de Oia, con fin de
proceder á elaboración das delimitacións sobre plano dos xacementos catalogados (co
propósito de establecer áreas de protección para os mesmos).

Para acadar o obxectivo mencionado foron realizadas dúas actividades
primordiais, que en realidade supoñen o complemento final e definitivo dese propio
obxectivo:

1- localización, mediante unha prospección de campo, do maior número
de referencias arqueolóxicas posibles (tanto das xa existentes en catálagos
antigos como de novos elementos que se atoparon como consecuencia do
mencionado traballo de campo), e

2- delimitación planimétrica das áreas de protección dos xacementos
arqueolóxicos rexistrados nesa prospección.

Finalmente, a estas dúas tarefas, hai que engadir unha terceira fase con
todo o traballo de gabinete realizado ata o de agora, consistente no tratamento e
elaboración de toda a información rexistrada nas dúas primeiras etapas.

O desenvolvemento destes traballos discorreu por tres fases ben
definidas, nas que a información obtida e elaborada no gabinete veu a ser tan relevante
como o propio rexistro feito no campo. As características máis salientables de todo este
proceso expóñense a continuación nos seguintes apartados do texto.

3.1. PREPROSPECCIÓN.

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

1. Montaxe e revisión cartográfica dos planos correspondentes ao
Concello de Oia. Evidentemente iste primeiro labor resultou imprescindible de
cara a unha correcta realización do posterior traballo de campo.
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2. Unha vez finalizada a fase anterior, control e busca de topónimos
arqueoloxicamente significativos a través da cartografía arriba mencionada e da
documentación disporlible. Evidentemente, a información aquí obtida foi
cotexada e completada no campo a través das enquisas etnográficas (rexistro de
microtoponimia).

3. Busca das referencias arqueolóxicas existentes a través da diversa
documentación oficial: sobre todo do catálogo existente no Servizo 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).

Sen embargo, tampouco se esqueceu a consulta doutro tipo de
documentación e información non oficial (facilitada por particulares 6), xunto coa
imprescindible revisión e vaciado de datos bibliográficos.

3.2. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA.

Supuxo o traballo de campo propiamente dito, mediante o cal se levou a
cabo a localización dos xacementos e o verdadeiro rexistro arqueolóxico. Este
rexistro faise mediante a realizacion de duás actividades básicas e complementarias
entre si:

3.2.1. Localización de referencias.

Hai que recordar que o propio planeamento de obra previsto (e exposto
no proxecto de intervención) non contemplaba a supervisión do terreo máis alá dun
contorno inmediato aos xacementos previamente localizados a través das referencias
existentes. Este contorno estaría definido por unha superficie de terreo que sería
variable en función de cada caso. Neste sentido compre apuntar o indicado no
Proxecto de Intervención

No planeamento de obra previsto non se contempla a
supervisión do torre° máis alá dun contorno inmediato dos
xacementos previamente localizados a través das referencias
existentes (fichas, información oral ou bibliográfica, etc.);

8 Con respecto a esta cuestión queremos agradecer as informacións totalmente desinterasadas de Javier COSTAS GOBERNA
(membro do Instituto de Estudios Vigueses e veciflo de Oia).
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superficie de termo que será variable en función de cada caso.

Esto quere dicir que non se fará unha prospección
sistemática de todo o territorio municipal, senón que tan só se
percorrerán aquelas zonas onde exista unha información previa
sobre a existencia de referencias e/ou xacementos
arqueoláxicos.

Así pois, é evidente que non se levou a cabo unha prospección
sistemática de todo o territorio municipal, senón que tan só se percorreron aquelas
zonas nas que se coñecía unha información previa sobre a existencia de referencias
e/ou xacementos arqueolóxicos.

Logo do rexistro deses xacementos realizaouse, en cada caso concreto,
unha análise exhaustiva do entorno dos mesmos co fin de avaliar e definir cun criterio
riguroso as áreas correspondentes de protección patrimonial.

3.2.2. Enquisa etnográfica.

Dadas as circunstancias expostas e repetidas ao longo do texto, este
labor foi importantísimo de cara á obtención de diversa información sobre certos
xacementos, topónimos ou referencias xa coñecidas e, sobre todo, para o rexistro
doutros novos puntos arqueoloxicamente salientables (por exemplo dalgún posible
xacemento xa desaparecido, referencias toponímicas, etc

3.2.3.

Para rematar, hai que sinalar que o traballo de campo veuse completado
con outras dúas tarefas que complementaron todo o proceso de rexistro:

1. Rexistro fotográfico dos aspectos máis importantes da arqueografía,
topografía, aproveitamento económico, etc. do Concello de Oia.

2. Toma de datos para a elaboración en gabinete das preceptivas Fichas
de Inventario de Xacementos Arqueolóxicos (GA, REF e ACH) da Xunta de Galicia
correspondentes aos novos puntos e incidencias arqueolóxicas rexistradas durante a
intervención.
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4. RESULTADOS
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De inicio consideramos que á hora de calificar os resultados dun traballo
de prospección sempre se debe partir da premisa de que unha catalogación
arqueolóxica nunca pode darse por rematada; sobre todo se se teñen en conta as
características metodolóxicas aplicadas en prospeccións como a que aquí describimos
e coas condicións de traballo como as atopadas neste mesmo proxecto (e xa
reiteradamente mencionadas). De feito, queremos insistir unha vez máis en que
todavía quedan referencias que nalgún momento habería que comprobar de cara a
incluilas no catálogo.

Tamén hai que apuntar o feito de que houbo tres xacementos (en
concreto o GA36036012, o GA36036035 e GA36036043) aos que non se puido chegarxa que se atopan nunha gran finca cerrada e, a pesar de requerírselle a autorización
pertinente ao propietario, non nos foi autorizado o acceso.

Neste capítulo xúntanse as listas (cuns datos básicos de localización)
dos elementos rexistrados froito do traballo arqueolóxico realizado, que repite e en
parte completa a información incluida no Informe Valorativo presentado no mes de
outubro. A continuación, cada punto catalogado será descrito e analizado de xeito
individual a través dunha ficha de rexistro que está baseada na Ficha de
Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia.

É preciso sinalar que no xa citado Informe Valorativo, datado en
outubro do presente ano, os elementos catalogados eran nomeados con tres tipos
diferentes de identificadores, a saber:

1- Os que se identifican coa clave "oficial" de xacemento ou punto
arqueolóxico corresponden a elementos xa catalogados antes do traballo de
campo.

2- Un segundo grupo está formado por aqueles xacementos que só
levan a clave GA-NÚMERO (de 1 en adiante), correspondentes a elementos
novos que se incorporaron ao inventario da Xunta de Galicia a raíz do traballo
de prospección levado a cabo despois dos lumes acontecidos no verán de
2006 7 , e que todavía non teñen o preceptivo código oficial (e que esperamos
poidan ter cando se faga entrega da Memoria definitiva).

3- 0 último grupo é o composto polos puntos arqueolóxicos
novos rexistrados durante a realización deste proxecto e que se identifican
coa clave NV (abreviatura de NOVO) máis un NÚMERO (de 1 en adiante), e

7 Este proxecto foi dirixido polo que subscribe este mesmo texo: VÁZQUEZ COLLAZO, Santiago (2007). Memoria Técnica dostraballos de avaliación do Patrimonio Cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais: Concellos de Baiona, Oía e Crecente(Pontevedra). Documento inédito depositado na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela.
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que tampouco terIen o código oficial.

Antes de pasar a expoñer o inventario arqueolóxico é necesario
analizar unha serie de cuestións relacionadas co catálogo e que atinxen ó
número, ó estado de conservación e á distribución deses puntos, así como da
nomenclatura utilizada para os identificadores dos puntos inventariados.

No momento da redacción da presente Memoria disponse dos
códigos oficiais e definitivos dos elementos catalogados, polo tanto nas listas
de elemetos catalogados incluidas neste documento xa conteñen o indicado
identificador oficial. A fin de facilitar a necesaria relación entre os códigos
empleados nos distintos informes elaborados incluense nos listas ambos
denominadores, se ben no apartado cartografico tan so se sinala o código
oficial.

4.1. PROSPECCIÓN.

A continuación incluimos a relación de elementos arqueolóxicos
inventariados antes de dar inicio os traballos de prospección, sumando, tal como foi
sinalado en liñas anteriores, un total de 132 elementos, dos que 128 son
xacementos arqueolóxicos (GA) e catro son achados (ACH)

GA36036001 Petroglifo do Coto dos Mouros
GA36036002 Petroglifo da Casa Forestal-1
GA36036003 / GA-45 Petroglifo da Pousadela I.2-Pedra dos Chetos
GA36036004 Petroglifo de Pedornes
GA36036005 Petroglifo do Marco do Castelo
GA36036006 Castro de Chavella
GA36036007 Castro de Castelo Fariña / A Cabeciña
GA36036008 / GA-52 Castro de Canto dos Mouros
GA36036009 / GA-53 Castro de Viladesuso / Castro da Cividade
GA36036010 / GA-54 O Crastro
GA36036011 / GA-55 Monte do Castro
GA36036012 Castro do Bosque
GA36036013 Petroglifo de A Cabeciña
GA36036014 Castro de As Chans
GA36036015 0 Crastro / Castro de Mougás
GA36036016 Castelo / Os Castelos
GA36036017 / GA-48 Petroglifo de Arieiro
GA36036018 / GA-56 Mámoas de Areeiro (M-1)
GA36036019 Mámoas de A Portela 1
GA36036020 Petroglifo de A Portela-1
GA36036021 Mámoa de A Valga 1
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GA36036022 Mámoa de A Valga 2/ A Mina
GA36036023 As Moreiras / Os Castros
GA36036024 Castro de Burgueira
GA36036025 Monte de A Valga 1
GA36036026 Petrollifo do Alto do Pousifío
GA36036027 / GA-41 Petroglifo de A Cerradiña Il
GA36036028 Petroglifo de O Feal
GA36036029 Petroglifo de As Fontiñas-1
GA36036030 / GA-42 Petroglifo de A Cerradirla III
GA36036031 / GA-57 Mámoas de Areeiro (M-2)
GA36036032 / GA-58 Mámoas de Areeiro (M-3)
GA36036033 Mámoas de A Portela 2
GA36036034 Mámoa de A Valga 3 / A Mina
GA36036035 Finca do Bosque-1
GA36036036 / GA-4 Petroglifo do Alto do Mourozo IV
GA36036037 Petroglifo de O Viveiro-2
GA36036038 Monte de a Valga 2
GA36036039 Monte de A Valga 3
GA36036040 Monte de A Valga 4
GA36036041 Monte de A Valga 5
GA36036042 Corte das Cabras / Campo do Cruceiro
GA36036043 Finca do Bosque-2
GA36036044 Fiales
GA36036045 / GA-20 Petroglifo de O Viveiro I.1-Au a dos Cebros
GA36036046 Necrópole e Mosteiro de Oia
GA36036047 Mámoa n° 1 de Burgueira
GA36036048 Mámoa n° 2 de Burgueira
GA36036049 Petroglifos de Santa Comba
GA36036050 Petroglifo de Monte Valga-1 / Pinar de Porros-1
GA36036051 Petroglifo de As Fontiñas-2
GA36036052 Petroglifo de A Portela-1
GA36036053 Petroglifo de A Portela-2
GA36036054 Petroglifo de a Portela-3
GA36036055 Petroglifo de Corrubelo-1
GA36036056 Petroglifo de As Cruces
GA36036057 Petroglifo de A Portela-2
GA36036058 Petroglifo de A Portela-3
GA36036059 Petroglifo de As Fontiñas-3
GA36036060 Petroglifo de As Fontirlas 2 P3
GA36036061 Petroglifo de As Fontiñas 2 P4
GA36036062 Petroglifo de A Portela 2P2
GA36036063 Petroglifo de A Portela 2P3
GA36036064 Mámoa n°4 de Areeiro
GA36036065 / GA-59 As Fontes
GA36036066 Petroglifo do Marco do Castelo
GA36036067 Petroglifo de A Portela- 4
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GA36036068 Petro lifo de A Portela-5
GA36036069 Petroglifo de Chan do Lobado
GA36036070 Petroglifo de A Portela-6
GA36036071 Petroglifo de A Portela-7
GA36036072 Petroglifo de A Portela-8
GA36036073 Petroglifo do Alto do Corrubelo-2
GA36036074 Petroglifo do Alto do Corrubelo-3
GA36036075 Petroglifo do Alto do Corrubelo-4
GA36036076 Petroglifo do Alto de Corrubelo-5
GA36036077 / GA-50 Petroglifo do Alto do Corrubelo-6
GA36036078 Petroglifo do Alto do Corrubelo-7
GA36036079 Petroglifo do Alto do Corrubelo-8
GA36036080 Petroglifo do Alto do Corrubelo-9
GA36036081 Petroglifo do Alto do Corrubelo-10
GA36036082 Petroglifo do Alto do Lousado-1
GA36036083 Petroglifo do Alto de Lousado-2
GA36036084 Petroglifo do Alto de Lousado-3
GA36036085 / GA-1 Petroglifo do Alto do Morouzo 1
GA36036086 / GA-2 Petroglifo do Alto do Morouzo II-Pedra do Cazador
GA36036087 / GA-3 Petroglifo do Alto do Morouzo 111
GA36036088 / GA-5 Petroglifo do Alto do Morouzo V
GA36036089 / GA-6 Petroglifo do Alto da Pedreira 1.1
GA36036090 / GA-7 Petroglifo do Alto da Pedreira 1.2
GA36036091 / GA-8 Petroglifo do Alto da Pedreira 1.3
GA36036092 / GA-9 Petroglifo do Alto da Pedreira 1.4
GA36036093 / GA-10 Petroglifo do Alto da Pedreira 1.5
GA36036094 / GA-11 Petroglifo do Alto da Pedreira 1.6
GA36036095 / GA-12 Petroglifo do Alto da Pedreira 1.7
GA36036096 / GA-13 Petroglifo do Alto da Pedreira 1.8
GA36035097 / GA-14 Petroglifo do Alto da Pedreira II
GA36036098 / GA-15 Petroglifo do Alto da Pedreira III
GA36036099 / GA-16 Petroglifo do Alto da Pedreira 1V.1
GA36036100 / GA-17 Petroglifo do Alto da Pedreira IV.2
GA36036101 / GA-18 Petroglifo do Alto da Pedreira V
GA36036102 / GA-19 Petroglifo do Alto da Pedreira VI
GA36036103 / GA-21 Petroglifo de O Viveiro 1.2
GA36036104 / GA-22 Petroglifo de O Viveiro 1.3
GA36036105 / GA-23 Petroglifo de O Viveiro 1.4
GA36036106 / GA-24 Petroglifo de O Viveiro 11.1
GA36036107 / GA-25 Petroglifo de O Viveiro 11.2
GA36036108 / GA-26 Petroglifo de O Viveiro 11.3
GA36036109 / GA-27 Petroglifo de O Viveiro 11.4
GA36036110 / GA-28 Petroglifo de O Viveiro 11.5
GA36036111 / GA-29 Petroglifo de O Viveiro 11.6
GA36036112 / GA-30 Petroglifo de O Viveiro 111.1
GA36036113 / GA-31 Petroglifo de O Viveiro 111.2
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GA36036114 / GA-32 Petroglifo de O Viveiro 111.3
GA36036115 / GA-33 Petroglifo de O Viveiro 111.4
GA36036116 / GA-34 Petroglifo de O Viveiro 111.5
GA36036117 / GA-35 Petroglifo de O Viveiro IV
GA36036118 / GA-36 Petroglifo de A Xestosiña-0 Viveiro V
GA36036119 / GA-37 Petroglifo de A Xestoxirla- O Viveiro VI
GA36036120 / GA-38 Petroglifo de A Xestosiña- O Viveiro VII 

Petroglifo Cruz de O ViveiroGA36036121 / GA-39
GA36036122 / GA-40 Petroglifo de A Cerradirla I
GA36036123 / GA-43 Petroglifo do Río de Vilar
GA36036124 / GA-44 Petroglifo de Pousadela 1.1 

Petroglifo de Pousadela IIGA36036125 / GA-46
GA36036126 / GA-47 Petroglifo de Pousadela 111
GA36036127 / GA-49 Petroglifo de Pedra Escrita-Penedo Cruzado
GA36036128 / GA-51 Petroglifo de Canto dos Mouros 

ACH36036001 Arieiro
ACH36036002 Chouza / Cordadoiro
ACH36036003 Pilón de Mougás
ACH36036004 Mullí° de Monte Valga

Como resultado dos trraballos ejecutados podemos resumir:

1. 0 número de xacementos ou referencias arqueolóxicas catalogadas
oficialmente antes do comezo da prospección era de 132, dos que todos, menos 4 que
correspondían a outros tantos achados (ACH), eran fichas de GA (xacementos):

A partir de agora, coa incorporación de varios elementos novos, o número
de Fichas de inventario de Xacementos Arqueoláxicos elaboradas elévase ata
1768: 166 de GA e 8 de ACH e 2 REF. En canto a tipoloxía e/ou adscrición cronolóxica
destes elementos temas unha boa variedade, se ben os gravados rupestres son, con
diferencia, o patrimonio arqueolóxico máis salientable. Así, dentro do grupo dos
xacementos (GA), hai rexistrados: 1 xacemento paleolítico, 5 asentamentos ao ar libre
de época prehistórica (Calcolítico-Idade do Bronce), 14 túmulos funerarios prehistóricos,
130 petróglifos, 11 asentamentos fortificados, 4 xacementos romanos, 1 medieval (o
lugar conventual con necrópole de Santa María de Oia) e 1 indeterminado. Para os
achados (ACH) ternos: 7 indeterminados con diferentes tipoloxías (un muíño, dúas
grandes pías e posibles asentamento prehistórico, en función da aparición de materiais)
e un depósito de machados de bronce. Finalmente foron incorporados 2 referencias
(REF), unha corresponde a restos romanos e duas a posibles petroglifos.

8 Incluíndo nesta cifra as xa existentes.

23



Delimitación planimétrica dos xacementos argueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

A continuación exponse a lista dos novos elementos inventariados, tal
como sucedeu na relación de elementos catalogados con anterioridade aos traballos
realizados, vaise incluir tanto o código oficial como a denominación provisional
indicada no Informe Valorativo; loxicamente daqueles elementos que non formaron
parte da relación incluida no citado Informe tan so se indica o código oficial.

GA36036129 / NV-1 Petroglifo de A Cabeciña 2
GA36036130 / NV-2 Petroglifo de A Cabeciña 3
GA36036131 / NV-3 Petroglifo de Bouza Fariña!
GA36036132 / NV-4 Petroglifo de Bouza Fariña 11
GA36036133 / NV-5 Petroglifo de Bouza Fariña 111
GA36036134 / NV-6 Petroglifo de Bouza Fariña IV
GA36036135 / NV-7 Petroglifo de Bouza Fariña V
GA36036136 / NV-8 Petroglifo de As Cachadas
GA36036137 / NV-9 Petroglifo de Pinar do Corvo
GA36036138 / NV-10 Petroglifo de As Chans
GA36036140 / NV-12 Petroglifo de Senín 1
GA36036141 / NV-13 Petroglifo de Senín 11
GA36036142 / NV-14 Petroglifo da Casa Forestal-2
GA36036143 / NV-15 Petroglifo de As Fontiñas-4
GA36036144 / NV-16 Petroglifo de As Fontiñas-5
GA36036145 / NV-17 Petroglifo de A Portela-9
GA36036146 / NV-18 Petroglifo do Alto Corrubelo-11
GA36036147 / NV-20 Petroglifo de Valifiacova
GA36036148 / NV-21 Petroglifo de A Maceira / A Laxe Cruzada
GA36036149 Túmulo do castro de Chavella
GA36036150 O Viveiro 111.6
GA36036151 Corten° do Porco
GA36036152 Petroglifo de A Pedreira-1
GA36036153 Petroglifo de A Cruciña
GA36036154 Petroglifo de Mouta
GA36036155 Petroglifo de A Portela-9
GA36036156 Petroglifo de A Portela-10
GA36036157 Petroglifo de Vilariño
GA36036158 Petroglifo de Bonaval
GA36036159 Mámoa de Bonaval-1
GA36036160 Petroglifo de O Regueiro de Breto-1
GA36036161 Petroglifo de O Regueiro de Breto-2
GA36036162 Petroglifo de O Regueiro de Breto-3
GA36036163 Mámoa de Bonaval-2
GA36036164 Petroglifo de O Coto
GA36036165 Petroglifo de A Fonte
GA36036166 Petroglifo de Monte Valga-2 / Pinar de Porros-2
GA36036167 Petroglifo do Alto de Corrubelo-11
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REF36036001 Petroglifo de A Pedreira-2 
Xacemento Romano de O Porto (Mougás)REF36036002

ACH36036006 Achado do Alto da Cunchada-1
ACH36036007 Achado de Touro Morto
ACH36036008 Achado de Monte Baixo

No trancurso do traballo foi dado de baixa un xacemento catalogado
con anterioridade, situado dentro do límite do termo municipal de Ola (segundo a
cartografía 1:5.000 da Xunta de Galicia, utilizada en campo) pero con código do
Concello de Tomirlo. Esta decisión, tomada de modo consensuado cos técnicos do
Servizo de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia, foi motivada por considerar que o elemento catalogado non reune
características suficientes como para consideralo xacemento arqueolóxico (GA), a
continuación citámolo

GA36054073
	

Marco do Monte Lousado

É preciso indicar que no transcurso do traballo de campo houbo un
total de 20 elementos catalogados (todos eles xacementos arqueolóxicos-GA), que
non pudieron ser rexistrados, nuns casos polas condicións da vexetación imperante
na zona

GA36036004 Petroglifo de Pedornes
GA36036037 Peroglifo de O Viveiro-2
GA36036038 Monte da Valga 2
GA36036039 Monte da Valga 3
GA36036040 Monte da Valga 4
GA36036041 Monte da Valga 5
GA36036061 Petróglifo das Fontirlas 2P4
GA36036062 Petroglifo de A Portela 2P2
GA36036063 Petroglifo de A Portela 2P3
GA36036066 Petróglifo do Marco do Castelo
GA36036067 Petroglifo de A Portela 4
GA36036068 Petroglifo de A Portela 5
GA36036070 Petroglifo de A Portela 6
GA36036072 Petroglifo de A Portela 8
GA36036073 Petroglifo do Alto do Corrubelo 2
GA36036075 Petroglifo do alto do Corrubelo 4
GA36036076 Petroglifo do Alto do Corrubelo 5
GA36036079 Petroglifo do Alto do Corrubelo 8
GA36036080 Petroglifo do Alto do Corrubelo 9
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GA36036081
	

Petroglifo do Alto do Corrubelo 10

Nestos casos procedeuse a localizar os citados xacementos a partir
dos datos incluidos nas correspondentes Fichas de Inventario de xcementos
arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, baseándonos na mesma
información establecéronse as correspondentes delimitacións.

Xunto aos anteriores, existen tres xacementos arqueolóxicos que non
pudieron ser visitados pola expresa negativa do propietario da finca na que se
localizan a permitir o acceso do equipo de prospección. A continuación incluese a
relación dos mesmos

GA36036012 Castro do Bosque
GA36036035 Finca do Bosque-1
GA36036043 Finca do Bosque-2

Tal como sucedeu cos xacementos non localizados, neste caso
procedeuse a situar os elementos catalogados en función da información contida nas
correspondentes Fichas de Inventario e, no caso do GA36036012-Castro do
Bosque, por medio da fotografía aérea. Loxicamente o rigor das descricións
correspondentes a estes elementos, especialmente, no tocante ao estado de
conservación dos mesmos, e menor que a contida en relación aos restantes puntos
arqueolóxicos.

Finalmente, é preciso indicar que un dos elementos inicialmente
catalogado como xacemento (GA) no Informe Valorativo foi incluido dentro doutro
xacemento xa catalogado: trátase do NV-11 (GA36036139-Petroglifo do Campo de
Che/o) que no citado documento era considerado como un xacemento independente
e que agora pasa a considerarse incluido no GA36036014-Castro de As Chans (o
petroglifo situase fisicamente no interior do castro). Como é habitual o código de
xacemento queda valeiro a fin de evitar confusións e duplicidades.

2. Como soe ser habitual, o estado de conservación dos xacementos
rexistrados hai que calificalo como de moi variable. Algún xacemento con ficha de GA,
por estar moi cuberto de vexetación, foi imposible establecer unha diagnose correcta do
seu verdadeiro estado de conservación.

Se ben as causas e o tipo de alteracións que afectan aos puntos
arqueolóxicos do Concello de Ola son as que que de xeito habital se documentan
noutras partes de Galicia, normalmente producidas polas actividades agrícolas-forestais
(en especial as repoboacións de piñeiro e eucalipto), hai que ter en conta que a maioría
dos xacementos son petróglifos que ofrecen unha "problemática" moi concreta de cara a
súa conservación (sobre todo despois dos lumes acaecidos durante o verán pasado).
Deste xeito, hai que indicar que hai un predominio de afección sobre todo "cromática"
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debido ao ennegrecemento da maior parte dos afloramentos como consecuencia da
combustión de musgos e ligues que colonizaban as rochas e á presencia de mato no
seu entorno inmediato. Sen embargo, tamén se rexistra algún caso mol grave
(alomenos catro ou cinco exemplos, entre os que destaca a denominada Pedra do
Cazador) de perda de motivos gravados debido á aparición de placas producidas
pola acción directa do lume (termoclastos). A esto hai que engadir as riadas
producidas con posterioridade aos lumes que, cos arrastres de pedras, chegaron a
danar por golpeo algún panel gravado (como por exemplo a significativa Laxe de
Auga dos Cebros).

3. Ao analizar a distribución dos xacementos, referencias e achados
localizados en relación coa división parroquial do municipio, pódese confirmar que en
tódalas parroquias do Concello de Ola foi catalogado algún punto ou incidencia
arqueolóxica.

De entre todas elas destaca a de San Pedro de Burgueira, con 45 fichas
de xacemento (GA) realizadas, e 2 achados (ACH), sumando un total de 47 elementos
catalogados. Séguelle con 39 xacementos (GA) a parroquia de San Mamede de
Pedomes. Santa María de Ola ten catalogadas 26 fichas de GA e 1 ACH (en total, 27
elementos); a San Mamecde de Loureza correspóndelle outras 27, das que 25 son de
GA e 2 de ACH; Santa Uxia de Mougás posúe 24 de xacementos, 2 de referencisas
(REF) e outras 2 de achados para un total de 28 fichas; finalmente, San Miguel de
Viladesuso é a freguesía con menos rexistros (8) xa que posúe 7 xacementos e un
achado máis.

CLAVE XACEMENTOS
(GA)

REFERENCIAS
(_REF)

ACHADOS
(ACH)

TOTAL

Burgueira
(San Pedro) 45 - 2 47
Loureza

_f_Sfin Mamede) ._
Mougäs
(Santa Uxia)

25 - 2 28

24 2 2 28
Ola
(Santa Maria) 26 - 1 27
Pedomes
(San Mamede) 39 - .. 39
Viladesuso
(San Miguel) 7 - 1 8

Resulta preciso sinalar que á relación anterior hai que engadir un
xacemento, o GA 36036140 localizado no límite entre as parroquias de Mougás e
Viladesuso.
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4.1.1. Inventario Arqueolóxico-GA.

Tódolos datos que se exporien no inventario que a continuación se xunta
están tomados das Fichas de Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de
Galicia. Tan só a información referente á xustificación arqueolóxica de delimitación
das áreas ocupadas por cada xacemento e a proposta de contorno de protección para
cada un deles non aparece nesa ficha oficial.

Cada unha das fichas de catalogación que a continuación incluense neste
documento están formadas por duas páxinas consecutivas en formato A4, na primeira
delas inclúese a denominación (nome e código) e localización xeográfica do elemento
inventariado (parroquia, lugar, coordenadas) e planimétrica (follas dos planos 1:10.000 e
1:20.000), a adscrición crono-cultural e tipolóxica e a protección establecida (área de
cautela, protección integral), así como a delimitación planimétrica da mesma. Na
segunda das follas que forman a Ficha de Catálogo incorpórase unha descrición do
elemento e unha fotografía do mesmo.

Na exposición do catálogo seguirase unha orde correlativa dende o
número de rexistro 1 ata o 167, segundo a numeración das correspondentes fichas de
GA, dado que nas listas precedentes xa se incluen a doble denominación de código
provisional (incluido no previo Informe Valorativo) e o código oficial (definitivo), por
motivos de orde práctica nas Fichas de Inventario que a continuación son xuntas tan so
utilizarase o código oficial.
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PETROGLIFO DE COTO DOS MOUROS
GA36036001. Mougás (San Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 510.535 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.767

Altitude: 284 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Outeiro

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
ámbito é común aos GA36036001 , GA36036008
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Delimitación planimétrica dos xacemen tos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica.

Descrición:
Case destruido pola construcción dunha caseta do epetidor da T.V.G. e polo

cerre da finca na que se ubica este. Case a totalidade da superficie insculturada
está cuberta de cemento. Na actualidade son son visibles 5 coviñas, unha delas
rechea de cemento.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica.

PETROGLIFO DA CASA FORESTAL
GA36036002. Mougás (San Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.033 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.322

Altitude: 245 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036001 , GA36036008 e GA36036128.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica.

Descrición:
Afloramento pouco elevado sobre o terreo circundante, as suas dimensións no

sentido N-S son 3,70 metros e no eixe E-W 5,66 m. A superficie atópase bastante
alterada pola presencia de diaclasa e existen perdas de materia, numerosos restos
de cantería.

Os gravados representados son dous ajedrezados dcunhas dimensións de 50
x60 centímetros e 60x54 cm (8x10 cuadriculas), por toda a superficie da pedra se
distribuen 21 coviñas con diámetros que oscilan entre os 4-11 cm e profundidade de
3 cm. No extremo SW un zoomorfo, se ben os sucos están moi alterados. No
afloramento hai un anel de ferro.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE POUSADELA I.2-PEDRA DOS CHETOS
GA36036003. Pedornes (San Mamede de Pedornes).
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.

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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da süa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036003 , GA36036010, GA36036124, GA36036125 e
GA356036126 .
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Delimitación planimétrica dos xacementos araueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica.

Descrición:
Afloramento situado inmediatamente ao sur de Pousadela I.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, tiñas 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 (ventanifías-paletas-axedrezados).

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacemen tos arqueoláxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE PEDORNES
GA36036004. Pedornes (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: Latitude: 42° 1' 32"
Coordenadas UTM-Y: Lonxitude: 8° 52' 23"

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Rechán nunha pendente moi pronunciada (40%) que
cae cara ao osete..

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036003, GA36036010, GA36036124, GA36036125 e
GA36036126.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por J. CANO PAN, L. CASTRO PÉREZ, F. CRIADO BOADO, C. LLANA GLEZ.).

Combinación de tres círculos concéntricos con cazoleta central e apéndice
lateral que sae desta última e corta todos os círculos.

Dimensións 66x46 cm

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO MARCO DO CASTELO
GA36036005 Castro / Castelo de Chavella (San María de Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 298-18
Folla 1:10.000: 298-14

Coordenadas UTM-X: 	 511.214 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.388

Altitude: 298 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Outeiro

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitada polas últimas

xacemento (defensas).

Área de cautela: Espazo definido por límites de
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor
ámbito é común aos GA36036005 e GA36036006.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Situado na parte alta do outeiro, sobre unha laxe plana, cuio eixe N-S mide

3,50 metros e o eixe E-W mide 2,90 m.

Os elementos gravados son un axerezado (20x25 centímetros) e un círculo
concéntrico con coviña central (diámetro de 35 cm).

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

CASTRO DE CHAVELLA
GA36036006. Castro / Castelo de Chavella (San María de Ola).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 298-18
Folla 1:10.000: 298-14

Coordenadas UTM-X: 	 511.214 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.388

Altitude: 298 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Outeiro

Adscrición tipolóxica: Asentamento fortificado (castro).

Adscrición cultural: Idade do Ferro.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitada

xacemento (defensas).

Área de cautela: Espazo definido por
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
ámbito e común aos GA36036005 e GA36036006.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Ola (PontevedraL Memoria Técnica. 

Descrición:
Croa alongada en dirección N-S, presentando unha terraza pola parte S e W,

o recinto principal está delimitado por un alto parapeto e no tramo oeste pädense
observar os restos dun muro de pedra, sin pode determinar correspondan ás
fortificacións do xacemento.

O acceso realizase desde o NE, por medio dunha interrupción da muralla,
esta vese alterada para dar entrada no recinto a unha pista. Na croa existe unha
antena repetidora.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A CABECINA 2
GA36036007. Cabeciña (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 509.665 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.636

Altitude: 	 140 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Outeiro ao final dun pequeño espolón.

Adscrición tipolóxica: Asentamento fortificado (castro).

Adscrición cultural: Idade do Ferro.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitada polas últimas estructuras (defensas)

do xacemento.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036007, GA36036013, GA36036129 e GA 36036130.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Castro con croa de forma elíptica orientada en sentido N-S (86x75 metros),

defendido por un parapeto que, na parte NE, inclue un conxunto de grandes batolitos
e na parte SW presenta un terraplén e restos dunha muralla pétrea. No tramo SE é
visible un foxo, parcialmente colmatado, e con mostra de ter sido usado como
canteira.

O acceso realizase desde o leste por medio dunha rampla.

Polo norte e u oeste o recinto vese circundado por unha estreita terraza.

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacementos ar ueolóxicos do Concello de Ola Pontevedra. Memoria Técnica,

CASTRO DE CANTO DOS MOUROS
GA36036008. 	 A Igrexa (Santa Uxia de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.965 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.934

Altitude: 296 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección

visibles do xacemento.

Área de cautela:
orografía do terreo que
ámbito é común aos GA36036001

-,,, 
/

integral: Delimitada palas últimas estructuras (defensas)

Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

, GA36036008, e GA36036128.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

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

rochoso destacado sobre o entorno. O recinto está rodeado nos sectores norte, oeste e
sur por foxo que aparece cortado ó norte pola pista que sube ó cume da dorsal. A
continuación, e nestes mesmos sectores, disponse un forte parapeto coroado por unha
muralla da que é posible ver algunha aliñación. Pola parte norleste e leste os limites do
xacemento son mäis imprecisos, aproveitando a forte pendente natural e un pequeno
terraplén como únicos elementos de delimitación-defensa; pola parte leste un terraplén
limita unha pequena terraza na que existe unha gran cantidade de pedra solta. A
entrada localizase no sector noroeste bordeando o terraplén da muralla. O estado de
conservación do xacemento é bo, se ben o foxo estça cortado ao norte pola pista
asfaltada que leva a ocume da dorsal.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

CASTRO DE VILADESUSO / CASTRO DA CIVIDADE I A CIVIDÄ
GA36036009. 	 Preáns (San Miguel de Viladesuso).
Cartografía:

FrIllm 1:ç. nnn: 	 9An..7Pt 	 ..
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.885
i	

Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.653.920 	 i	 Lonxitude:

Altitude: 	 135 m.s.n.m.

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

Adsnriciert t ipnbs„ic.11 :	 rantro _ Ac.,2%.-t+,erv,ert+n fe,r+ifin,n1r..

Adscrición cultural: ldade do Ferro - Romano.

..Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

Área de protección integral: Delimitada polas últimas estructuras (defensas)
vicihIpc (-In xarpmprItn, 	 ..

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

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

ten unha ampla superficie arnesetada. 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 apreciase unha especial
concentración de pedra solta (en realidade por toda a superficie aparece gran cantidade
de pedra solta). Pola parte oeste documentase 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.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

O CRASTRO
GA36036010. 	 O Crastro (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.301 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.645 	 1
Altitude: 	 115 m.s.n.m.

Lonxitude:

.,
" Emprazamento topográfico: Espolón a media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Castro - Asentamento fortificado.
II

Adscrición cultural: ldade do Ferro.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

Área de protección integral: Delimitada
visibles do xacemento.

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036003, GA36036010,
nA358038126.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Xacemento de tipo castrexo que se conforma como un único recinto de forma

oval cara o porente. Presenta un fax° no sector leste (na actUalidade hai un camirio
empedrado que se inicia ao pé do xacemento e discorre por este foxo) e un terraplén
polo resto. No sector noroeste documéntanse terrazas ou muros de contención que
parecen estar relacionados con bancais de cultivo.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos ar_queoláxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MONTE DO CASTRO
GA36036011. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

Fr,ll 	 1: A . OÍA: ')A ruk R
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 510.431
l	

Latitude:
Coordenadas tillvi-Y: 	 4.651.764

Altitude: 	 105 m.s.n.m.

Lonxitude:

" Emprazamento topográfico: Espolón destacado a media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Castro - Asentamento fortificado.

Adscrición cultural: Idade do Ferro.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección: 	 .

polas últimas estructuras (defensas)

por límites de finca, pistas e a propia
perimetral ao redor da süa ubicación, este

GA36036011, GA36036085-
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Área de protección integral: Delimitada
visibles do xacemento.

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

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

destacado sobre o entorno. Presenta un pequen° 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.

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacementos ar ueolóxicos do Conce//o de Oia Pontevedra Memoria Técnica.

CASTRO DO BOSQUE
GA36036012. Ola (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.722 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.229

Altitude: 	 70 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: A media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Castro - Asentamento fortificado.

Adscrición cultural: ldade do Ferro.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

Área de protección integral: Dado que non foi 	 posible visitalo pola
prohibición expresa do propietario, a delimitación da área de protección integral foi
realizada por medio da fotografía aérea e dos datos contados na Ficha de inventario.
Delimitada polas últimas estructuras (defensas) visibles do xacemento.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que por prohibición expresa do propietario da finca na que se situa o

xacemento non se pudo acceder ao castro procedemos a transcribir os datos da Ficha
de Inventario (asinada por X. CARBALLO ARCEO, J. EIROA GARCÍA, J. HIDALGO
CUÑARRO, X. MARTÍNEZ TAMUXE):

Recintos e defensas: croa elíptica con zona aterrazada no interior. Foxo e
muralla no N e E. Terraplén no resto. Anchura da muralla 1,50 a 2 m.

Medidas: eixo SE-NW: 120 m
eixo SW-NE: 69 m

Sistemas de acceso: entrada hacia poñente.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A CABECI-ÑA
GA360360013. Cabeciña (Santa Uxía de Mougas).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 509.655 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.616

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán ao final dun espolón.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección

motivos (cuns 5 metros

Área de cautela:
orografía do terreo que
ámbito é común aos

integral: Afloramento sobre os que están gravados os
máis arredor da mesma). .

Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

GA36036007, GA36036013, GA36036129 e GA 36036130.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Afloramento granítico pouco destacado no entorno e raso sobre o chan. O

eixe N-S mide 8 metros e o eixe E-W 1,70 m, presnta unha lixeira pendente cara ao
sur. Os gravados están localizados na parte oeste do afloramento, donde a
conservación da superficie da pedra é mellor e o granito mais liso.

Os motivos representados son círculos simples incompletos, concéntricos,
figuras arriñonadas e sucos describindo figuras sinuosas sen chegar a formar figuras
xeométricas concretas.

Os motivos principias son duas formas cuadrangulares e unha circular a modo
de círculos tangentes.

Fotografía

54



De/imitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica, 

CASTRO DE AS CHANS
GA36036014. As Chans (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.396 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.207 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Asentamento fortificado (castro).

Adscrición cultural: ldade do Ferro.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitado polas últimas estructuras (defensas)

do xacemento.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036002, GA36036014, GA36036015, GA36036138,
GA36036140, GA36036141 e GA 36036142.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Castro con croa de forma ovalada, medindo 85 metros no eixe NE-SW e 65 m

no eixe NW-SE, se ben a estrada adxacente foi causante da destrucción de parte do
recinto pola parte SE. O recinto está defendido por un parapeto que, no sector NW
e W incorpora na liña defensiva un conxunto de grandes batolitos.

No exterior do recinto, cara ao oeste, próximos ao cercano Castro de Mougás
/ 0 Crasto (GA36036015) existen duas tumulacións moi próximas entre si (unidas
pola base) que poderían corresponder a algún alemento defensivo, a abundante
vexetación impidió o seu recoriecemento.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica.

O CRASTO / CASTRO DE MOUGÁS
GA36036015. As Chans (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.569 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.174

Altitude: 	 140 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Asentamento fortificado (castro).

Adscrición cultural: Idade do Ferro.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitado polas últimas estructuras (defensas)

do xacemento.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036002, GA36036014, GA36036015, GA36036138,
GA36036140, GA36036141 e GA 36036142.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Recinto de forma oval, medindo no eixe N-S 90 metros e no eixe E-W 60 m.

Av croa etá ocupada por gran batolito, a partior dos que descende iunha suave
ladeira cara ao leste e sucesivas terrazas polo oeste.

Polo S e o NE o recinto vese protexido por un foxo, cortado pola estrada que
o limita polo SW. Non son visibles outras estructuras defensivas.

No recinto do castro foi localizado un petroglifo:

Pera a ras de chan na que está escavada unha pileta cuadrangular de 33X38
centímetros de lado e 12 cm de fondura. Os bordes da pía están rodeados por 11
coviñas cun diámetro de 3-4 cm.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

CASTELO i OS CASTELOS
GA36036016. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-72
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.671 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.653.139

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Outeiro.

Adscrición tipolóxica: Asentamento fortificado.

Adscrición cultural: Medieval.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitado polas últimas estructuras (defensas)

do xacemento.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia orografía do
terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Situado nun outeiro son visibles dous niveis principias, o superior nunha zana

escarpada habería probablemente unha construcción tipo torre, na actualidade
ocupada por un refuxio. O nivel inferior etá dlimitado por unha muralla, visible polo
sur e polo leste, que cerca un epazo que mide 50 metros no eixe N-S e 70 no eixe E-
VV.

Na actualidad non previven en pe estructuras, se ben hai moitos restos de
derrube. No norte do recinto existe unha base de medición metereolóxica.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica, 

PETROGLIFO DE ARIEIRO
GA36036017. Viladesuso (San Miguel de Viladesuso ).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 512.053 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.058

Altitude: 455 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán lateral en dorsal.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra), Memoria Técnica, 

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 xeométricas como cazoletas, liñas rectas e
sinuosas, círculos e, incluso, marcas de erosión natural, producindo unha especie de
horror vacui.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOAS DO AREEIRO (M-1)
GA36036018. 	 Torroña (San Pedro de Burgueira- Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 513.830 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.620

Altitude: 	 500 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Collado (na Serra da Groba).

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario megalítico.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección

5 metros mais arredor

Área de cautela:
orografía do terreo que
ámbito é común aosGA36036018,

Mil

integral: Afecta a totalidade da estructura
da mesma).

Espazo definido por límites de finca, pistas
delimitan un área perimetral ao redor da súa

GA36036031, GA36036032 e GA36036064.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Túmulo megalítico cunn 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 moi alterado pota presencia da xa descrita
violación e unha acumulación de entullo ao norte da gabia, probablemente materials
procedentas da apertura desta. A tumulación na parte norte e leste atópase mol
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
conservase, xunto a unha marquesina de autobús, a tapa de cuberta da estructura
megalítica, cunhas dimensións de 2 por 2,30 m e un grosor duns 23 cm; atópase en
posición invertida e neta se documentan, alomenos, duas cazoletas.

Fotografía
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Delimitaciánplanimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria T6cnica. 

MAMOAS DE A PORTELA 1
GA36036019. 	 A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 512.060 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.455

Altitude: 420 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Portela formada pola estrangulación da altichaira
entre o Río Carballo e a pendente que cae cara a Oia.

Adscrición tipolóxica: Túmulo indeterminado.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta a totalidade da estructura tumular (cuns

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036019, GA36036020, GA36036033 e GA36036054.
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Delimitación lanimétrica dos xacementos ar ueolóxicos do Gonce/lo de Oia Pontevedra Memoria Técnica.

Descrición:
Dimensións: eixe N-S 16 metros

eixe E-W 17 m
altura 1 m

Túmulo lixeiramente cortado pola estrada pola sua parte NE, non se aprecia
restos de cámara. Presenta depresión central de forma alongada e aberta cara ao NE.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA
GA36036020. 	 A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 512.074 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.373

Altitude: 420 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Outeiro nunha portela formada pola estrangulación
da altichaira entre o Río Carballo e a pendente que cae cara a Oia.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por limites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036019, GA36036o20, GA36036033 e GA36036054.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
O petroglifo disponse formando tres grupos nun afioramento rocoso, a modo de

pequeño outeiro, mol dstacado na paisaxe.

Grupol: situado na parte mais alta, a uns 4 metros, existe una gran pía natural
orientada en sentido N-S (1,20x1,70 m) con 0,65 m de hondura, aberta poo SE presenta
4 coviñas de 5-6 centímetros de diámetro e unha de maior tamaño (22 cm) da que
parte un suco, tal vez unha paleta.

Grupo 2: situado ao pe do afloramento, cara ao leste, cunha lixeira pendente, a
superficie insculturada mide 5,70 m no eixe N-S e 2,50 m no eixe E-W, a superficie da
rocha presenta gran número de diaclasas. Os gravados presentes son 11 coviñas e 1
concéntrico, no extremo sur, así como numerosos sucos indefinidos.

Grupo 3: situado ao pe do afloramento, cara ao norte, a zona insculturada ten
forma case triangular e mide 1,80 m no eixe N-S e 1 m como medida máxima no eixe E-
W. Os gravados representados son: unha composición de cadrados concéntricos e un
suco de saida a modo de asideiro e no centro unha coviña e unha paleta.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOAS DA VALGA 1
GA3603021. 	 Santa Comba (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-21
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.362 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.647.664

Altitude: 299 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Sitúase nunha zona elevada dentro dun ámbito de
altichaira, na cabeceira dun rego.

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario megalítico.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce/lo de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Túmulo megalítico, as suas dimensións son: eixe N-S 8,14 metros

eixe E-W 14,40 m
altura 1 m

Presenta depresión central: eixe N-S 1,70 m
eixe E-W 3,20 m
profundidade 0,40 m

A depresión central deixa á vista un ortostato orientado en sentido NW-SE,
presenta coiraza de pedras de pequeño tamaño.

Un camiño que discurre polo sur foi causa da destrucción da mitade meridional
la estructura tumular.

:otografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

.	 _

MÁMOAS DA VALGA 2/ A MINA
GA3603022. 	 Santa Comba (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 513.273 Latitude:
Coordenadas UTM -Y: 	 4.647.658

Altitude: 385 m.s.n.m.

I	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Sitúase nunha zona elevada dentro dun ámbito de
altichaira, na cabeceira dun rego.

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario megalítico.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta a totalidade da estructura tumular (cuns

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036022 e GA36036034.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Túmulo megalítico, as suas dimensións son: eixe N-S 14,70 metros

eixe E-W 16,10 m
altura 1 m

Presenta depresión central: eixe N-S 2,40 m
eixe E-W 2,70 m
profundidade 0,50 m

A depresión central deixa á vista cinco ortostatos de diferentes tamaños,
presenta coiraza que semella cubrir todo o túmulo.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

AS MOREIRAS
GA3603023. 	 Viladesuso (San Miguel de Viladesuso).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-68 / 260-78
Folla 1:10.000: 260-34

Coordenadas UTM-X: 	 510.326 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.654.793

Altitude: 45 m.s.n.m.

l 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Parte alta da rasa litoral, no inicio da ladeira da
cordillera litoral.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Romano.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece, dado que non se localizaron

estructuras.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Conce//o de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Zona próxima a Viladesuso na que existen diversas referencias e achados de

material arqueolóxico. Os puntos que a continuación se indican son continguos entre si
e coñecidos co nome xenérico de As Moreiras.

- no lugar de As Moreiras teñen aparecido ladrillos, tellas e muros de filiación
romana. Teñen aparecido duas aras romanas, entre este punto e o cercano lugar de
Os Casttros.

- lugar de O Castro : no ámbito próximo teñen aparecido ladrillos romanos.
- lugar de a Caramuxeira: segundo indicou un veciño de Viladesuso nunha

parede de límite de fincas había un fragmento de muiño romano. No mesmo punto
existió, segundo o mesmo informante, unha gran laxe con petroglifos (probablemente
círculos) destruida hai uns 50 anos para construir a actual estrada.

Fotografía

74



Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

A CIVIDA / CASTRO DE BURGUEIRA
GA36036024. 	 Burgueira (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-41
Folla 1:10.000: 261 -81

Coordenadas UTM-X:	 514.338 Latitude:

Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.2e'

Altitude: 240 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Espolón entre dous ríos.

Adscrición tipolóxica: Asentamento fortificado (castro).

Adscrición cultural: ldade do Ferro.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitado polas últimas estructuras visibles

(defensas) do xacemento (cuns 5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Castro de grandes dimensións (200 metros no eixe N-S e 110 metros no eixe E-

W), aparentemente non presenta elementos defensivos que respondan á tipoloxía
propia deste tipo de xacementos (foxos, parapetos, murallas, ...) tal vez como fruto
dunha forte acción antrópica.

Actualmente, presenta unnha amplia croa arredor da que outros recintos a modo
de terrazas, aparentemente fruto da adecuación para os traballos agrícolas, dado que
os muros de contención responden a unha factura moderna.

lnformacións aportadas polos vecitios daban conta que o Castro foi o primitivo
asentamento de Burgueira de donde trasladouse ao actual.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MONTE DE VALGA 1
GA36036025. 	 Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.961 Latitude:
Coordenadas UTM -Y: 	 4.648.410 1	 Lonxitude:

Altitude: 299 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Ladeiras de suaves elevacións dentro dun ámbito
mais extenso de altichaira.

Adscrición tipolóxica: Asentamento ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036025, GA36036038, GA36036o39, GA36036040,
GA36036041, GA36036050 e ao GA36036166.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dadas as condicións do terreo e a propia natureza do elemento catalogado,

durante os traballos de prospección resultou imposible a localización deste elemento,
polo tanto a información aquí contida está tomada da Ficha de Inventario de
xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia (asinada en 1990 por Juan Perles Fontao).

Segundo consta na citada ficha foron localizados varios fragmentos de cerámica
amorfa, campaniforme e industria lítica de cuarzo.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos argueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica.

PETROGLIFO DE ALTO DO POUSIÑO
GA36036026. Mougás (San Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.626 Latitude:
Coordenadas UTM-Y.	 4.656.659

Altitude: 200 m.s.n.m.

I	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Espoón formado por un gran afloramento granítico.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por limites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Gonce/lo de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Sirve de soporte ao petroglifo un conxunto de laxes de granito, todas elas

despostas nun radio de 7 metros, das que a de maior tamaño ten forma tendente ao
triángulo (1,40 metros por 0,40 m).

Os motivos utilizados na repesentación son coviñas e sucos (unindo as
coviñas) sen observarse unha especial disposición. O tamaño das mesmas oscila
entre os 5 e os 15 cm de diámetro.

Pódense distinguir 5 pedras con gravados, con 4 coviñas, 70 coviñas
(corresponde á pedra de major tamaño), 19 coviñas, 2 coviñas e 7 covitias.

Todo o afloramento ten mostras de ter sido usado como canteira.

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacementos ar eolóxicos do Concello de Oia Pontevedra Memoria Técnica.

PETROGLIFO DE A CERRADINA II-0 CAMPO DE A MACEIRA
GA36036027. 	 Mougás (San Miguel de Viladesus).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 511.788 i	 Latitude: 42° 02' 54.2" N
Coordenadas UTM-Y: 4.655.240 1	 Lonxitude: 8° 51' 27.2" W

Altitude: 397 m.s.n.m.

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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036027, GA356036030 e GA36036122.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Trátase 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 camifio); 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.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE O FEAL
GA36036028. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 26 1 -44(

Coordenadas UTM-X:	 514.590 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.237

Altitude: 455 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Afloramento destacado nunha altichaira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito común ao GA36036028, GA36036047
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Situado na parte alta dun afloramento granítico destacado no contorno, ainda

que non moi elevado. Os gravados sitúanse repartidos en tres pedras limítrofes
entre sí, medindo o conxunto das tres, no eixe maior, uns 5 metros de longo.

Na pedra central é visible un axedrezado (30 por 55 cm), de 10 por 10 sucos.
Nas restantes pedras localizanse unhas 15 coviñas, cun diámetro de 4-12 cm e

unha profundidad media de 4 cm.

En todo o afloramento son visibles marcas de cantería.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE AS FONTIÑAS
GA36036029. Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM -X: 	 513.452	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.148	 1	 Lonxitude:

Altitude: 430 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: nun afloramento granítico nunha altichaira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da süa ubicación, este
ámbito é común para o GA36036029, GA36036051, GA36036059, GA36036060,
GA36036061, GA36036143 e GA36036144.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
O afloramento granítico que serve de soporte aos gravados presenta fom

alongada en sentido SW-NE, resultando moi visible no contorno. Presenta restos de
canteira.

Dentro do conxunto poden distinguirse duas zonas:

- Nunha das caras inclinadas (na parte central do afloramento) do batolito son
visibles tres cruciformes, un motivo de forma tendente ao círculo dividido o seu
interior en catro cadrantes con unha coviña cada.

- No extremo oeste, na caida de pedra, case á altura do terreo, localízanse
unha cruz e varias estructuras xeométricas con tendencia ao cadrado.

Por toda a superficie do afloramento son visibles coviñas, cun diámetro de 5-
6,5 cm.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica.

PETROGLIFO DE A CERRADIÑA 111-AS VEIGAS	 i

GA36036030. Mougäs (Santa Uxía de Mougä).
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.

Lonxitude: 8° 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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036027, GA356036030 e GA36036122.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
A pedra gravada está a ras de chan ao pe sur, dun pequeno batolito

granítico; posúe unha superficie irregular e está en posición horizontal. Os motivos
gravados, que están orientados ao sur, son dúas "ventanifías" e algunha cazoleta:
1- de 20 por 19 centímetros; 2- de 15 por 16 cm.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOAS DE AREEIRO (M-2)
GA36036031. 	 Torrofía (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 514.100 Latitude: 42° 03' 07" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.650 1 	

Lonxitude: 8° 49' 57" W

Altitude:	 510 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Collado (na Serra da Groba).

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario megalítico.

Adscrición cultural:	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta a totalidade da estructura tumular (cuns

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da süa ubicación, este
ámbito é común aosGA36036018, GA36036031, GA36036032 e GA36036064.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

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 camifío 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 concellos de
Oia e Baiona. Na súa cara sur presenta cunha inscrición en estado ilexible e unha cruz
latina con pé e, na sua cara norte, a inscrición seguinte: 	 B

MFC

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOAS DE AREEIRO (M-3)
GA36036032. 	 Torroña (San Pedro de Burgueira).
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 Lonxitude: 8° 49' 45" W

Altitude: 520 m.s.n.m.

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

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario indeterminado.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta a totalidade da estructura tumular (cuns

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aosGA36036018, GA36036031, GA36036032 e GA36036064.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arq_ueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Trátase 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.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOAS DE A PORTELA 2
GA36036033. 	 A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 512.092 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.334

Altitude: 420 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Portela formada pola estrangulación da altichaira
entre o Río Carballo e a pendente que cae cara a Oia.

Adscrición tipolóxica: Túmulo indeterminado.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta a totalidade da estructura tumular (cuns

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036019, GA36036020, GA36036033 e GA36036054.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dimensións: eixe N-S 14 metros

eixe E-W 14 m
altura 0,80 m

Túmulo lixeiramente cortado pola estrada pola sua parte leste, non se aprecia
restos de cámara.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conca/lo de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MAMOAS DA VALGA 3/ A MINA
GA36036034. 	 Santa Comba (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-21
Folla 1: 10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 513.271 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.647.677

Altitude: 385 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Sitúase nunha zona elevada dentro dun ámbito de
altichaira, na cabeceira dun rego.

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario megalítico.

Adscrición cultural:	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036022 e GA36036034.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Gonce/lo de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Túmulo cun diámetro de 9 metros e unha altura de medio metro. Presenta unha

depresión central moi acusada, cun diámetro de 3,80 metros e unha profundidade de
0,55 m. Son visibles restos de coiraza.

A depresión central deixa á vista cinco ortostatos de diferentes tamaños.

O túmulo atópase moi arrasado.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

FINCA DO BOSQUE 1
GA36036035. Oia (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

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

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: A media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Romano.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

Área	 de protección integral:	 Dado que non foi	 posible visitalo pola
prohibición expresa do propietario, a delimitación da área de protección integral foi
realizada por medio da fotografía aérea e dos datos contados na Ficha de Inventario.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036012, GA356036035 e GA36036043.
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Delimitación planimétrico dos xacementos argueoláxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

3escrición:
Por expresa prohibición do propietario da finca na que se ubica o elemento

.atalogado non puido recoñecerse a zona. Polo tanto non puido ser localizado
correctamente. Transcribimos o contido da Ficha de Inventario (asinada por X.
3ARBALLO ARCE0):

...tal como da noticia o P. Eugenio Ja/hay, nun artigo publicado no n° 173 do
Boletín da Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artistísticos de Ourense, do
ano 1927, 6 pé do Castro pola sua parte Sur, existe un xacemento romano. Este
‹acemento, situado entorno ó que das primeiras décadas de século foi unha vaquería
:los PP. Xesuitas, e actualmente ocupa outra vivenda dos propietarios.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZO IV
GA36036036. Vilar (San Mamede de Pedornes).
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: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036004, GA36036011,
GA36036121, GA36036123 e GA36036150
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

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 Uñas 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).

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO VIVEIRO 2
GA36036037. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

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

Altitude: 	 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico:

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localiozado non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA36036011, GA36036036, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado, os datos de situación incluidos no presente

documento están tomados da Ficha de Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural (asinada por X. CARBALLO ARCEO en 1993).

Está situado a uns 30 metros ó S da devandita finca (finca de O Viveiro)
rodeada por un valado de pedra. Sobre unha pequena laxe inclinada cara o oeste,
que non sobresae da rasante do terreo..., aparece identificado un motivo con uñas
curvas.

Fotografia
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MONTE DE VALGA 2
GA36036038. 	 Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.910 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.648.291 1	 Lonxitude:

Altitude: 390 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Ladeiras de suaves elevacións dentro dun ámbito
mais extenso de altichaira.

Adscrición tipolóxica: Asentamento ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036025, GA36036038, GA36036039, GA36036040,
GA36036041, GA36036050 e ao GA36036166.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dadas as condicións do terreo e a propia natureza do elemento catalogado,

durante os traballos de prospección resultou imposible a localización deste elemento,
polo tanto a información aquí contida está tomada da Ficha de Inventario de
xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia (asinada en 1990 por Juan Pedes Fontao).

Segundo consta na citada ficha:

Nun radio de 25 metros atopáronse un canto rodado de cuarcita gris, e unha
lasca do memso material, Non apareceron restos cerámicos. A uns 80 metros ao NE
nunha ladeira suave situada ao outro lado da braña, apareceron unha lasca de cuarcita
e un canto rodado tamén de cuarcita empregado posiblemente como machacador.

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacemento ar ueolóxicos do Camello de Oia Pontevedra Memoria Técnica.

_
MONTE DE VALGA 3
GA36036039.	 Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.577 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.648.611

Altitude: 410 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeiras de suaves elevacións dentro dun ámbito
mais extenso de altichaira.

Adscrición tipolóxica: Asentamento ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036025, GA36036038,
GA36036041, GA36036050 e ao GA36036166.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dadas as condicións do terreo e a propia natureza do elemento catalogado,

durante os traballos de prospección resultou imposible a localización deste elemento,
polo tanto a información aquí contida está tomada da Ficha de Inventario de
xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia (asinada en 1990 por Juan Pedes Fontao).

Segundo consta na citada ficha:

Nun radio duns 25 m apareceron en superficie uns 10 fragmentos de cerámica,
cantos rodados e lascas de cuarcita. Entre as cerámicas destacan tres fragmentos con
decoración campaniforme, e un borde.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

_
MONTE DE VALGA 4
GA36036040. 	 Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.646 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.648.804

Altitude: 415 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeiras de suaves elevacións dentro dun ámbito
mais extenso de altichaira.

Adscrición tipolóxica: Asentamento ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
ámbito é común aos GA36036025, GA36036038,
GA36036041, GA36036050 e ao GA36036166.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dadas as condicións do terreo e a propia natureza do elemento catalogado,

durante os traballos de prospección resultou imposible a localización deste elemento,
polo tanto a información aquí contida está tomada da Ficha de Inventario de
xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia (asinada en 1990 por Juan Pedes Fontao).

Segundo consta na citada ficha:

Situase a uns 150 m 6 S-SE dun afloramento rochoso, e a uns 100 m ao N-NW
dunha braña. Apareceron cantos rodados en cuarcita e unha lasca con bulbo.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Gonce/lo de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MONTE DE VALGA 5
GA36036041.	 Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.849 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.648.114 Lonxitude:

Altitude: 390 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Ladeiras de suaves elevacións dentro dun ámbito
mais extenso de altichaira.

Adscrición tipolóxica: Asentamento ao ar libre.

Adscrición cultural: 	 Calcolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036025, GA36036038, GA36036039, GA36036040,
GA36036041, GA36036050 e ao GA36036166.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dadas as condicións do terreo e a propia natureza do elemento catalogado,

durante os traballos de prospección resultou imposible a localización deste elemento,
polo tanto a información aquí contida está tomada da Ficha de inventario de
xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia (asinada en 1990 por Juan Pedes Fontao).

Segundo consta na citada ficha:

Dispersos nunha área de 25 m de radio apareceron en superficie uns 8
fragmentos de cerámica, un deles con decoración campaniforme, cantos tallados de
cuarcita, lascas do meo material e industria lítica de cuarzo.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

CORTE DAS CABRAS / CAMPO DO CRUCEIRO
GA36036042. 	 As Casetas (Santa María de Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 298-18
Folla 1:10.000: 298-14

Coordenadas UTM-X: 	 509.986 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.648.571

Altitude: 120 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Romano.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foron localizadas estructuras

non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descriciön:
Xacemento romano situado nunha ladeira de fortes pendentes. Non foron

localizadas estructuras, pero si abundantes mostras de materiais ao longo do trazado
dunha pista forestal (cerámica castrexa, común romana e sigillata hispanica) que
apuntan a un establecemento do século l d.c.

Logo de recorrer o ámbito de emprazamento pódese concluir que non se trata
dun castro, e polas condicións do relevo (fortes pendentes) tampouco sería unha vila,
trataríase dun asentamento tipoloxicamente atípico.

Fotografía
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

FINCA DO BOSQUE 2
GA36036043. Ola (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

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

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: A media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Romano.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

Área	 de protección integral:	 Dado que	 non foi	 posible visitalo pola
prohibición expresa do propietario, a delimitación da área de protección integral foi
realizada por medio da fotografía aérea e dos datos contados na Ficha de Inventario.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036012, GA356036035 e GA36036043.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Por expresa prohibición do propietario da finca na que se ubica o elemento

catalogado non puido recoñecerse a zona. Polo tanto non puido ser localizado
correctamente. Transcribimos o contido da Ficha de Inventario (asinada por X.
CARBALLO ARCE0):

...obsérvense os seguintes restos:
1° Bóveda de arxila dun posible fomo que foi cortada polo desmonte.. .o seu

interior foi case completamente vaciado polo operarios. Mede aproximadamente no seu
interior ins 0,65 m de alto por 1,15 de ancho, conservando unha pro fundidade de 0,45
m.

2° Estructura de pedra e ladrillos...

3° Posible estructura de pedra...

40 Muro de ladrillo con paramento visible...

5° Canto tallado de cuarcita no corte meridional...

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arpueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

_
FIALES
GA36036044. 	 Pedornes (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

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

Altitude: m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rasa litoral.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: 	 Paleolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Xacemento que non foi posible localizar polas condicións do terreo, polas prpias

características do mesmo (ausencia de restos claramente visibles en superficie) e por
non existir unha localización exacta do mesmo na bibliografía publicada9.

Nos planos 1:20.000 utilizados polo Servizo de Arqueoloxía (Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia) sitúase na mesma lirla de costa, mais outras
informacións o situan pero da costa, pero non na inmediata liña.

No tramo de no que o situa a cartografía sinalada existen gran número de útiles
líticos.

Fotografía

9 CANO PAN, J.; 1989. Xacementos de Portocelo e de Fiales. Arqueoloxfa Informes 1. Campaña 1987.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia [Pontevedra), Memoria Técnica. 

AUGA DOS CEBROS- PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1.1
GA36036045. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.727 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.405

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Vagoada, ao carón do curso do Río Vilar.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA36036011, GA36036036, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

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).

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MOSTEIRO E NECRÓPOLE DE OIA
GA36036046. Oia (San Mamede de Pedorne).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 510.351 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.650.357

Altitude:	 10 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Costa.

Adscrición tipolóxica: Lugar funerario e complexo conventual.

Adscrición cultural: ldade Media.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Non se establece.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Complexo conventual (igrexa, claustro e horta) e, algo distanciada do

conxunto, unha gamboa. Asociado ao Mosteiro está o núcleo urbano de O Arrabal.

Algúns autores vinculan a fundación do cenobio a San Martín Dumiense (ano
569), mentres que outras fontes indican a San Fructuoso de Braga (s.VII) como o
fundador. A primeira referencia documental conservada data de 1130 (donación de
Alfonso VII ao Mosteiro de Ola). A actual igrexa foi construida ao longo dos séculos
XII e XIII.

No ano 1999 realizáronse sondaxes valorativas que permitiron localizar ao sur
da igrexa restos dunha necrópole medieval. Trátase de tumbas escavadas na
rocha, datadas na primeira mitade do século XIV. Tamén foron localizados canles e
pavimentos de época moderna-contemporánea.

Fotografía
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Delimitación planimétrico dos xacernentos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOA 1 DE BURGUEIRA
GA36036047. 	 Burgueira (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 514.382 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.242 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Chaira, no inicio da ladeira.

Adscrición tipoláxica: Túmulo megalítico.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta a totalidade da estructura tumular (cuns

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036028, GA36036047 e GA36036048.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Túmulo algo arrasado pola parte oeste, presenta depresión central de forma

ovalada (dirección E-W), son visibles tres ortostatos.

Dimensións do túmulo: eixe N-S: 11,40 metros
eixe E-W: 13,60 m
altura 0,75 m

Dimesións da depresión: eixe N-S: 6,20 m
eixe E-W: 4,40 m

profundidade: o,25 m

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MAMOA 2 DE BURGUEIRA
GA36036048. 	 Burgueira (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 514.388 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.266

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Chaira, no inicio da ladeira.

Adscrición tipolóxica: Túmulo indeterminado.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036028, GA36036047
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Túmulo cortado na sua mitade oeste polo muro do campo de Fútbol de

Burgueira, na parte conservada presenta unha gran depresión, en parte colmatada polo
escombreos resultantes da destrucción do propio túmulo.

Abundante pedra solta de mediano tamaño, parecen indicar a presencia de
coraza.

Dimensións do túmulo: eixe NE-SW: 14,70 metros
eixe NW-SE: 10,90 m
altura 0,70 m

Dimesións da depresión: eixe NE-SW: 3,90 metros
eixe NW-SE: 2,90 m
profundidade 0,50 m

Fotografía

124



Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

____
PETROGLIFOS DE SANTA COMBA
GA36036049. Santa Comba (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-21
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 514.414 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.647.269

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección

motivos (cuns 5 metros máis

Área de cautela: Espazo
orografía do terreo que delimitan
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Delimitación planimétrica dos xacemen tos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Laxe rasa sobre o terreo, o seu eixe E -W mide 7 metros e o N-S 4 m,

orientada cara ao sur presenta unha gran perda de masa superficial. Nas zonas nas
que a superficie non está alterada existen mais de 100 coviñas, con diámetros
comprendidos entre os 4 e os 6 centímetros, conservándose en mellor estado as
situadas cara ao NE.

Ao norte existe un gran batolito, a sua parede sur atópase cortada
verticalmente, nela existe un gran número de cruces (latinas e gregas).

Fotografía

126



Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE MONTE VALGA! PINAR DE PORROS
GA36036050. Monte de A Valga (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.654 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.648.548

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

I	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira suave cara ao rego chamado A Fonte Vella.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036025, GA36036038, GA36036039, GA36036040,
GA36036041, GA36036050, GA36036166 .
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Delimitación planimétrica dos xacemen tos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Os gravados están realizados sobre un afloramento granítico a ras de chan,

integrado por tres pedras de similares dimensións (ainda que tan so en duas son
observables gravados) con orientación aproximada N-S, e subdivididas por
diaclasas.

Na pedra situada ao extremo oeste (2,20 m x 1,30 m) son visibles catro
zoomorfos (probablemente cérvidos) e ajedrezado de 0,43 x 0,53 m.

Na pedra situada en posición central (2,90 mx1,50 m) é visible un único
zoomorfo.

A uns 50 metros ao NE localizase o GA36036166.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia IPontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DAS FONTINAS 2
GA36036051. Fontiñas (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 513.174 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.225

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Parte baixa dunha ladeira moi suave.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

motivos

orografía
ámbito
GA36036061,

Área de protección integral: Afloramento
(cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
do terreo que delimitan un área

é común aos GA36036029, GA36036051,
GA36036143 e GA36036144.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Pedra case plana e rasa sobre o terreo, escasamente erosionada; no seu

eixe N-S mide 5,50 metros e 3,60 m no E-W.

Os gravados representados son círculos simples con diámetros de 14-16 cm,
concéntricos, algúns aproveitando as protuberancias da rocha, con diámetros entre
os 21 e os 27 cm e covirlas con diámetro de uns 5 cm.

Os sucos son pouco marcados e difíciles de ver.

Fotografía
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Delimitación_planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Ola [Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 1
GA36036052. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.368 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.562

Altitude: 	 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 Parte alta dun outeiro, claramente destacado no
contorno.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036052, GA36036057, GA36036070 e GA36036149.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
A pedra na que se situan os gravados mide 10 x 3 metros e sitúase no alto do

afloramento, a visión das representacións resulta complicada dada a escasa
profundidade dos sucos.

A representación consiste nun círculo con coviña central e un posible
zoomorfo.

Fotografía
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 2
GA36036053. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 512.905 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.652

Altitude: 	 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 Situado nun outeiro (formado por gran número de
batolitos) ubicado nun espolón.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
A pedra na que se situan os gravados mide 2,50 x 1,40 metros, presentando o

seu máximo desarrollo en sentido E-W, cuberta a sua superficie por gran número de
diaclasas, a zona insculturada está case horizontal.

Os gravados representados consisten nun total de 20 covirlas, concentradas
na parte leste da pedra con diámetros comprendidos entre os 6 e os 10 centímetros.

A Ficha de Inventario existente (asinada por X. CARBALLO en 1999) indica a
existencia dun grupo de coviñas 50 metros ao norte, pero non foi localizado.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos araueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedraj. Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 3
GA36036054. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 512.138 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.607

Altitude: 420 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 Situado na altichaira e orientado ao inicio do val do
Río Carvallo.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036019, GA36036020, GA36036033 e GA36036054.
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Delimitación planimétrico dos xacementos aqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Os gravados se disponen en duas zonas dentro do afloramento.

Na pedra número 1 aprecianse moi debilmente sucos indefinidos sin que se
poda aventurar ninguna composición concreta.

Na pedra número 2 os gravados consisten en 30 coviñas e dous laberintos,
rematados no seu centro cunha coviña, unidos e desenvolvidos cunha serie de tiñas
sinuosas.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE CORRUBELO
GA36036055. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 511.861 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.962

Altitude: 577 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico:	 Nun pequeno altiplano, no cambio de inflexión da
pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036055, GA36036073,	 GA36036074, GA36036075,
GA36036076, 	 GA36036077, 	 GA36036078, 	 GA36036079, 	 GA36036080,
GA36036081 e GA36036167.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Os gravados dispóñense sobre varias das pedras que forman o afloramento.

Pedra 1: coviñas algunhas unidas entre si por medio de sucos e varios
círculos con covirla central.

Pedra 2: Círculos concéntricos.

Pedra 3: unha cruz e liñas semicirculares paralelas.

Pedra 4: liña circular.

Pedra 5: círculo con covifía central.

Pedra 6: tres coviñas.

Perda 7: círculo.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos argueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE AS CRUCES
GA36036056. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 513.619 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.101

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Nunha chaira ao borde dunha forte calda.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Os gravados situanse ao nun gran afloramento granítico ao borde da estrada

que conduce a Torroña, nel é apreciable a extracción de pedra realizada nno seu
límite sur, probablemente en relación coa construcción da estrada.

O afloramento mide uns 13 metros en sentido E-W 5 no eixe N-S.

Durante os traballos de prospección foi localizado o afloramento, pero non se
pudieron apreciar os gravados. A continuación reproducimos a descrición presente
na Ficha de Inventario (asinada por M.A. VÁZQUEZ MÁRTINEZ, en 2004):

...os motivos consisten en oito pequenas cruces con dimensión entre 7 e 11
centímetros.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 1
GA36036057. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.512 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.801

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Alto dun outeiro.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036052, GA36036057, GA36036070 e GA36036149.
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Delimitación planimétrico dos xacemen tos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Nunha laxe obsérvanse varias coviñas das que parten sucos, algúns

ondulados, existen pequenos círculos e varias coviñas no contorno.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacemen tos arqueolóxicos do Concello de Ojo (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 1
GA36036058. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 512.616 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.146

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Perichaira, no inicio da caida dunha ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036058, GA36036067, GA36036068 e GA36036145.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
A pedra na que se situan os motivos representados é un afloramento granítico

de 5 X 3,50 metros, disposta en sentido N-S e rasa sobre o chan.

Os gravados son tres muiños naviculares no extremo norte da pedra, disposto
aliñados e orientados en sentido N-S, a profundidade máxima é de 6 centímetros, as
suas medidas son : 47x64, 48x34 e 55x30 cm.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DAS FONTIÑAS 2 (P2)-
GA36036059. Fontifias (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 513.222 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.149 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Parte alta dun outeiro.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036029, GA36036051, GA36036059, GA36036060,
GA36036061, GA36036143 e GA36036144.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Pedra de 1,80 ‚metros no eixe N-S e 0,70 m no E-W, rasa sobre o terreo e

cunha lixeira pendente cara ao SW. No entorno son visibles gran cantidade de
pedras de similar tamaño e numerosos restos de canteira.

Os gravados representados son sucos inconexos, un círculo simple con
diámetro de 16 centímetros e 6 covirlas con diámetros que oscilan entre os 4 e os 12
cm.

Fotografía
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Delimitación planimétnca dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DAS FONTINAS 2 (P3)
GA36036060. Fontiñas (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 513.036	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.369 	 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Parte alta dunha ladeira mol suave.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

motivos

orografía
ámbito
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Pedra con forma triangular e rasa sobre o chan, mide 4,70 metros no eixe E-

W e 2,60 m no N-S, presenta numerosas diaclasas en sentido N-S.

Os motivos representados son coviñas, en número dunhas 40, algunhas
unidas entre si por sucos.

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacementos ar. ueolóxicos do Concello de Oía Pontevedra. Memoria Técnica.

PETROGLIFO DE AS FONTINAS 2
GA36036061. Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 513.027	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.415 	 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico:

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

orografía
ámbito
GA36036061,

Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
do terreo que delimitan un área

é común aos GA36036029, GA36036051,
GA36036143 e GA36036144.
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Delimitación planimétrica dos xacementos araueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que se incluen están tomados da Ficha

de Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (asinada por X. CARBALLO
ARCEO en 1999).

...nun grupo de rochas, aprécianse varias cazoletas en uña e algunha
combinación de círculos concéntricos, moi erosionada.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 2 (P2)
GA36036062. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000 : 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 512.543 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.500

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Espolón.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado no se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036062 e GA36036063.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que se incluen están tomados da Ficha

de Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (asinada por X. CARBALLO
ARCEO en 1999).

Petroglifo situado nunha rocha fragmentada. Posúe unha combinación
circular e moitas cazoletas rodeadas por unha Hila curva que os engloba

.A zona da sua teórica ubicación veuse afectada recientemente por traballos
de ampliación da estrada cercana e pola costrucción dunha rampla de acceso ás
fincas do lugar. Non pode descartarse a sua destrucción, ao igual que o
GA36036063.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 2 (P3)
GA36036063. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 512.543 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.500

Altitude: 	 m.s.n.m.

l	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Espolón.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado no se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036062 e GA36036063.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que se incluen están tomados da Ficha

de Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (asinada por X. CARBALLO
ARCEO en 1999).

...presenta unha serie de hilas paralelas e outras que se cruzan a xeito de
reticulado.

A zona da sua teórica ubicación veuse afectada recientemente por traballos
de ampliación da estrada cercana e pola costrucción dunha rampla de acceso ás
fincas do lugar. 	 Non pode descartarse a sua destrucción, ao igual que o
GA36036062.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOAS DE AREEIRO (M-4)
GA36036064. 	 Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 513.545 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.778 I 	 Lonxitude:

Altitude: 495 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: No alto dun pequeno outeiro, case no inicio da caida.

Adscrición tipolóxica: Túmulo funerario indeterminado.

Adscrición cultural:	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta a totalidade da estructura tumular (cuns

5 metros mais arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aosGA36036018, GA36036031, GA36036032 e GA36036064.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Trátase dun túmulo cun eixe N-S de 13,90 metros e E-W de 15,60 m e unha

altura aproximada de 0,90 m; no centro presenta unha depresión de 1,70 metros no seu
eixe N-S e 2,90 m en sentido E-W, cunha profundidade de 0,20 m. Semella estar algo
extendida pola parte leste.

Son visibles 5 ortostatos e nas proximidades existen tres grandes pedras
desplazadas que poderían pertencer a este túmulo. Pola gran cantidade de pedras de
pequeno e mediano tamaño podemos deducir a presencia de coiraza.

A 5 metros en dirección W son visibles, sobre unha pedra exenta, 5 coviñas (cun
diámetro medio de 9 cm).

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacemen tos ar ueolóxicos do Concello de Oía Pontevedra Memoria Técnica.

—
AS FONTES
GA36036065. 	 Sobral (San Miguel de Viladesuso).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 512.350 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.000

Altitude: 	 480 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común ao ACH36036001.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Zona na que se ten localizado material lítico (non cerámico) nun amplo espazo

que abarca uns 100 ou 200 metros ao longo dun cambio alí existente. Os materiais
atopados son cantos rodados de cuarcita e outros tallados e lascas. Na actualidade a
zona atópase moi 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.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO MARCO DO CASTELO
GA36036066. Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X:	 513.044 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.650.134

Altitude: 432 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Chaira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calc,olítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006).

Fotografía
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 4
GA36036067. O Arrabal (Santa María de Oia).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 512.175 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.019

Altitude: 450 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da süa ubicación, este
espazo é común para os GA36036058, GA36036067, GA36036068 e GA36036145.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006):

A primeira pena mide 5 m de longo por 2,50 m de ancho e ten unha altura de
0,60 m. As coviñas teñen un diámetro duns 5 cm e a posible ferradura mide 12 cm
de longpor 10 cm de ancho.

A segunda pena mide 1,10 m de ancho por 1,20 de longo. A co y/ña ten 6 cm
de diámetro e 1 cm de espesor.

A terceira pena mide 10 m por 12 m de longo. A costilla mide 6 cm de
diámetro por 0,5 cm de profundidade..A superficie da pena mais destacada,
divídese nunha parte ais baixa horizontal e outra mais alta e inclinada...

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 5
GA36036068. Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 512.353 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.900

Altitude: 440 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
espazo é común para os GA36036058, GA36036067,
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006):

O afloramento mide 6 m de ancho por 8 m de longo. As coviñas ter-len un
diámetro que abala entre os 10 cm e os 3 cm.

O afloramento rocoso é granítico en el se atopan varias penas esentas na
parte superior. No extremo NE de dito afloramento, nunha superficie de escasa
altura aparecen 3 coviñas.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica.

PETROGLIFO DO CHAN DO LOBADO
GA36036069. Torrofia (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 513.351 Latitude:
Coordenadas UTM -Y: 	 4.656.250

Altitude: 	 518 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 A media ladeira dun outeiro suave nunha amplia
chaira..

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
O petroglifo localizase sobre un pequeno afloramento, nunha rocha plana e

lixeiramente inclinada en dirección da pendente. Os sucos aparecen moi
erosionados, ainda así pódense identificar como motivos principias os círculos
concéntricos, con cazoletas centrais, e lifias radiais conformando entrecruzados
pouco regulares.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 6
GA36036070. Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1.5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 261-41-- 23i_ Ait

Coordenadas UTM-X:	 512.152 Latitude:
Coordenadas UTM -Y: 	 4.649.822

Altitude: 432 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechän en altura.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036052, GA36036057, GA36036070 e GA36036149.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica.

PETROGLIFO DE A PORTELA 7
GA36036071. O Arrabal (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 511.785 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.221 	 1

Altitude: 457 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán en altura.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036071 e GA36036146.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descríción:
Os gravados sitúanse na parte superior dunha gran pena con paredes mooi

verticales e unha altura de 1,50 m, a supeficie insculturada do afloramento ten
unhas dimensións de 2x2 m.

Os gravados consisten en tres coviñas aliñadas en sentido N-S con diámetro
de 15 centímetros e 5 cm de profundidade, existen outras de menores dimesións.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 8
GA36036072. Mabia (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 511.904 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.892

Altitude: 432 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Alto dun outeiro.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado que non foi localizado non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006.

O tamaño da pena é de 2,50 m de longo por 2,20 m de ancho. O diámetro
abala entre os 5 cm e os 2,50 cm.

...moi destacado sobre o terreno. Ao pé do mesmo, nunha pena horizontal
aparece un grupo de 12 coviñas de pequeno tamaño.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica.

PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 2
GA36036073. Xiguente (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.1975 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.769

Altitude: 565 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074,
GA36036077, GA36036078, GA36036079,
36036156.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 3
GA36036074. Xiguente (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 512.097 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.555

Altitude: 565 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: A media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074,
GA36036077, GA36036078, GA36036079,
36036156.

A .11d4J

60V07.8
GA3.603627d)*

'1121)03608r'

%
%u

-)
'/ 	 111 o t.% 	 	 ----_,...‘ e
_ ...... ..,.....

---„

+-.....___\____

sobre os que están gravados os
.

por límites de finca, pistas e a propia
perimetral ao redor da súa ubicación, este

GA36036075, GA36036076,
GA36036080, 	 GA36036155 e GA

...e Ilyr,4 4

	

t1•

.
~I»

. 	
er. es

42N 3A3603605

W	 ;77.	 ,511. frI

077. el
.	 ioi.

-101 1 
. 
SOL la	 •

Corrube lo

AdroA 	 0360

GA3603.:£1* \
s, "."	 ZA3 J363_13
lf d r. at a i't

:Pr. * GAP6036167
,-..A36031.3075

GA360435074
-

175



Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Situados nun afloramento granítico formado por varias pedras de mediano

tamaño, pouco destacado no contorno, presenta restos de cantería. Os gravados
sitúanse en duas pedras diferentes:

Pedra 1: pedra plana, mide 0,90 m no eixe N-S e 1,80 m no eixe E-VV. Sobre
a sua superficie distínguense 22 coviñas de diferentes tamaños (en xeral non
superan os 8 cm).

Pedra 2: pedra plana coronando o conxunto das que forman o afloramento,
mide 3,15 metros en sentido E-VV e 1,45 en sentido N-S. Son visibles sucos pouco
definidos aos que se adosan figuras triangulares e outras irregulares.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 4
GA36036075. Xiguente (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.817 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.670

Altitude: 565 m.s.n.m.

I	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: A media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074,
GA36036077, GA36036078, GA36036079,
36036156.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006).

A rocha onde se localiza o gravado mide 3 m de longo por 1,50 m de ancho.

A covitia ten 5 cm de diámetro e 0,5 cm de pro fundidade.

Trátase dun afloramento granítico...que destaca no terreno. Ten un cartel de
propiedade no alto. Ao este do mesmo nunha pena mol próxima, na sua cara plana
e ao N da mesma aparece a covifla.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos araueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 5
GA36036076. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88

Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 511.729 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.886

Altitude: 565 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 Rechán na parte alta da ladeira, antes da ruptura da
pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de cautela: Espazo definido

orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074,
GA36036077, GA36036078, GA36036079,
36036156.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006).

A pedra onde aparece a covifía mide 2,50 m de ancho por 3,30 m de longo e
0,75 m de altura.

A covir3a é de 8 cm de diámetro e de 4 cm de pro fundidade.

O conxunto das penas graníticas ten unha forma lixeiramente abombada...

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 6
GA36036077. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 511.443 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.238	 l

Altitude: 565 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Nunha perichaira, no inicio da ruptura de pendente..

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074,
GA36036077, GA36036078, GA36036079,
36036156.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Afloramento granítico destacado no seu contorno, orientado en sentido E-W,

as suas dimensións son 12 metros por 7,50 m e 2,50 m de altura. A superficie
insculturada mide 2,50 m de longo por 1 m de ancho e se situa a ras de chan, na

cara S do afloramento.

Os motivos representados son 19 covirias, con diámetros de entre 15 e 20
CM.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 7
GA36036078. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.374 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.652.228

Altitude: 560 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Nunha perichaira, no inicio da ruptura de pendente..

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074,
GA36036077, GA36036078, GA36036079,
36036156.
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Delimitación lanimétrica dos xacementos ar ueoláxicos do Concello de Oia Pontevedra Memoria Técnica.

Descrición:
Afloramento granítico destacado no seu contorno, orientado en sentido N-S.

Na parte superior, nunha pedra de superficie plana sitúase o gravado.

O motivo representado é unha coviña de 14 cm de diámetro e 5 de
profundidade.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 8
GA36036079. Xiguente (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 512.127 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.689

Altitude: 497 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección

Área de cautela:
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006).

A rocha mide 2 m de longo por 1,80 m de ancho.

A covifía mide 6 cm de diámetro por 1 cm de pro fundidade.

Trátase dunha rocha granítica... Ten unha grieta de 5 cm de ancho que a
atravesa de NE a SW. No lado W da rocha aparece unha covirla gravada de boa
factura.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFODOALTODOCORRUBEL09
GA36036080. Xiguente (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 512.089 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.740

Altitude: 417 m.s.n.m.

1 	
Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Parte alta dunha ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074,
GA36036077, GA36036078, GA36036079,
36036156.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006).

O afloramento mide aproximadamente 3 m de long° por 2 m de ancho.

Trátase dun afloramento granítico de grandes dimensións composto por unha
rocha irregular... Na parte alta aprece unha covirla gravada.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 10
GA36036081. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.729 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.086

Altitude: 575 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Chan en altura.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Dado

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074,
GA36036077, GA36036078, GA36036079,
36036156.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dado que non foi localizado os datos que figuran no presente documento

proceden da Ficha de Inventario da Dirección xeral de Patrimonio Cultural (asinada
por M. CACHEDA PÉREZ en 2006).

A rocha gravada mide 1,50 m por 1 m de longo.

A coviña mide 5 cm de diámetro por 1 cm de pro fundidade.

Trátase dun afloramento granítico composto dunha vintena de rochas mol
destacado no terreno pola súa altura. A rocha gravada atópase na zona mais
abrigada do afloramento a ras do chan e en ela aparece unha covifía de boa factura.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO LOUSADO 1
GA36036082. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 515.409 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.653.960

Altitude: 590 m.s.n.m.

I	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Parte alta dunha ladeira, na ruptura de pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolitico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección

motivos (cuns 5 metros máis

Área de cautela: Espazo
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ámbito é común aos GA36036082,
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Afloramento granítico que mide 1x2 por 0,50 m de altura.

Os motivos representados son 8 coviñas de diversos tamaños, oscilando
entre os 2 e os 10 cm de diámetro e 1 e 2 cm de fondo.

Fotografía
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Delimitación planimétrica  dos xacementos ar  ueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO LOUSADO 2
GA36036083. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 515.297 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.130

Altitude: 550 m.s.n.m.

I	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036082, GA36036083,
36036127.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Afloramento granítico que mide 1,60 x 1 por 0,30 m de altura. A zona na que

aparece a representación situase ao sur do afloramento.

O elemento representado é unha covirla de 5 cm de diámetro e 8 cm de
profundidade.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DO LOUSADO 3
GA36036084. Torrotla (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 515.353 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.654.087

Altitude: 590 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolitico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036082, GA36036083,
36036127.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Pedra exenta que mide 1,50 x 1 por 0,50 m de altura, posiblemente movida

por unha máquina. O motivo representado situase na parte norte, consiste nunha
coviña que mide 5 cm de diámetro e ten unha profundidade de 1 cm.

Toda a superficie da rocha está mol erosionada.

Fotografía
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PETROGLIFO DO ALTO DO LOUSADO 2
GA36036083. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 515.297 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 4.654.130

Altitude: 550 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolitico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036082, GA36036083,
36036127.

i...
t	 '"
1

,-.

4•13it .

sobre os que están gravados os
.

por límites de finca, pistas e a propia
perimetral ao redor da súa ubicación, este

GA36036075, GA36036084 e GA

..	 O*	 ,a.....»

4n,
----.,

alt »	 y '

GPI*360360C $71. N

*	 SIL et

*
_i p, 360 -2,- nn A 	 ‘,.... 	 ./

...10...t.)-t	 ---
»a

*
t g.;36t26C342 ° 	 • • C "

at. Cit

lo.	 .	 •
1.4. la

«kb	 'I	
01. 01

7,	 Y*

,

07
3

3612
-n-	

1r.

•
(	 74.II 7;

Ah	
" ile

..

197



nelimitarkin planimrstrica dns xacemontnA arquenkixicns dn Cancelln de nia (Pnntevedra) Mp.mnria Técnica 

Descrición:
Afloramento granítico que mide 1,60 x 1 por 0,30 m de altura. A zona na que

aparece a representación situase ao sur do afloramento.

O elemento representado é unha coviña de 5 cm de diámetro e 8 cm de
profundidade.

Fotografía

198



	-> (2	 .,\Ki •

PETROGLIFO DO ALTO DO LOUSADO 3
GA36036084. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 515.353 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.087 	 1

Altitude: 590 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación argueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma). .

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036082, GA36036083, GA36036075, GA36036084 e GA

36036127.
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1- 	 . 	 es •,.t 	 do	 . -to-t • 	 • -te. 	 •	 or -14- O. 	 ' •i	 j áii.	 1.

Descrición:
Pedra exenta que mide 1,50 x 1 por 0,50 m de altura, posiblemente movida

por unha máquina. O motivo representado situase na parte norte, consiste nunha
coviña que mide 5 cm de diámetro e ten unha profundidade de 1 cm.

Toda a superficie da rocha está moi erosionada.

Fotografía
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nelimitación planimetrica rInA xacementns arrpienlóxicas do Cnncelln de nia (Pnntevedra) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZ01
GA36036085. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.636 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.837

Altitude:	 185 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA36036011, GA36036036, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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1 	 Hl.	 •d 1 .IH 	 1 . II 	 .. -te-1 •	 . • -I o.	 •	 • *	 ese - • • 	 • . '11 ' 'I

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). Estén inclinadas ao S-SW
segu indo 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.
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nelimitackin planimétrica rIns xacementns arquenkixicns rIn (.7nm-u:din de ()la (Pnnteverlra) Memnria Técnica 

PEDRA DO CAZADOR- PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZO II

GA36036086. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM -X: 	 510.640 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.821
Altitude: 	 155 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

ámbito é común aos GA36036004, GA36036011, GA36036036, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .

. 1K 	 I :.

1k	 .b...,

V. 	 :

4	 z t	 t t 	 r ti , r5e41.° '-- '4'

GA150	 "' 	 41(bri - -••':7::i,:.-
et4.rt...

--- -..• .1____G__ o 	 rt_s,s,- .A 	 o	 °3

11111, 	 .....	 ....

".., 	 I,
.

•o-.-
•

.-	
.

n

‘,,,4,	 NA

203



nelimitación planimétrica dos xacomontnA arrpienkixicnA rin ennrelln do Ola (Pnntoverlra) Momntia Técnica 

Descrición:
Situada a uns 10 metros de Morouzo 1 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
xeométrico (cadro con cruz inscrita). Inmediatamente por riba desta hai outras dúas
pedras con algún gravado máis.

Fotografía
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nelimitacián planimétrica das xacementas arreolóxicos do Colicano de (la (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZO III
GA36036087. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 510.569 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.879

Altitude: 	 165 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Pequeno resalte rochoso situado en ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros mäis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitachin planimétrica dos acementas arqueolóricos do Concelln de nia (Pontevedra) Memoria  Técnica 

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 düas
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.

Fotografía
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nelimitación planimétrica dos xacementoA arqueoláxicos do Concelln de nia (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DO MOROUZO V
GA36036088. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.578 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.855

Altitude: 	 165 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Pequeno resalte rochoso situado en ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

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

Xustificación da delimitación argueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036,
GA36036121, GA36036123 e GA36036150
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- se . 	 #t o... ss 	 s.s. 	 ..	 •••. 	 •	 of 	 si -• • 	 O. 	 "e	 -o 	 ii-otei. 	 -	 .

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).

Fotografía
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nelimitarkin planim4trica dn.s xacementos arqueoklxicos do Concedo de Ola (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA L1
GA36036089. A Riña (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.847 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.075 	 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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mentas arquenióxicas dn Cnncello de nia (Pontevedra) Memnria Técnica 

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.

Fotografía
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PETROGLIFO DO ALTO DA PEDRE1FtA 1.2
GA36036090. A Riña (Santa María de 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 1	 Lonxitude: 8° 52' 08.6" W

Altitude:	 185 m.s.n.m.

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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitacián planimétrica dnA xacementos arqueokixions Concelln de Ola (Pontevedra) Memoria Técnica 

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.

Fotografía

213



nelimitación planimétrica dos xacementos arrpreolóxicos do ronca*, de Oía (Pontevedra) Memoria  Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA 13
GA36036091. A Riña (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 510.841 Latitude:

Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.073

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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: Calcolíticoldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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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).

Fotografía
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nelimitación planimétrica dos 'acementos arquenklxions do enncelln de Oia (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA 14
GA36036092. A Riña (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.846 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.087

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Nun pequeno rechán rochoso situado en ladeira, en

concreto na parte máis chan do mesmo, orientado a caída norte.

Adscricián tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolitico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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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.

Fotografía
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nelimitariön planimétrica rins xacementns arglienklricns rin rnncelln de (la (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA 15
GA36036093. A Riña (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.852 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.079

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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 tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral:

motivos (cuns 5 metros máis arredor

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036004,
GA36036121, GA36036123 e GA36036150
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nelimitaciön planimétrica rins xacementris argirealñxicos rin enncella de Oía (Pnnteverira) Mamó& Técnica 

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.

Fotografía
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Té.r:nica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDRE1RA 1.6

GA36036094. A Riña (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 510.842 Latitude:

Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.085 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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Delimitacinn planimétrica rins racementns arquenkiricnA rin Concelin do Oía (Pnntoverira) Momnria  Técnica

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 muiño mencionado.

Fotografía

221



da Cancelln de nia (Pnntrevedra) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA 1.7
GA36036095. A Riña (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.836	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.080	 ]	 Lonxitude:

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

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

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminada.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitacihn planim4trina rins xacementns arquenklxinns rin Cnnnelin d nia (Pnnteverira) Memnria Técnica 

Descrición:
Está situada a uns 4 m ao W de A Pedreira 1.2. Pedra de grandes

dimensiáns (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.

Fotografía
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Oelimitaciön planimétrica dos xacementos arrideoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra) Memoria 7-Árn 1ca 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDRE1RA 1.8
GA36036096. A Riña (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.846	 J	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.072	 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 185 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: 	 Pequeno rechán rochoso situado en ladeira, na

sur do mesmo._pendente

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminada.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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mantos arquenklxions dn Concelln de Ola (Pontevedra) Mpmoria Técnica 

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.

Fotografía
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Delimitación planimétrica rins xacementas arrprenklxicns dø enncelln de Oia (Pnntevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA II

GA36036097. A Riña (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.773 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.047

Altitude: 	 155 m.s.n.m.

I 	 Lonxitude:

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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036,
GA36036121, GA36036123 e GA36036150
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nelimitaciön planimAtrica das xarementns arepnlñxicns (In Concello d Oia (Pnnteverea) Mpmnria Térfüna 

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.

Fotografía
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Delimitación planimétrica das xacementns arrprenkixicns do C,rincello de Oía (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA III

GA36036098. A Riña (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.830 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.015

Altitude: 	 170 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

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

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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planimétrica rIns xacomentns arglionlAxicnA rin Cnncelln r1 Oia (Pontevarlro) Momnria Técnica 

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.

Fotografía
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nelimitacirin planimétrica dos xacomontas an-pronlóricns do Cnncelln do (la (Pnntovedra) Momnria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA IV.1
GA36036099. A Riña (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.903Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.037 	 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: 	 Nun pequeno afloramento rochoso emprazado en
lade ira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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• - ti . • • o.. o se - e . of
	 entns artrealñxicasslo enncelln di ()la (Pnnteverira) Memnria Térmira 

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.

Fotografía

231



Oplimitariön planimétrica dos xacementnA arquenlóxicn.s (in enncella dn Oía (Pnntoverlra) Momnria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA IV.2
GA36036100. A Riña (Santa María de Ola).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 510.905 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.029

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 Nun pequeno afloramento rochoso emprazado en

ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitación planimétrica rins xacementas arglienkbricos rin Cnncelln rie Clia (Pnriteverira) Memnria Técnica 

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 circulo de 19 centímetros de diámetro, cunha cazoleta central
de 7 cm, feito con suco ancho e profundo, aproveitando a irregularidade da pedra.

Fotografía
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Delimitación planimétrica tins xacementn.s arquenkbricns rin Cnncella rie oía (Pnnteverira) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA V
GA36036101. A Riña (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.888 	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.057 	 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 190 m.s.n.m.

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

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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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.

Fotografía
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nalimitaritin planimétrica dCIA xacementns anpranlóxicas rin Cnncelln dR Oia (Pnntp.varira) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DO ALTO DA PEDREIRA VI

GA36036102. A Riña (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.885 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.018

Altitude:	 180 m.s.n.m.

l 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitarien planimetera deA xacementns arrpreelexices de Cencelle de (la (Pentevedra) Memnria Técnica 

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.

Fotografía
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ne.limitaciAn planimétrica das rarementnA arriiierexicn.s rin Concello ti Ola (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1.2
GA36036103. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.730 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.401

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Vagoada, ao carón do curso do Río Vilar.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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Delimitar:1.6n planimétrica rInA racomentns arquanericno rin Cnncelln th Ola (Pnntevedra) Momnria Técnica 

Descrición:
Pedra de 70 por 60 centímetros situada inmediatamente ao sur de Auga dos

Cebros; trátase dun afloramento de grandes dimensións, con moitas diaclsas
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.

Fotografía
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nolimitarkIn planimétrica dos yacemontas arrpianklxicns (in Concolln do nia (Pnntoverira) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1.3
GA36036104. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 510.709 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.415

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Vagoada, nunha zona de suave pendente xusto na
ruptura de caída máis forte cara ao curso do Rego de Vilar.

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitarián planimétrina das xacpmontnA arryinenlAyirnA tin Cnnrello rhe	 (Pnnteverea) Memntia Técnica 

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.

Fotografía
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nalimitacián planimétrica rIns xacomontns arrpronláxicns rin Cnncello d Ola (Pnntavorlra) Momnria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 14
GA36036105. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM -X:	 510.712 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.422

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Vagoada, nunha zona de suave pendente xusto na
ruptura de caída máis forte cara ao curso do Rego de Vilar.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036,
GA36036121, GA36036123 e GA36036150
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nplimitaritin planimAtrina (Ins rar Amentas arrymenkixicriA des Canreih rIn ("Na (Pnnteeverea) Memnria Técnica 

Descrición:
Pedra situada a uns 3 metros ao N da pedra de 0 Viveiro 1.3 e a uns 5 m dun

cerre de pedras. Trátase dun afloramento mai 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 litias paralelas que conforman unha figura serpentiforme
e outras dúas figuras esquemáticas de cuadrúpedos cun antropomorfo sobre o lomo
dun dos animais.

Fotografía
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nelimitachin planimétrica das xacementas arrpienericos rin Concello Che nia (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 11.1

GA36036106. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.774 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.535

Altitude: 	 160 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación argueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitackin planimétrica dos xacementoA arquenklxicoA do C,oncello de Oía (Pontevedra) Memoria Técnica 

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.

Fotografía
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nolimitariM planimétrica rins acementas arquankixicosdn Cnncolin d nia (Pnntevorira) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 112
GA36036107. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.776 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.522

Altitude: 	 160 m.s.n.m.

Lonxitude:

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

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .

,

#
.	 .	 .	 ti.	 ..

.,	..
.,

,	..	 ,.

eflii.', -	 -
,

ti

., á'' 	 t t 	 ." Wb.1	 +
GA150 	 ' " 	 ...}ei 	 --- 	 _ -

' 	 __C o ro...3:,41 	 o GAlte
-,1	 ...• 	 z... 	 '" •	 ,,	 ,--.• fr .--- .5„ 	 -7/

./. 	 I

__ 	 ,..,	
,	 • mi.',-„',

r-

'	 '	 !ItA
ei

246



nelimitanhin planimétricarlaR xacementns arqueoláxions rin Connelin d Oia (Pontevedra) Mamuja TArnica 

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.

Fotografía
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Delimitar:hin planimétrica dos xacementos arrpeoláxicos do Concello de Ola (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 113
GA36036108. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.805 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.519

Altitude: 	 160 m.s.n.m.

Lonxitude:

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-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036,
GA36036121, GA36036123 e GA36036150
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nelimitacitin planimétrica (los 'acementos arqueolóxicos do Concello de nia (Pontevedra) Memoria Térnica 

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 lo 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. Alí atopamos cinco cazoletas circulares de entre 6 e 11
centímetros e outra alongada duns 10 cm.

Fotografía

249



nelimitacián planimétrica dos racementns arquenklxions rin Compilo de Oia (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 11.4
GA36036109. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.803 	 J	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.501 	 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 160 m.s.n.m.

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

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitaninn planimétrica rinç xacemontns arrealáxiros rin Cnncelln dn Oia (Pnntevorlra) Mamuja Técnica 

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 tamän 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.

Fotografía
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nolimitachin planimátrica rins xacp.mantnA arquanióxicnA rin Cnnnallo riaÖi (Pnnto.trarira) Mp.mnria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 11.5
GA36036110. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.775 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.526

Altitude: 	 155 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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Dalimitación planimétrica irinA yacamentns argimenlnyinnA rin enncalln da Ola (Pnntovarira) Mp.mnria Técnica 

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.

Fotografía
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nnlimitackin planimkrina ring Wiciempntas argilignkbricng rin C,nnr:pin	 (Pnntoverira) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 11.6
GA36036111. Vilar (San Mamede de Pedornes).

Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.770 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.520

Altitude: 	 155 m.s.n.m.

Lonxitude:

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

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección

motivos (cuns 5 metros máis

Área de cautela: Espazo
orografía do terreo que delimitan

ámbito é común aos GA36036004,
GA36036121, GA36036123

-

I,-

integral: Afloramento sobre os que están gravados os
arredor da mesma).

definido por límites de finca, pistas e a propia
un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

GA356036036, GA36036011, GA36036085-
e GA36036150 .
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nalimitacinn planimétrica rinAxacomantris arquenhixicnA rin Cnncelin de (la (Pnntewerira) Memnda Técnica 

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.

posible que teña máis motivos pero a pedra está cuberta en parte por terra.

Fotografía
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nélimitacirin planimétrica rins xacompntas arquankiyirns rin Cnncp.11n da Ola (Pnntavartra) Mamnria Técnir.a 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 111.1

GA36036112. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.776 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.461

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

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.

Xustificación da delimitación ar•ueolóxica e das áreas de • rotección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da süa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitacián planimetrice dos xacomentas RrqI1o!áicns do Connelln de ni» (Pontevedra) Memoria Termina 

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.

Fotografía
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nelimitación planimAtricR das xantementas arrpienláxicas di) enneelln de Ola (Pontevorira) Miemntia Térnira 

Ir

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 111.2
GA36036113. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.776 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.459

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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1: e. .	 • e ...e se- 	 - ee	 -41.4 •	 -4 	 e e 	 e	 e. 	 ee - • • 	 O. 	 - -e : 	 11-eee 1:	 : a:

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 dúas coviñas
circulares (de 14 e 21 cm de diámetro) que están unidas formando unha única pía
con forma de "8".

Fotografía
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1113
GA114. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.775 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.466

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

Lonxitude:

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-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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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.

Fotografía
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PETROGLIFO DE O VIVEIR0111.4
GA36036115. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.765 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.472

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolitico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación ar• ueolóxica e das áreas de • rotección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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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).

Fotografía
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO 1115
GA36036116. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.795 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.459

Altitude: 	 150 m.s.n.m.

Lonxitude:

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

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitacián planimétrica rino xacemontns arrpionláxicrts rin enncelln 	 (Pnntovorira) Momnria Técnica 

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.
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PETROGLIFO DE O VIVEIRO IV
GA36036117. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.970 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.614

Altitude: 205 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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.

Xustificación da delimitación are ueolóxica e das áreas de • rotección:
Área de protección

motivos (cuns 5 metros máis

Área de cautela: Espazo
orografía do terreo que delimitan
ámbito é común aos GA36036004,
GA36036121, GA36036123
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nolimitacián planimétrir.a rIn 'Acmntn c arrpionlifirinnA rin Cnnrolln d ("Va (PnntevP.rira) Momnria Técnica 

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.

Fotografía
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Oftlimitarkin planimatrica rins Yararnantns arrpienirixirms rin Cnncelln d Oia (Pnntievarira) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DE A XESTOSINA-0 VIVEIRO V
GA36036118. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.669 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.626

Altitude: 	 140 m.s.n.m.

Lonxitude:

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

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036,
GA36036121, GA36036123 e GA36036150
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•.	 es 	 s. 	 -ta-o	 :o t. 	 fi 	 •ffr ello de Oia (Pontevedra) Meninda Térnica • I

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.

Fotografía
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Dalimitarián planimétrinn ring Yarpmpritng arrpinnihrirng rin ennnplin dR nia (Pnntavarira) Memnria Técnina 

PETROGLIFO DE A XESTOSINA-0 VIVEIRO VI
GA36036119. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.579 Latitude:
Coordenadas UTM -Y:	 4.651.664 	 I

Altitude:	 120 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nr4limitarkin planiméthra rin.s warementaA arrvinaláyinnA rfn nancAllo de. Oia (Pnnteewerira) Momnria Térmica 

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 1 a 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).

Fotografía
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nelimitanián pianim4trica rirm xarPmentas arryinnkixinnA rin C:nncelin d ÖÌA (Pnntevp.ring) AAKemnria Térmica 

PETROGLIFO DE A XESTOSINA-0 VIVEIRO VII
GA36036120. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.570 Latitude:
Coordenadas UTM -Y: 	 4.651.697

Altitude: 	 125 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira de forte pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitación planimétrira chis xacementnA arrisierilñxicas (In Cnncelln rle (la (Pnnteverira) Memnria Técnica 

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.

Fotografía
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nelimitanihn pl,9nim4trira rins xarPmpntns arquenláxirns rin Cnncelin d Oia (PnnkevArira) Me:rinda Ténnina 

PETROGLIFO DE CRUZ DE O VIVEIRO
GA36036121. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.651 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.591	 1

Altitude: 	 130 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nalimitacián planimétrica fins xarnmentnA arrinanitbdreng rin C:oncelln da nia (Pnnta.varira) Mamnria Tb.cnica 

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. Tratase 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.

Fotografía

275



nelimitarihn planimétrica rinç xacementos artplenInxicoR (in C.:onceno de Oi.' (Pontevedra) Memoria Tr4cnina 

PETROGLIFO DE A CERRADIÑA I
GA36036122. Mougás (San Miguel de Viladesuso).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 511.793 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 4.655.257

Altitude: 400 m.s.n.m.

Lonxitude:

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.

Xustificación da delimitación argueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036027, GA356036030
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nelimitacián planiméfrirR rins YArpmentas arrinpriláxinnA (in Cnnrelln rip nia (PrmtnvP.rira) Memnria Thrnica 

Descrición:
A rocha localizase a ras de chan (excepto na zona onde 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.

Fotografía
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DrelimitaciAn planimétrico (las xacementag arrpienlrixicn d ennrelln d. Oia (Pnnfreverira) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DO RÍO DE VILAR
GA36036123. A Riña (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.021 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.428

Altitude: 220 m.s.n.m.

1 Lonxitude:

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

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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nelimitanián planimétrina cinA xaciemAntn arrimenláxinn.R rin Cnncolln rÍA ()in (Pnntrevp.rira) Memnria Tr4cnina 

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.

Fotografía
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Delimitación planimétrira rinç )carementos argireolóxicos do Conrello de Ola (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE POUSADELA1.1
GA36036124. Pedornes (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.536 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.770

Altitude: 205 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

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

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036003 , GA36036010, GA36036124, GA36036125 e
GA356036126 .
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•- os .	 -fe	 tss.e.	 .	 • 	 •• ýIk ria (')ia (Printavarea) Mamuja T4cmina 

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.

Fotografía
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Oelimitación planimétrica cir)s xacementns argilenlárinns rin Cnncelln	 Oía (Pnnteverira) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DE POUSADELA II
GA36036125. Pedornes (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.659 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.512 	 I

Altitude: 235 m.s.n.m.

Lonxitude:

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.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros mäis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036003 , GA36036010, GA36036124, GA36036125 e
GA356036126 .
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nelimitaränn planimetrica rInR yarementns arquankbricas rin Cnncelln	 (N.a (Pnntevering) Memnria Técnica 

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 opostaleste). Os
motivos gravados son alomenos seis figuras axedrezadas e algún trazo
indeterminado.

Fotografía
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PETROGLIFO DE POUSADELA III
GA36036126. Pedornes (San Mamede de Pedornes).
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 tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036003 , GA36036010,
GA356036126 .
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nelimitación planimétrico rinA xacementnA arquenkbrinn rin Concelln de Ola (Pnntevering) Memnria Técnica 

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- muiño 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.

Fotografía
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planimétrica rins xacemantas arquankixicna d Concalln di (N.o (Pnntevarlra) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DE PEDRA ESCRITA-PENEDO CRUZADO
GA36036127. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 515.101 Latitude: 42° 02' 14.4" N
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.019

Altitude: 530 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude: 8° 49' 03.2" W

Emprazamento topográfico: Ladeira dun coto de forte pendente. 

gráfica ao ar libre.Adscrición tipoláxica: Lugar con representación

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036082 , GA36036083, GA36036084 e GA356036127 .

\	
.....

;
;

eCt. 10
a. 	 . 	 VII.»	 Sa14. 47

MIL »4101 22 .

,...

CSA360360C
al& ti

J	 5». LIS	 •

*
3 036127 A36,46004

-;-
a\S;	 *

fi g.;361266342°	 * " '
•IIL i0

,....C.......^ 	 \\	 441. 01
.	 41	 Mdt. 15 .	 '

Ya le	 11	
40L .111	 ,

ah

286



nalimitacirin planimétrica rins xarementas arrprenláxicns rin noncplIn da nia (Pnntaverlra) Mamnria Técnica 

Descrición:
Afloramente de gran tamaño con superficie bastante regular e algo inclinada

coa mesma orientación que a ladeira natural. Os gravados, que se atopan moi
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.).

Fotografía
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rhelimitarión planimétrira rins xaruementns arqueoláxicns rin Connplin dR Oia (Pnntevrgrira) Memnria Técnica_

PETROGLIFO DE CANTO DOS MOUROS
GA36036128 Mougás (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.140 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.032

Altitude: 305 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira (nunha estreita dorsal).

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036001 , GA36036008, e GA36036128 .
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nalimitarión planimétrico rinA Yaromantns arrinenkfidras rin Cnncolln do Ola (Pnntavp.dra) Momnria Técnica 

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.

Fotografía
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nalimitación planimétrica das xarnmentns argilonlhirinnA rin enncalln tia Oia (Printavadra) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DE A CABECINA 2
GA36036129. Cabeciña (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 509.665 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 4.656.636

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Ernprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección

motivos (cuns 5 metros

Área de cautela:
orografía do terreo que
ámbito é común aos

integral: Afloramento sobre os que están gravados os
máis arredor da mesma). .

Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

GA36036007, GA36036013, GA36036129 e GA 36036130.
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nelimitarián planimétrica rinR xaramantos arquanláxinnA rin Cnnrralln die ("Wo (Pnntpveriro) Mamnria Tbcnina 

Descrición:
Afloramento granítico de 8 x 1,70 metros, orientado en sentido N-S. Os

gravados están concentrados na parte mais lisa do afloramento, situada na parte
oeste. Situado a uns 15 metros de distancia ao oeste do GA36036013.

Os motivos representados son 5 coviñas cun diámetro de 6 centímetros.

Fotografía
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Delimitación planimétrica rlaR xarzementos arqueoláxiros do Coneelln de Oia (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE A CABECIÑA 3
GA36036130. Cabeciña (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM -X: 	 509.640 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.638

Altitude: 	 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación argueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma). .

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036007, GA36036013, GA36036129 e GA 36036130.
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f)Felimitarián planimétrina rinA xacemnntas arqutenkixinns eln Cnnnelln tire Oia (Printfevorira) MP.mnria Técnica 

Descrición:
Afloramento granítico as suas medidas son 2 metros no eixe N-S e 5 m no

eixe E-W, disposto a uns 16 m ao N do Ga36036013 e do GA36036129. Na parte
superior do mesmo situase un conxunto de 20 coviñas despostas formando un
triángulo, os seus diámetros oscilan entre os 3 e os 8 centímetros.

Fotografía

293



nolimitacián planimétrica dnyacomontns animenláxicns rin enncelln do Ola (PnntoverIca) Mamuja Técnica 

PETROGLIFO DE BOUZA FARIÑA I
GA36036131. Bouza Fariña (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 509.510 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.421

Altitude: 	 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscricián cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación argueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
ámbito é común aos GA36036131, GA36036132,
36036135.
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Delimitación planimétrica das xacementnA arrpienláxinne (in Cnncelln d Dia (Printeverira) Mamaria Técnica 

Descrición:
Afloramento granítico de forma aproximadamente circular, cun diámetro de

aproximadamente 1,60 metros, rasa sobre o chan e dividido en duas partes por
unha diclasa en sentido E-W.

O gravado representado é un serpentiforme, disposto en dirección E-W,
asociado a el existe unha coviña.

Fotografía
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nelimitarkin planimétrina rins xanpmentns arrineninxicns rin C:nnnelln rhe nia (Pnntremerlra) Mamuja Técnica 

PETROGLIFO DE BOUZA FARIÑA II
GA36036132. Bouza Fariña (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.517 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.413	 1

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
ámbito é común aos GA36036131, GA36036132,
36036135.
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nelimitaciAn planimAtrica dos racementos arrinenkbrions rin Connelin de nia (Pontevedra) Memoria Técnica 

Descrición:
Afloramento granítico de forma aproximadamente cadrangular e raso sobre o

chan, as suas medidas son 0,90 metros no eixe N-S e 1 m no eixe E-W. Atópase
situado a uns 5 m ao S do GA36036131.

pedra.
O motivo gravado é un suco simple que aproveita un resalte natural da

Fotografía
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OPlimitach:5n planimétrica rins xaremento9 argiu.nlewirns rin Cnnrello rio Oia (PnntPverira) Memnria Técnica 
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Oalimitanión planimétrira (las xaramentaR animenláxirns rin Cnnrplln ria Oia (Pnntevaring) Mamnria Técnica 

PETROGLIFO DE BOUZA FARIÑA III
	 .

GA36036133. Bauza Fariña (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.540 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.405

Altitude: 	 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
ámbito é común aos GA36036131, GA36036132,
36036135.
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nelimitacián planimétrira rIrm Yarementas arriireolóxiroA do Conrello d Ola (Pontevedra) Memoria Técnica 

Descrición:
Laxe granítica de forma aproximadamente rectangular e claramente

fracturada, as suas medidas no eixe E-W son 050 metros e 1,36 m no eixe N-S.
Situado a uns 9 m ao SE do GA36036132.

O elemento representado é un círculo concéntrico cuios sucos aparecen
interrumpidos pola fractura da rocha.

Fotografía
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nelimitación planimétrico rIns rarementas Rrq11e!ádcns tic) ennrelln de nia (Pnnteverira) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE BOUZA FARIÑA IV
GA36036134 Bouza Fariña (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía: 

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

Coordenadas UTM-X: 510.543
	

Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 4.656.384	 Lonxitude:
Altitude: m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección: 
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036131, GA36036132, GA36036133, GA36036134 e GA36036135.
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Descrición:
Afloramento granítico de forma aproximadamente irregular e moi destacado

no terreo circundante, o seu extremo W cae formando unha parede case vertical.
Nun rechán no propio afloramento situase un conxunto formado por tres laxes:

Pedra 1: forma cuadrangular, as suas medidas son 1,80 metros no eixe N-S
e 1,50 m no E-W, o motivo representado é un círculo concéntrico con coviñas
central e outras ao redor.

Pedra 2: mide 1,74 m no eixe N-S e 1 m no E-W. Na superficie son visibles
círculos simples e concéntricos con coviña central.

Pedra 3: mide 1,50 m no eixe N-S e 0,70 m no eixe E-W. Son visibles varios
sucos inconexos.

Fotografía
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noglimitación planimétrina dos xacementnA arquenlárions do Connelln d ni19 (Pontevndra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE BOUZA FARIÑA V
GA36036135. Bouza Fariña (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.543	 L	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.384	 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036131, GA36036132, GA36036133, GA36036134 e GA
36036135.
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DelimitanAn planimétrico das yoremontnA arquenláricaç rin Concallo rie Qi.q (Pnnteverlra) Memnria Técnica 

Descrición:
Afloramento formado por gran número de rochas de pequeno tamaño con

coviñas ailladas por todo el e un grupo de 5 dispostas formando un círculo.
Situado a uns 7 metros ao SE do GA36036134.

Fotografía
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Delimitar:~ planimetrica dos a nemaniasAapl Fe nló xicnA do Concedo de Oia (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE AS CACHADAS
GA36036136. As Cachadas (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.939 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 4.656.240

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área

/f
te

.

...	 .

sobre os que están gravados os

por límites de finca, pistas e a propia
perimetral ao redor da súa ubicación.

P.

_

36

ea

.

305



nalimitanirin planimétrico rInç xarementris argironlffiricns (in C.nncelln	 (Printrivarira) Memnria Técnica 

Descrición:
Afloramento granítico raso sobre o chan, mide 4,50 metros no eixe N-S e

1,20 m no eixe E-W. É visible un círculo simple e varias coviñas.

Fotografía
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nelimitarián planimAtrina riciA xarnmontos arrpuedláxicos dn Cnncelin de Oia (Pnntevedra) Memnria Técnica 

PETROGLIFO DE PINAR DO CORVO.
GA36036137. Pinar do Corvo (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.085 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.248 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Outeiro destacado nunha trerminación en espolón.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación argueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036002, GA36036014, GA36036015, GA36036138,
GA36036140, GA36036141 e GA 36036142.
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nelimitación planimAtrina (las xaremrentos arquenkbeinns rin Cnnnelin d (N.a (Pnntewerira) Memnria Técnica 

Descrición:
Nun outeiro destacado no entorno, con numerosos afloramentos graníticos

moi compactos entre si e con numerosos restos de cantería, os elementos arúpanse
en duas pedras.

Pedra 1: Afloramento de forma alongada, orientado en sentido E-W, a zona
que se localizan as insculturas mide 1,65 x 1,20 metros, situada na base do outeiro,
na sua parte SW. Os gravados localizados son 5 coviñas distribuidas por toda a
superficie da pedra, o diámetro oscila entre os 6 e 16 centímetros e teñen unha
profundidade media de 4 cm, algunhas están unidas por sucos. Existe un
axedezado orientado en sentido N-S cunhas dimensións de 20x15 cm.

Pedra 2: Situada no cume do outeiro, presenta unha forma aproximadamente
cuadrangular, sendo as suas medidas 1,80 m no eixe N-S e 1,50 m no eixe E-W. A
superficie atópase recorrida por numerosas diaclasas. Os elementos gravados son
5 coviñas con diámetros de 4-5 cm algúns sucos que non chegan a definir figuras
cioncretas.

Fotografía
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nelimitación planimétrico, dos xacementas arrplealáxiros rin roncean de Ola (Pontevedra) Memoria Térmica 

PETROGLIFO DE AS CHANS
GA36036138. As Chans (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.470 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.208

Altitude: 	 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Rechán.

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueoláxica e das áreas de protección:

motivos (cuns

orografía
ámbito
GA36036140,

4e
n;
11

1-ile..
1Nlik

le. 1P	 "'› ,,

Área

Área

de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os
5 metros máis arredor da mesma).

de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este

é común aos GA36036002, GA36036014, GA36036015, GA36036138,
GA36036141 e GA 36036142.
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Oelimitacián planimétrica tins xaremeetnA arquenhbärnR dö CrIncelln de Oia (Pnntevedra) Memnria Técnica 

Descrición:
Pedra exenta situada con numerosas marcas de cantería e probablemente

afectada pola construcción da estrada adyacente. Atópase aillada e eleva 60
centímetros en relación co chan, mide no eixe N-S 1,60 metros e 0,90 m no eixe E-
W.

Os motivos representados son tres coviñas aliñadas, a maior presenta un
diámetro de 15 cm.

Fotografía
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Delimitación planimétrira das xacementnç arrpmeninxicos rin Concello de Oia (Pnnteve.rira) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE SENÍN I
GA36036140. Senín (Santa Uxía de Mougás-San Miguel de Viladesuso).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.442 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.950

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Parte alta dunha ladeira moi pina.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación argueoláxica e das áreas de protección:

motivos

orografía
ámbito
GA36036140,
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de protección integral: Afloramento
(cuns 5 metros máis arredor da mesma).

de cautela: Espazo definido
do terreo que delimitan un área

é común aos GA36036002, GA36036014,
GA36036141 e GA 36036142.
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Otelimitarión pianimAtrina dos warementoA ArqIÅ !('n(iro c do Concello dP. Oia (Pontevedra) Memoria Ténnina 

Descrición:
Afloramento de bolos graníticos entre os que se atopa, centrado no

conxunto, unha laxe plana de forma romboidal culo eixe N-S mide 1,20 metros e o
E-W 1,10 m.

Os gravados representados son un círculo simple cun diámetro de 22
centímetros e un segundo círculo cunha cruz inscrita, cun diámetro de 20 cm.

Fotografía
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Delimitacirin planimétricadn xacementns arrylienláxiros rin Concello r1 Oia (Ponteverira)  _Memnria Técnica 

313



nelimitación planimétrica dos xacementnA arqueolóxicos rin Concello de Oia (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE SENÍN II
GA36036141. Senín (Santa Uxía de Mougás-San Miguel de Viladesuso).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.442 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.969	 1

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Parte alta dunha ladeira mol pina.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre. 

Bronce e Moderno.Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

motivos

orografía
ámbito
GA36036140,
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Área

de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os
(cuns 5 metros máis arredor da mesma).

de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da süa ubicación, este

é común aos GA36036002, GA36036014, GA36036015, GA36036138,
GA36036141 e GA 36036142.
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Delimitación planimetrira doc xariementnç arivenláxirns do emir:ello rI OiR (Pnnteverira) Memnria Técnica 

Descrición:
Afloramento granítico no que destacan duas grandes pías naturais. A zona

insculturada situase nunha laxe horizontal de superficie lisa, a medida do eixe N-S
é metros e a do eixe E-W 2,30 m. Son visibles os seguintes elementos:

- un axedrezado, cos sucos moi pouco marcados, mide 60x60 cm.

- conxunto de tres coviñas unidas por un suco.

- inscrición, V+ I M, miden en conxunto 24 x 12 cm.

Fotografía
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nolimitación planimétrica dû xacemontns arrillenkVinns rin Cnncelln ele ûia (Pnntovorlra) Mamaria Técnica 

PETROGLIFO DA CASA FORESTAL 2
GA36036142. Mougás (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.954	 L	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.433 	 1	 Lonxitude:

Altitude: m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Rechán na parte alta dunha ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Medieval-Moderno.

Xustificación da delimitación argueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036002, GA36036014, GA36036015, GA36036138,
GA36036140, GA36036141 e GA 36036142.
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Delimitackin planimétrico rias xacomantnA argiinaltbricnA dn ennrelln río Oia (Pnntavertra) Momnria Técnica 

Descrición:
Afloramento granítico moi compacto, orientado en sentido N-S, con

numerosas diaclasas e pouco destacado sobre o terreo, presenta abundantes
signos de cantería.

Un V identificador da extrema de parroquias. O sulco, moi marcado,
presenta sección en V. O motivo mide 13x18 centímetros.

Fotografía
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nelimitacitin planimts

PETROGLIFO DE AS FONTIKIAS-4
GA36036143. Fontiñas (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.997 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.384 1 	 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Parte baixa dunha ladeira mol suave.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Moderno.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común para o GA36036029, GA36036051, GA36036059, GA36036060,
GA36036061, GA36036143 e GA36036144.
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nolimitación planimétrica das xacementns arrpionláxicns rin enncolln do. nia (Pnntevedra) Momnria Técnica 

Descrición:
Laxe de granito chantada e disposta, xunto con outras similares, facendo un

cerre de división de fincas. Mide 1 metro de ancho por 0,75 m de altura e ten un
espesor de 25 centímetros.

Nunha das caras ten gravada unha cruz, con doble brazo horizontal, mide
11)(25 cm.

Fotografía
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Delimitación planimétrica 

PETROGLIFO DE AS FONTIÑAS-5
GA36036144. Fotiñas (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 29-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.997	 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.649.384	 1	 Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Parte baixa dunha ladeira moi suave.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Moderno.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:

motivos

orografía
ámbito
GA36036061,

Área de protección integral: Afloramento
(cuns 5 metros máis arredor da

Área de cautela: Espazo definido
do terreo que delimitan un área

é común para o GA36036029,
GA36036143 e GA36036144.
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nelimitarkin planimétrica dos xarementos argiremláxicos do Conrello de nia (Pontevedra) Memoria Técnica 

Descrición:
Entre un conxunto de pedras exentas, fruto de traballos de cantería,

atopáronse as duas seguintes:

- pedra 1: mide 76 centímetros de alto por 92 cm de ancho. Nunha das caras
aparece unha crus latina (15x12 cm) e unha latra D (10x9cm).

- pedra 2: distante 2 m ao oeste da anterior, mide 1,30 m de longo por 35 Cm
de alto. nunnha das caras presenta un L invertido e un a.

Fotografía
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nalimitaciön planimétrica rl	.	 :* •.	 • e •• - 	 •- • . ".	 i I - du

PETROGLIFO DE A PORTELA 9
GA,36036145. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Carto• rafía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 512.378 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.650.118

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Perichaira, no inicio da caida dunha ladeira.

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Medieval-Moderno.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036058, GA36036067, GA36036068 e GA36036145.
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Delimitación planimétrico claç xacernentns arcilienleWinns cin Cnnceen de Dio (Pnntevecira) Memnria Técnica 

Descrición:
Afloramento de granito raso sobre o chan e pouco destacado no contorno,

mide no eixe N -S 4 metros e 5 no eixe E -W, hai moitos restos de canteira en toda a
zona.

Os motivos representados son tres cruces latinas de 25x15 centímetros.

Fotografía
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Delimitación planimétrico das xacementos arcpieoláxicas do Concello de Dia (Pontevedra) Memoria Técnica 

PETROGLIFO DE A PORTELA 10
GA36036146. O Arrabal (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.789 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.243

Altitude: 457 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Ernprazamento topográfico: Rechán en altura.

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Moderno.

Xustificación da delimitación argueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036071 e GA36036146.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE O VIVEIRO 111.6
GA36036150. Vilar (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.671 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.448

Altitude: 	 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

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: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Afloramento a ras de chan en lixeira calda cara ao oeste, seguindo a

pendente natural do terreo, pola parte E xiste un gran valado de pedra cimentado
sobre o propio afloramento. A zona visible do afloramento mide 2 metros en sentido
E-W e 4 metros en sentido N-S e se localiza a uns 1° metros en dirección NNW da
Roda do Radios.

O motivo representado é un serpentiforme que en sentido E-W percorre todo
o afloramento, partindo da base do valo de pedra, o suco ten 3-4 cm de ancho por 2
de fondo. A uns 80 centímetros cara ao S do motivo principal, existe unha covirla de
9 cm de diámetro e 2 cm de fondo.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

CORTELLO DO PORCO
GA36036151. Cortello do Porco (San Mamede de Pedornes).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261 -51
Folla 1:10.000: 261 -31

Coordenadas UTM-X:	 512.050 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.658.400

1	 Lonxitude:

Altitude:	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: No fondo do tramo medio dunhan vagoada.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036004, GA356036036, GA36036011, GA36036085-
GA36036121, GA36036123 e GA36036150 .
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Localizado ao carón dun rego, no fondo dunha vagoada, na sua vertiente

norte.

Trátase dunha estructura de planta circular formada por pedras de granito
fincadas e apoiadas unhas nas outras e cunha altura visible que oscila entre os 40 e
75 cm, na parte leste hai duas pedras fincadas enfrentadas a modo de entrada,
cunha separación de 30 centímetros.

As pedras que forman esta estructura aparecen despostas formando dous
círculos concéntricos. As medidas destos son:

Círculo interior: diámetro de 2,25 metros

Círculo exterior: 3,70 m no eixe N-S e 3,90 m no E-W.

Pola parte norte da estructura é visible un posible terceiro círculo. En todo o
redor hai gran cantidade de pedra solta.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO ALTO DAS VEIGAS
GA36036152. Mougás (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 512.161 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.974

Altitude: 	 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Media ladeira cara ao Río de Mougás.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Afloramento a ras de chan en lixeira caida cara ao oeste, seguindo a

pendente natural do terreo, pola parte norte do afloramento existe un dique de
cuarzo de gran tamaño. As suas dimensións son 6 metros no eixe NS e 3,5 m no
eixe E-W. No redor numerosos restos de canteira.

Na parte superior do afloramento existe unha figura formada por un óvalo
irregular asociado a unha figura irregular exagonal da que parten diversos trazos.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A CRUCINA
GA36036153. Santa Comba (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-21
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X:	 513.715 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.647.476

Altitude: 507 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Límite dunha zona chan.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.

375
377,3" ro &torio*"	 f	 A.'

.87u •
•	 37.	 .....	 se, 	 ,	 4-,,,_

...	 A36k03:4153-,
-.	 ,	 -.'",.t............,

1 	 ,-...-,.».
•	 311•7 /	 !	 4	 if, . ?

1	 ‘	 i3.14 	 \ \	 I	 ,
 I

i	 i 	 -
, 	/ jt

331



Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Afloramento sobresainte sobre o contorno. Na zona E aproveitando unha

ocha plana de grandes dimensións localizanse ata oito piletas de sección navicular
e rebaixes nos extremos. Articúlanse paralelamente entre eles e de forma
transversal ao eixe máximo da rocha onde se emplazan.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE MOUTA
GA36036154. Bonaval (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-82
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X:	 516.270 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.224

Altitude: 289 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico:	 No cambio de inflexión de pendente dun rechán de
ladeira.

Adscrición tipolóxica: lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural:	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce llo de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Se localizan nun afloramento de esquisto plegado cunha alineación N-S,

sobre duas laxes distintas. Os gravados se situan sobre a cara leste, amodo de
panel.

Os motivos: círculos concéntricos e cazoletas na lal, e liñas de difícil
definición na laxe 2. Os sucos aparecen mol gastados nalgunhas zonas.

O afloramento parece foi utilizado como canteira ocasional.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO OEA PORTELA 9
GA36036155. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folia 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X:	 512.280 Latitude:
Coordenadas UTM-Y. 	 4.651.729

Altitude:	 509 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico:	 Localizase a media ladeira, orientado cara ao S, ao
carón dunha pequena vaugada.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074, GA36036075, GA36036076,
GA36036077, 	 GA36036078, 	 GA36036079, 	 GA36036080, 	 GA36036081
GA36036155, GA36036156, GA3603157 e GA36036167.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Ao norte da boca dunha mina atópase unha rocha plana que presenta na sua

cara superior coviñas de pequeno tamaño diseminadas por toda a superficie. Pode
ser que continuen os gravados no resto da laxe, acualmente enterrada.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A PORTELA 10
GA36036156. A Portela (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260415/.1
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X:	 512.216 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.651.488 	 l

Altitude: 479 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 Nun lixeiro cambio de inflexión da pendente, a media
ladeira. Domina o val e a zona cha da portela.

Adscrición tipoláxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074, GA36036075, GA36036076,
GA36036077, 	 GA36036078, 	 GA36036079, 	 GA36036080, 	 GA36036081,
GA36036155, GA36036156, GA3603157 e GA36036167.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Nun pequeno afloramento sobresainte sobre o entorno localizase un so

gravado de círculos concéntricos, aproveitando unha pequena laxe semipuntiaguda
e de sección romboidal.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE VILARINO
GA36036157. Vilariño (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.208 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.652.175

Altitude: 375 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: No cume dunha pequena loma.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
No medio dun gran afloramento situado no cume dunha loma. Na zona mais

plana localízanse unha serie de figuras de forma cuadrangular ou ovalada cun
ap"ndice radial que sae dende o centro. Algúns autores as identifican como
representacións de Machados. Outros os denominan petroglifos en forma de PSI
(letra grega) e os consideran mais modernos.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE BONAVAL
GA36036158. Bonaval (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.495 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.709
Altitude: 	 377 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 Situado nunha zona chá con lixeira pendente, e
orientado ao inicio dunha vaguada pronunciada cara ao sur.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por
orografía do terreo que delimitan un área perimetral
ámbito é omún aos GA36036158, 	 GA36036159,
GA36036162, GA36036163 e GA36036164.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Situado nunha rocha de granito a ras do chan. A superficie e plana e os

gravados se localizan no sector leste. Os sucos moi erosionados dificultan a visión
clara dos motivos. Obsérvanse círculos concéntricos (polo memos sete),
cruciformes e combinacións de liñas entrecruzadas sen unha interpretación clara.

Fotografía

342



Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOA DE BONAVAL 1
GA36036159. Bonaval (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.267 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.801 Lonxitude:

Altitude: 360 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Zona cha con pequenas lomas.

Adscrición tipolóxica: Túmulo indeterminado.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta á totalidade da esructura tumular (cuns

5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é omún aos GA36036158,	 GA36036159,	 GA36036160,	 GA36036161,
GA36036162, GA36036163 e GA36036164.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Gonce/lo de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Túmulo en mal estado de conservación, mol arrasada no sector norte. A

ambos lados existen afloramentos.

Dimensións: N-S: 15 metros
E-W: 16 metros
Altura: 1 metro

Non presenta restos de coraza, existe unha depresión central.

Fotografía
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Folia 1:5.000: 261-81
Folia 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM -X: 	 515.043 Latitude:
Coordenadas UTM -Y: 	 4.650.663 Lonxìtude:

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é omún aos GA36036158, 	 GA36036159, 	 GA36036160, 	 GA36036161,
GA36036162, GA36036163 e GA36036164.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Atópanse os petroglifos en diferentes zonas dun afloramento granítico. O

gravado situado ao norte consiste nun circulo con coviña central e apéndice radial,
que aproveita un pequeno abultamento da rocha. A catro metros ao Oeste aparecen
dous cruciformes (ou antropomorfos esquemáticos). A tres meros ao leste destes
últimos atópase outro motivo de círculos concéntricos con covirla central e apéndice
radial.

Excepto os cruciformes, os sucos atópanse mol erosionados pero coa mesma
factura.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE O REGUEIRO DE BRETO 2
GA36036161. Mouta (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.035 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.782 Lonxitude:

Altitude: 330 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: A media ladeira de lixeira pendente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é omún aos GA36036158, 	 GA36036159, 	 GA36036160, 	 GA36036161,
GA36036162, GA36036163 e GA36036164. 
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Os gravados situanse nunha laxe de granito, plana a rás de solo, inclinada

cara ao W-SW. Os motivos consisten en largas liñas paralelas (catro)
semionduladas ben marcadas, cun suco de 2-3 centímetros de ancho e 1 de
profundidade.

Un cruciforme e duas coviñas aparecen representadas illadamente nunha
rocha a 2,5 metros ao leste.

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacementos ar ueoláxicos do Conce//o de Oia Pontevedra Memoria Técnica.

PETROGLIFO DE REGUEIRO DE BRETO 3
GA36036162. Mouta (San Pedro de Burgueira).
Ca rtografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.100 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.734 1	 Lonxitude:

Altitude: 377 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: A media ladeira de lixeira pendiente.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é omún aos GA36036158, 	 GA36036159, 	 GA36036160, 	 GA36036161,
GA36036162, GA36036163 e GA36036164.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Nun afloramento de grandes dimensións atópase soamente un motivo de

círculos concéntricos. Suco ancho e pouco profundo.

Este afloramento atópase a uns 100 metros ao SE do GA76.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

MÁMOA DE BONAVAL 2
GA36036163. Bonaval (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.342 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.65V.017Yt Lonxitude:

Altitude: 360 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: No alto dunha pequena loma.

Adscrición tipolóxica: Túmulo indeterminado.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afecta a totalidade da estructura turnular (cuns

5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é omún aos GA36036158,	 GA36036159,	 GA36036160,	 GA36036161,
GA36036162, GA36036163 e GA36036164.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Mámoa moi arrasada, ao carón dunha pista e dunha finca recentemente

talada. Presenta depresión central.

Dimensións: N-S: 10 metros
E-W: 13 metros
Altura: 0,50 m

Non se aprecian restos de coiraza.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE O COTO
GA36036164. Bonaval (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261 -81
Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X: 	 515.194 Latitude:
Coordenadas UTM -Y: 	 4.65.180 1	 Lonxitude:

Altitude: 330 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: No cambio de inflexión de pendente a media ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é omún aos GA36036158, 	 GA36036159, 	 GA36036160, 	 GA36036161,
GA36036162, GA36036163 e GA36036164.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Afloramento sobresainte no entorno. Utilizado como canteira ocasional.

Aprecianse unha serie e gravados sen que se poda unha representación
significativa.

Cara ao Sur, no mesmo afloramento apreciase un cruciforme ou figura
antropomorfa esquemática. .

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DE A FONTE
GA36036165. Torroña (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

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

ri	 (-4-1\

Coordenadas UTM-X:	 515.713 -------,
O p

Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.650.964 _

Altitude: 410 m.s.n.m.

1 	
Lonxitude:

Emprazamento topográfico: 	 No cambio de inflexión de pendente dun pequeno
espolón a media ladeira, orientado cara a un rego.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: 	 Neolítico.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Nun afloramento granítico relevante con respecto ao seu contorno, utilizado

como canteira ocasional, disponse varios gravados: coviñas, círculos concéntricos
con coviñas centrais, algúns aproveitando potuberancias da superficie da rocha.
Sucos profundos nalgúns dos motivos. Pías naturais.

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacementos ar ueolóxicos do Concello de Ola Pontevedra. Memoria Técnica.

PETROGLIFO DE MONTE VALGA 2/ PINAR DE PORROS 2
GA36036166. Monte de A Valga (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 512.653 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.648.573

Altitude:	 187 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira suave cara ao rego chamado A Fonte Vella.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común aos GA36036025, GA36036038,
GA36036041, GA36036050, GA36036166
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Situado 5 metros ao NW do GA36036050. Afloramento alongado, disposto en

sentido E-W e elevado uns 60 centímetros do chan, presenta unha lixeira inclinación
cara ao NW. A zona insculturada atópase na parte superior.

Os gravados, de moi difícil visión, consisten en círculos concéntricos.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos argueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

-PETROGLIFO DO ALTO DO CORRUBELO 11
GA36036167. Xiguente (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-88
Folla 1:10.000: 260-44 e, rocaCoordenadas UTM-X: 	 512.089 - O . Latitude:

Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.740 	
1

Lonxitude:

Altitude: 	 m.s.n.m.

Emprazamento topográfico: Parte alta dunha ladeira.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolitico-ldade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Afloramento sobre os que están gravados os

motivos (cuns 5 metros máis arredor da mesma).

Área de cautela: Espazo definido por limites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común aos GA36036073, GA36036074, GA36036075, GA36036076,
GA36036077, GA36036078, GA36036079, GA36036080, 	 GA36036155 e GA
36036156.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Gonce/lo de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Pedra exenta localizada nun afloramento pouco destacado no entorno e con

gran afección de canteiras. A peza ten uhas dimensións de 93x36x20 centímetros.
Na sua cara superior atópanse 7 covifías; unha (a de major tamaño) aillada e as
cinco restantes despostas en duas alineacións, de catro e seis coviñas. Os
diámetros das coviñas varían entre os 4 e os 8 cm.

Fotografía
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Delimitación lanimétrica dos xacementos an ueolóxicos do Concello de Oia Pontevedra Memoria Técnica.

OUTEIRO DO HOME
GA36003007. As Mariñas (Santa María de Baredo).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-48
Folla 1:10.000: 260-24

Coordenadas UTM-X: 	 512.089 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.740

Altitude: 	 240 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Portela.

Adscrición tipolóxica: Indeteminado

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Área de dispersión do material.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Se ben o código corresponde ao termo de Baiona, parte do xacemento está

no Concello de Oia. Fragmentos cerámicos d apariencia medieval e do calcolítico-
bronce aparecidos n aterra removida para a apertura dun cortalumes, nas
proximidades dunha braña.

Fotografía
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Delimitación_planimétrica dos xacementos arqueoláxicos do Concello de Oia 'Pontevedra). Memoria Técnica. 

RECINTO AMURALLADO DE MADANELA / MONTE PEDRADA
GA36054012. Alto da Pedrada (San Vicente de Barrantes).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-82
Folla 1:10.000: 260-44

Coordenadas UTM-X: 	 517.984 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.650.840

Altitude:	 525 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Extremo dunha dorsal.

Adscrición tipolóxica: SAsentamento fortificado.

Adscrición cultural: Medieval.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitada

(defensas).

Área de cautela: Espazo definido
orografía do terreo que delimitan un área
ámbito é común ao GA36036148 e ao GA36054012.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Dadas as modificacións ttealizadas por canteiras actuais é imposible calcular

a extensión do recinto, pero podería rondar os 100.000 m2. O recinto presenta tres
alineacións de murallas disoistas de modo concéntrico, con anchuras de 3.4 metros
e alturas de 1 m.

O estado de conservación da zona corresponden tao Concello de Oia é peor
que a parte situada no termo de Tomirio.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oía (Pontevedra). Memoria Técnica. 

4.2.1. Inventario Arqueolóxico REF-ACH.

Aínda que non tódalas fichas de referencias e topónimos foron
elaboradas a raíz da información proporcionada polas enquisas etnográficas, por
causas de orde práctica e organizativa do texto decidiuse incluir a totalidade dos
rexistros desa natureza dentro deste apartado da Memoria.

De igual xeito que no precedente punto 4.1.1. a información e os datos
expostos no inventario están tomados das correspondentes Fichas de Inventario de
Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia (ben das realizadas durante a
prospección ou das xa existentes). Para a süa exposición seguirase unha orde
numérica correlativa dende o rexistro número 1 en adiante, comezando en primeiro
lugar coas REFerencias e rematar do mesmo xeito cos ACHados.

O modo de Ficha de Catálogo empregado será o mesmo que o utilizado
para os xacementos arqueolóxicos (GA), se ben algúns dos campos necesariamente
deben quedar sin ser cubertos pola propia natureza dos bens inventariados nesta
categorían de elementos.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

PETROGLIFO DO LOMBO CORVO
REF36036001. Mougás (Santa Uxía de IVIougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X:	 512.156 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.656.511

Altitude: 	 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Pequeno outeiro na saida unha vagoada.

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao ar libre.

Adscrición cultural: Calcolítico-Idade do Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Outeiro situado frente á saida dunha vagoada, no límite dunha perichaira.

Existe gran cantidade de afloramentos, así como numerosas pedras soltas, resultado
dos traballos de cantería.

Os motivos representados son combinacións circulares que aproveitan as
irregularidades da pedra e coviñas, algunhas formando alineacións.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

XACEMENTO ROMANO DE MOUGÁS
REF36036002. Porto de Mougás (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 509.644 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.655.559

Altitude: 	 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: litoral, xunto a desembocadura do Río Mougás.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Romano.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Na mesma costa, existe a referencia da existencia dun pavimento de pedra de

orixe romana, na actualidade atópase destruido pola construcción pista de deportes.

Fotografía (tomada de COSTAS GOBERNA e EXPÓSITO ÁLVAREZ; (2004). Faros del Cabo
Silleiro, Instituto de Estudios Vigueses)
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

ACHADO DE ARIEIRO
ACH36036001. Viladesuso (San Miguel de Viladesuso).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 260-71

Folla 1:10.000: 261-41

Coordenadas UTM-X:	 512.293 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.654.007

Altitude: 450 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Aldeira suave da altichaira, no inicio da caida cara ao
mar.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación, este
ámbito é común para o GA36036065 e o ACH36036001.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Ola jPontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Cantos de cuarcita nos que se observan diferentes extraccións. Foron

localizados na superficie da pista que conduce ao petroglifo de Arieiro, a uns 200
metros deste.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

CHOZA I CORDADOIRO
ACH36036002. Mougás (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.047 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.655.576

Altitude:	 170 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Forte ladeira.

Adscrición tipolóxica: Achados ¡liados.

Adscrición cultural: Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Non se establece, en tanto na actualidade o espazo no que
se atopaban os machados está baleiro.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

CHOZA / CORDADOIRO
ACH36036002. Mougás (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 511.047 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.655.576

Altitude:	 170 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Forte ladeira.

Adscrición tipolóxica: Achados illados.

Adscrición cultural: Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Non se establece, en tanto na actualidade o espazo no que
se atopaban os machados está baleiro.
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Delimitación planimétrico dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Depósito de 18 machados de tope e un de asa e tres nervose un puñal (hoxe

desaparecido), así como un cacharro feito a torno e un fragmento de imbrice. Os
machados foron fundidos con mmoldes bivalvos.

As pezas foron localizadas nun grieta formada por tres peñascos, sendo
exhumados os restos en momentos diferentes: 1968 e 1973.

Na actualidade os machados atópanse depositados no Museo de
Pontevedra, salvo dous machados e un puñal que están desaparecidos.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia jPontevedra). Memoria Técnica. 

PILÓN MEGALÍTICO DE MOUGÁS / FINCA DE BOUZA FARIÑA
ACH36036003. Mougás (Santa Uxía de Mougás).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.356 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.656.091

Altitude: 55 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Achado ¡liado.

Adscrición cultural: Romano.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Non se establece.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Descrición:
Pía formada por un so bloque de granito escavado no seu interior, presenta

unha figura tendente á elipse, cun eixe major de 2,75 metros e un eixe menor de
1,35 m, o borde do pilón presenta unhas medidas que oscilan entre os 18 e os 30
centímetros (presentando unha canle de saida), a altura de toda a peza é de 0,90 m,
e a fondura interior é de 0,60 m. A parte exterior non presenta ningún tipo de labra,
salvo o espazo ocupado pola inscrición seguinte:	 SILI.EORINI / hIOS

O achados do elemento foi fortuito, probablemente en 1896. Na actualidade
etá depositado no Museo de Pontevedra.

Fotografía
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MONTE DA VALGA
ACH36036004. A Valga (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 298-18
Folla 1:10.000: 298-14

Coordenadas UTM-X: 	 511.880 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.648.900

Altitude: 440 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Penichaira surcada por pequenos regatos.

Adscrición tipolóxica: Achado illado..

Adscrición cultural: Neolítico —Bronce.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra). Memoria Técnica.

Descrición:
Muiño navicular de granito roto en duas mitades, aparecido nun camiño da

zona de A Valga. Pola sua tipoloxía podería encuadrarse entre o neolítico Final e o
Bronce Final.

Na actualidade atópase na Concello de A Guarda.

Fotografía
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PÍA
ACH36036005. O Arrabal (Santa María de Oia).
Cartografía:

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

Coordenadas UTM-X: 	 510.644 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.650.349

Altitude:	 m.s.n.m.

1 	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira.

Adscrición tipolóxica: Achado illado.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Establecida en tanto se ubica dentro do ámbito de protección do
GA36036012, GA36036035 e GA36036043.
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Descrición:
Pía escavada nunha única peza de granito, as suas dimensións totais son

1,90 x 120 x 0,55 metros, mentres que as medidas da pia escavada son 0,95 x 0,77
x 0,30, estando labrada unicamente a sua parte interior.

O lugar e o momento da sua aparición é descoñecido, so se sabe que foi
localizada durante a realización dunhas obras nunha estrada cercana ao Mosteiro de
Santa María de Ola. As coordenadas incluidas nesta ficha corresponden ao lugar da
sua actual ubicación, nun xardín nos accesos ao núcleo de O Arrabal, desde a
estrada Baiona- A Guarda, mooi próximo a entrada principal de A Finca do Bosque.

Fotografía
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ACHADO DE O ALTO DA CUNCHADA 1
ACH36036006. Curro da Valga (San Mamede de Loureza).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-11
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X:	 512.360 Latitude: 41 0 59' 32" N
Coordenadas UTM-Y:	 4.649.025

Altitude: 425 m.s.n.m.

Lonxitude: 8° 51" 2" W

Emprazamento topográfico: Penichaira surcada por pequenos regatos.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Descrición:
Os materials foron atopados por Cándido Verde (veciño de A Guarda). O

xacemento evidénciase pola aparición de lascas de cuarcita e algún fragmento de
cerámica lisa. Con moitas dúbidas, pero tendo en conta o tipo de xacementos do
entorno podemos adscribir os materials nun momento indeterminado entre o
Neolítico final e o Bronce.

Aparecen ao longo da pista aberta cunha dispersión duns 30 metros ao longo
do trazado. Localízanse nunha pequena pendiente orientada cara a un pequeno
regato que se atopa inmediatamente ao leste, xunto a unha pequena braña.

Tendo en conta a pouca cantidade de material atopado optamos por
inventarialo como un Achado.

Fotografía
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ACHADO DE TOURO MORTO
ACH36036007. Santa Comba (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 299-21
Folla 1:10.000: 299-11

Coordenadas UTM-X: 	 514.283 Latitude:
Coordenadas UTM-Y:	 4.647.595

Altitude: 500 m.s.n.m.

1	 Lonxitude:

Emprazamento topográfico: En ladeira.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Indeterminado.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Descrición:
Chegados case a zona mais chá atópanse anacos de cerámica nunha zona

duns 80-100 metros, ao longo da pista aberta e nos pedís de derrube natural do
terreo.

Trátase de anacos de cerámica informe de factura prehistórica. Tendo en
conta o número de fragmentos atopados e unha dispersión tan grande optouse por
considerar o lugar como un achado. Atópase relativamente cercano ao grupo de
mámoas de A Valga.

Fotografía

384
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ACHADO DE MONTE BAIXO
ACH36036008. Vilariño (San Pedro de Burgueira).
Cartografía:

Folla 1:5.000: 261-82
Folla 1:10.000: 2994f4»Å,I

Coordenadas UTM-X:	 516.510 Latitude:
Coordenadas UTM-Y: 	 4.651.733

Altitude: 	 300 m.s.n.m.

Lonxitude:

Emprazamento topográfico: Ladeira de suave pendente.

Adscrición tipolóxica: Indeterminado.

Adscrición cultural: Romano.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Non se establece.

Área de cautela: Espazo definido por límites de finca, pistas e a propia
orografía do terreo que delimitan un área perimetral ao redor da súa ubicación.
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Descrición:
Varios fragmentos de tegula diseminados ao longo do camifío e pequenos

fragmentos de cerámica indeterminada.

Fotografía
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Delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Conce//o de Ola (Pontevedra). Memoria Técnica. 

Neste capítulo detallaranse tödalas claves necesarias para unha correcta
comprensión da información (sobre todo gráfica) facilitada no Anexo Cartográfico
desta Memoria Técnica.

5.1. CARTOGRAFÍA.

Xúntanse no presente documento planos a escala 1:10.000 (reducción
dos planos a escala 1:5.000 da Xunta de Galicia) coa delimitación dos xacementos
arqueolóxicos inventariados, tanto da área de cautela como da protección integral, os
límites de cada unha das mesmas é grafiado convenientemente en cada plano. No
tocante á protección integral, a sua grafía resulta complicada no caso dos petroglifos,
tendo en conta que o propio símbolo da tipoloxía do xacemento ocupa sobre o plano un
tamaño superior á propia superficie do elemento sinalizado, algo semellante sucede
coas mámoas de menor diámetro.

Adxúntanse a totalidade das follas qu compoñen o Concello de Oia,
independentemente de que netas figuren ou non elementos catalogados, ren tanto
detse modo pode obrerse unha completa visión da área de traballo. As follas que
integran a planimetría completa do Concello de Ola a escala 1:10.000 son as seguintes:
260-47, 260-48, 260-58, 261-51, 260-68, 261-61, 261-62, 260-78, 261-71, 261-72, 260-
88, 261-81, 261-82, 298-18, 299-11, 299-12298-28, 299-21 e 299-22.

Da mesma maneira xúntanse os planos de escala 1:20.000 10 da
Consellería de Ordenación do Territorio (Xunta de Galicia), onde se marcan os límites
territoriais do Concello de Oia, e polo tanto da área de traballo, e sinalanse asreferencias arqueolóxicas (GA, ACH e REF) localizadas durante a intervención, así
como as xa presentes no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural.

Adxúntanse as sete follas (números 260-24, 260-34, 260-44, 261-31,
261-41, 298-14 e 299-11) coas que se compón cartograficamente o térmo muncipal de
Oia, coa localización xeográfica de cada un dos elementos catalogados. Sobre esta
planimetría foron grafiados os límites do Concello, motivo polo cual incluese a folla 260-
24 a pesar de non localizarse netas ningún elemento catalogado.

Por motivos prácticos, nalgúnhas das follas que integran a planimetría
1:20.000 os códigos dos elementos inventariados foron simplificados e reducidos aos
sinaladores da tipoloxía (GA ou REF) e os tres díxitos de identificación de cada

1 0 Reducción dos orixinais 1:10.000.
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elemento. Naqueles casos donde a concentración de xacementos impide, dada a
escala 1:20.000 utilizada, unha adecuada localización individualizada de cada
xacemento procedeuse a sinalar de modo conxunto a zona donde se concentra cada
grupo.

Ademáis, ofrécese un novo listado dos puntos arqueolóxicos rexistrados
onde se expecifica, ademais da súa identificación e certa información referente á
adscrición tipolóxica e localización administrativa de cada un deles, o número de folla
(do plano escala 1:20000 e 1:10.000 da Xunta de Galicia) onde poden ser atopados.
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5.2. FOTOGRAFÍA, DEBUXO E DELINEACIÓN.

As fotografías dos xacementos arqueolóxicos inclúense nas preceptivas
Fichas de Inventario da Xunta de Galicia e nas Fichas de Catálogo incluidas no
presente documento (apanado 4). Ademáis, existe unha selección fotográfica na parte
final deste documento (Anexo Fotográfico), no que se inclúen diversas tomas dos
diferentes elementos catalogados, a fin de dar unha máis completa visión dos mesmos
e das súas características e particularidades tipolóxicas, estructuráis e de estado de
conservación.
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Neste capítulo detallaranse tódalas claves necesarias para unha correcta
comprensión da información (sobre todo gráfica) facilitada no Anexo Cartográfico
desta Memoria Técnica.

5.1. CARTOGRAFÍA.

Xúntanse no presente documento planos a escala 1:10.000 (reducción
dos planos a escala 1:5.000 da Xunta de Galicia) coa delimitación dos xacementos
arqueolóxicos inventariados, tanto da área de cautela como da protección integral, os
límites de cada unha das mesmas é grafiado convenientemente en cada plano. No
tocante á protección integral, a sua grafía resulta complicada no caso dos petroglifos,
tendo en conta que o propio símbolo da tipoloxía do xacemento ocupa sobre o plano un
tamaño superior á propia superficie do elemento sinalizado, algo semellante sucede
coas mámoas de menor diámetro.

Adxúntanse a totalidade das follas qu compoñen o Concello de Oia,
independentemente de que nelas figuren ou non elementos catalogados, ren tanto
detse modo pode obrerse unha completa visión da área de traballo. As follas que
integran a planimetría completa do Concello de Oia a escala 1:10.000 son as seguintes:
260-47, 260-48, 260-58, 261-51, 260-68, 261-61, 261-62, 260-78, 261-71, 261-72, 260-
88, 261-81, 261-82, 298-18, 299-11, 299-12298-28, 299-21 e 299-22.

Da mesma maneira xúntanse os planos de escala 1:20.000 1 0 da
Consellería de Ordenación do Territorio (Xunta de Galicia), onde se marcan os límites
territoriais do Concello de Oia, e polo tanto da área de traballo, e sinalanse as
referencias arqueolóxicas (GA, ACH e REF) localizadas durante a intervención, así
como as xa presentes no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural.

Adxúntanse as sete follas (números 260-24, 260-34, 260-44, 261-31,
261-41, 298-14 e 299-11) coas que se compón cartograficamente o térmo muncipal de
Oia, coa localización xeográfica de cada un dos elementos catalogados. Sobre esta
planimetría foron grafiados os límites do Concello, motivo polo cual incluese a folla 260-
24 a pesar de non localizarse nelas ningún elemento catalogado.

Por motivos prácticos, nalgúnhas das follas que integran a planimetría
1:20.000 os códigos dos elementos inventariados foron simplificados e reducidos aos
sinaladores da tipoloxía (GA ou REF) e os tres díxitos de identificación de cada

1 ° Reducción dos orixinais 1:10.000.
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elemento. Naqueles casos donde a concentración de xacementos impide, dada a
escala 1:20.000 utilizada, unha adecuada localización individualizada de cada
xacemento procedeuse a sinalar de modo conxunto a zona donde se concentra cada
grupo.

Ademáis, ofrécese un novo listado dos puntos arqueolóxicos rexistrados
onde se expecifica, ademais da súa identificación e ceda información referente á
adscrición tipolóxica e localización administrativa de cada un deles, o número de folla
(do piano escala 1:20000 e 1:10.000 da Xunta de Galicia) onde poden ser atopados.
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5.2. FOTOGRAFÍA, DEBUXO E DELINEACIÓN.

As fotografías dos xacementos arqueolóxicos inclúense nas preceptivas
Fichas de Inventario da Xunta de Galicia e nas Fichas de Catálogo incluidas no
presente documento (apartado 4). Ademáis, existe unha selección fotográfica na parte
final deste documento (Anexo Fotográfico), no que se inclúen diversas tomas dos
diferentes elementos catalogados, a fin de dar unha máis completa visión dos mesmos
e das súas características e particularidades tipolóxicas, estructuráis e de estado de
conservación.
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7.1. PUNTOS ARQUEOLÓX1COS DO CONCELLO 01A (PONTEVEDRA).

CLAVE DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA ADS.TIPOLÓX.
PLANO
(1:10.000)

_41:20.0001_
Petróglifo	 do	 Coto	 dos Santa	 Uxía	 de 260-68

GA36036001 Mouros Mougás Mougás Petröglifo 260-34
Petróglifo	 da	 Casa Santa	 Uxía	 de 260-68

GA36036002 Forestal Mougás Mougás Petróglifo 260-34
GA3603603 Petroglifo	 de	 Pousadela San Mamede de 260-78
GA-45 I.2-Pedra dos Chetos Pedornes Pedornes Petroqlifo 260-44

San Mamede de 260-78
GA36036004 Petróglifo de Pedornes Pedornes Pedornes Petróglifo 260-44

Castro-
Petróglifo	 do	 Marco do Castelo de 298-18

GA36036005 Castelo Chavella Santa María de Oia Petröglifo 298-14
Castro-
Castelo de Asentamento 298-18

GA36036006 Castro de Chavella Chavella Santa María de Oia fortificado (castro) 298-14
Castro	 de	 Castelo Santa	 Uxía	 de Asentamento 260-68

GA36036007 Fariña/A Cabecifía Cabeciña Mougás fortificado (castro) 260-34
GA36036008 Castro	 de	 Canto	 dos Santa	 Uxía	 de Asentamento 260-68
GA-52 Mouros A lgrexa Mougás fortificado (castro) 260-34
GA36036009 Castro	 de	 Viladesuso- San	 Miguel	 de Asentameto 260-68
GA-53 Castro da Cividade Preáns Viladesuso fortificado (castro) 260-44
GA36036010 San	 Mamede	 de Asentamento 260-78
GA-54 O Crastro Vilar Pedornes fortificado (castro) 260-44
GA36036011 San	 Mamede	 de Asentamento
GA-55 Monte do Castro Vilar Pedornes fortificado (castro) 260-88

Asentamento 260-88
GA36036012 Castro do Bosque Ola Santa María de Ola fortificado (castro) 260-44

Santa	 Uxía	 de 260-68
GA36036013 Petróglifo de A Cabecirla Cabecifia Mougás Petróglifo 260-34
GA36036014 Santa	 Uxía	 de Asentamento 260-68
(inclue N1411) Castro de As Chans As Chans Mougás fortificado (castro) 260-34

O	 Crasto/Castro	 de Santa	 Uxía	 de Asentamento 260-68
GA36036015 Mougás Mouaás Mouqás fortificado (castro) 260-34

San	 Pedro	 de Asentamento 261-72
GA36036016 Castelo/Os Castelos Torroña Burgueira fortificado (castro) 261-41
GA36036017 San	 Miguel	 de 260-78
GA-48 Petroglifo de Arieiro Viladesuso Viladesuso Petroglifo 260-44
GA-56 San	 Pedro	 de 261-61
GA36036018 Mámoas do Areeiro (M-1) Torroña Burgueira Túmulo megalítico 261-31

San	 Pedro	 de Túmulo 260-88
GA36036019 Mámoas de A Portela 1 A Portela Burgueira indeterminado 260-44

San	 Pedro	 de 260-88
GA36036020 Petróqlifo de A Portela A Portela Burqueira Petróglifo 260-44

Mámoa	 da	 Valga	 1/A Santa San	 Mamede	 de 299-21
GA36036021 Mina Comba Loureza Túmulo megalítico 299-11

Mámoa	 da	 Valga	 2/A Santa San	 Mamede	 de 299-11
GA36036022 Mina Comba Loureza Túmulo megalítico 299-11

As San	 Miguel	 de 260-68
GA36036023 As Moreiras/Os Castros Moreiras Viladesuso Indeterminado 260-34

San	 Pedro	 de Asentamento 261-81
GA36036024 Castro de Burgueira A Cividá Burqueira fortificado (castro) 261-41

San	 Mamede	 de Xacemento ao ar libre 299-11
GA36036025 Monte da Valga 1 Mabia Loureza (calcolítico) 299-11
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Petróglifo	 do	 Alto	 do Santa	 Uxía	 de 260-34
GA36036026 Pousifío Pousiño Mougás Petróglifo 260-68
GA36036027 Petroglifo de A Cerradiña San	 Miguel	 de 260-68
GA-41 II Mougás Viladesuso Petroglifo 260-34

San	 Pedro	 de 261-81
GA36036028 Petróglifo do Feal Torrofía Burgueira Petróglifo 261-41

San	 Mamede	 de 299-11
GA36036029 Petróglifo de As Fontiñas Mabia Loureza Petró_glifo 299-11
GA36036030 Petroglifo de A Cerradiña Santa	 Uxfa	 de 260-68
GA-42 III Mougás Mougás Petroglifo 260-34
GA36036031 San Pedro de 261-61
GA-57 Mámoas do Areeiro (M-2) Torroña Burqueira Túmulo megalitico 261-31
GA36036032 San Pedro de Túmulo 261-61
GA-58 Mámoas de Areeiro (M-3) Torroña Burgueira indeterminado 261-31

San	 Pedro	 de Túmulo 260-88
GA36036033 Mámoas de A Portela 2 A Portela Burgueira indeterminado 260-44

Mámoa da Valga M3/A Santa San	 Mamede	 de Túmulo 299-11
GA36036034 Mina Comba Loureza indeterminado 299-11

260-88
GA36036035 Finca do Bosque 1 Oia Santa María de Oia Xacemento romano 260-44
GA36036036 Petroglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA-4 Morouzo IV Vilar Pedornes Petroglifo 260-44

San Mamede de 260-88
GA36036037 Petróglifo de O Viveiro 2 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44

San	 Mamede	 de Xacemento ao ar libre 299-11
GA36036038 Monte da Valga 2 Mabia Loureza (Calcolítico) 299-11

San	 Mamede	 de Xacemento ao ar libre 299-11
GA36036039 Monte da Valga 3 Mabia Loureza t_Calcolítico) 299-11

San	 Mamede	 de Xacemento ao ar libre 299-11
GA36036040 Monte da Valga 4 Mabia Loureza (Calcolítico) 299-11

San	 Mamede	 de Xacemento ao ar libre 299-11
GA36036041 Monte da Valga 5 Mabia Loureza (Calcolítico) 299-11

Corte	 das	 Cabras	 / As 298-18
GA36036042 Campo do Cruceiro Casetas Santa María de Oia Xacemento romano 298-14

260-88
GA36036043 Finca do Bosque 2 Oia Santa María de Oia Xacemento romano 260-44

San	 Mamede	 de Xacemento 260-78
GA36036044 Fiales Pedornes Pedornes Paleolítico 260-44
GA36036045 Petroglifo	 de	 O	 Viveiro San	 Mamede	 de 260-88
GA-20 I.1-Auga dos Cebros Vilar Pedornes Petróglifo 260-44

Lugar	 funerario
Necrópole e Mosteiro de medieval e complexo 260-88

GA36036046 Oia Oia Santa María de Oia conventual 260-44
Campo de
Futbol	 de San	 Pedro	 de Túmulo	 funerario 261-81

GA36036047 Mámoa N°1 de Burgueira Bur_gueira Burgueira indeterminado 261-41
Campo de
Futbol	 de San	 Pedro	 de Túmulo 261-81

GA36036048 Mámoa N°2 de Burgueira Burgueira Burgueira indeterminado 261-41
Santa

Petróglifos	 de	 Santa Comba	 / San	 Mamede	 de 299-11
GA36036049 Comba Acevedo Loureza Petróglifos 299-11

Petroglifo	 de	 Monte San	 Mamede	 de 299-11
GA36036050 Valga/ Pinar de Porros 1 oureza Loureza Petróglifo 299-11

San	 Mamede	 de 299-11
GA36036051 Petroglifo das Fontiñas Fontirlas Loureza Petróglifo 299-11

San	 Pedro	 de 299-11
GA36036052 Petróglifo de A Portela A Portela Burgueira Petróglifo 299-11

San	 Pedro	 de 261-81
GA36036053 Petróqlifo de A Portela A Portela Burqueira Petróqlifo 261-41
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San	 Pedro	 de 260-88
GA36036054 Petró lifo de A Portela A Portela Burgueira Petróglifo 260-44

Alto 	 de San 	 Pedro 	 de 260-88
GA36036055 Petróglifo de Corrubelo Corrubelo Burqueira Petrócilifo 260-44

San	 Pedro	 de 261-81
GA36036056 Petróglifo de As Cruces Torrofia Burgueira Petróglifo 261-41

San	 Pedro	 de 299-11
GA36036057 Petróglifo de A Portela A Portela Burqueira Petróglifo 299-11

San	 Pedro	 de 261-81
GA36036058 Petróglifo de A Portela A Portela Burgueira Petróglifo 261-41

San	 Mamede	 de 299-11
GA36036059 Petroqlifo das Fontiñas Fontiñas Loureza Petróglifo 299-11

Petroglifo das Fontifias 2 San	 Mamede	 de 299-11
GA36036060 P3 Mabia Loureza Petróqlifo 299-11

San	 Mamede	 de 299-11
GA36036061 Petróglifo das Fontirlas Mabia Loureza Petróglifo 299-11

Petróglifo de A Portela 2 San	 Pedro	 de 261-81
GA36036062 P2 A Portela Burqueira Petróglifo 261-41

Petróglifo de A Portela 2 San	 Pedro	 de 61-81
GA36036063 P3 A Portela Burgueira Petráglifo 261-41

San	 Pedro	 de 261-61
GA36036064 Mámoas de Arriero (M-4) Torroña Burgueira Petroglifo 261-31
GA36036065 San 	 Miguel 	 de 261-71
GA-59 As Fontes Sobra! Viladesuso Indeterminada 261-41

Petróglifo	 do	 Marco do San	 Mamede	 de 261-81
GA36036066 Castelo Mabia Loureza Petróglifo 261-41

261-81
GA36036067 Petróglifo de A Portela 4 0 Arrabal Santa María de Oia Petróglifo 261-41

San	 Mamede	 de 261-81
GA36036068 Petróglifo de A Portela 5 Mabia Loureza Petróglifo 261-41

Petróglifo	 de	 Chan	 do San	 Pedro	 de 261-31
GA36036069 Lobado Torroña Burqueira Petróglifo 261-61

San	 Mamede	 de 299-11
GA36036070 Petróglifo de A Portela 6 Mabia Loureza Petróglifo 261-41

260-88
GA36036071 Petróqlifo de A Portela 7 O Arrabal Santa María de Oia Petróglifo 260-44

San	 Mamede	 de 260-88
GA36036072 Petróglifo de A Portela 8 Mabia Loureza Petróglifo 260-44

Petróglifo	 do	 Alto	 de San	 Pedro	 de 260-88
GA36036073 Corrubelo 2 Xiguente Burgueira Petróglifo 260-44

Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Pedro	 de 260-88
GA36036074 Corrubelo 3 Xiguente Bur_gueira) Petróglifo 260-44

Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Pedro	 de 260-88
GA36036075 Corrubelo 4 Xiquente Burgueira Petróglifo 260-44

Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA36036076 Corrubelo 5 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44

Petróglifo	 do	 Mo	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA36036077 Corrubelo 6 Vilar Pedornes Petróqlifo 260-44

Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA36036078 Corrubelo 7 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44

Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA36036079 Corrubelo 8 Vilar Pedornes Petróqlifo 260-44

Petróglifo	 do	 Atto	 do San	 Pedro	 de 260-88
GA36036080 Corrubelo 9 Xiguente Burqueira Petróglifo 260-44

Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA36036081 Corrubelo 10 Vilar Pedornes Petráglifo 260-44

Petróglifo	 de	 Alto	 de San	 Pedro	 de 261-71
GA36036082 Lousado 1 Torroña Burqueira Petráglifo 261-41

405



nelimitarään_planimättica_clas_xacementa ". • 	 • 	 *O 	 •I 	 Is" • .

Petróglifo	 de	 Alto	 de San	 Pedro	 de 261-71
GA36036083 Lousado 2 Torroña Burgueira) Petróglifo 261-41

Petróglifo	 de	 Alto	 de San	 Pedro	 de 261-71
GA36036084 Lousado 3 Torroña Burgueira Petróglifo 261-41
GA36036085 Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA-1 Morouzo I Vilar Pedornes Petróglifo 260-44

Petróglifo	 do	 Alto	 do
GA36036086 Morouzo	 II-Pedra	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA-2 Cazador Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036087 Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA-3 Morouzo III Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036088 Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88
GA-5 Morouzo V Vilar Pedernes Petróglifo 260-44
GA36036089 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-6 Pedreira 1.1 A Riña Santa María de Ola Petróglifo 260-44
GA36036090 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-7 Pedreira 1.2 A Riña Santa María de Ola Petröglifo 260-44
GA36036091 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-8 Pedreira 1.3 A Riña Santa María de Ola Petróglifo 260-44
GA36036092 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-9 Pedreira 1.4 A Riña Santa María de Oia Petróglifo 260-44
GA36036093 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-10 Pedreira 1.5 A Riña Santa María de Oia Petróglifo 260-44
GA36036094 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-11 Pedreira 1.6 A Riña Santa María de Ola Petróglifo 260-44
GA36036095 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-12 Pedreira 1.7 A Riña Santa María de Ola Petróglifo 260-44
GA36036096 PetrÖglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-13 Pedreira 1.8 A Riña Santa María de Oia Petróglifo 260-44
GA36036097 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-14 Pedreira II A Riña Santa María de Ola Petröglifo 260-44
GA36036098 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-15 Pedreira III A Riña Santa María de Ola Petröglifo 260-44
GA36036099 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-16 Pedreira IV.1 A Riña Santa María de Ola Petróglifo 260-44
GA36036100 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-17 Pedreira IV.2 A Riña Santa María de Ola Petróglifo 260-44
GA36036101 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-18 Pedreira V A Riña Santa María de Ola Petróglifo 260-44
GA36036102 Petróglifo	 do	 Alto	 da 260-88
GA-19 Pedreira VI A Riña Santa María de Ola Petró_glifo 260-44
GA36036103 San Mamede de 260-88
GA-21 Petróolifo de O Viveiro 1.2 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036104 San Mamede de 260-88
GA-22 Petró_glifo de O Viveiro 1.3 Vilar Pedornes Petröglifo 260-44
GA36036105 San Mamede de 260-88
GA-23 Petróglifo de O Viveiro 1.4 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036106 Petróglifo	 de	 O	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-24 11.1 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036107 Petróglifo	 de	 O	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-25 11.2 Vilar Pedornes Petró_glifo 260-44
GA36036108 Petróglifo	 de	 O	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-26 11.3 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036109 Petróglifo	 de	 O	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-27 11.4 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036110 Petróglifo	 de	 O	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-28 11.5 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036111 Petróglifo	 de	 O	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-29 11.6 Vilar Pedornes Petrócilifo 260-44
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GA36036112 Petróglifo	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-30 111.1 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036113 Petróglifo	 de 	 O 	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-31 111.2 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036114 PetrÖglifo	 de	 O	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-32 111.3 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036115 Petróglifo	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-33 111.4 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036116 Petróglifo	 de	 O 	 Viveiro San Mamede de 260-88
GA-34 111.5 Vilar Pedomes Petróglifo 260-44
GA36036117 Petróglifo de O Viveiro IV San Mamede de 260-88
GA-35 Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036118 PetrÖglifo de A Xestosifía- San Kilamede de 260-88
GA-36 O Viveiro V Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036119 Petróglifo de A Xestosifia- San Mamede de 260-88
GA-37 O Viveiro VI Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036120 Petróglifo de A Xestosiña- San Mamede de 260-88
GA-38 O Viveiro VII Vilar Pedornes Petrgglifo 260-44
GA36036121 Petróglifo	 Cruz 	 de 	 O San Mamede de 260-88
GA-39 Viveiro Vilar Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036122 Petróglifo de A Cerradiña San	 Miguel	 de 260-88
GA-40 1 Mougás Viladesuso Petróglifo 260-44
GA36036123 260-88
GA-43 Petróglifo do Río de Vilar A Riña Santa María de Oia Petróglifo 260-44
GA36036124 Petróglifo	 de Pousadela San Mamede de 260-78
GA-44 1.1 Pedornes Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036125 San Mamede de 260-78
GA-46 Petröglifo de Pousadela 11 Pedornes Pedornes Petróqlifo 260-44
GA36036126 Petróglifo	 de	 Pousadela San Mamede de 260-78
GA-47 III Pedomes Pedornes Petróglifo 260-44
GA36036127 Petróglifo	 de	 Pedra San	 Pedro	 de 261-71
GA-49 Escrita- Penedo Cruzado Torrofía Burgueira Petróglifo 261-41
GA36036128 Petroglifo de Canto dos Santa	 Uxía	 de 260-68
GA-51 Mouros Mougás Mougás Petróglifo 260-34
GA36036129 Petróglifo de A Cabecifía Santa	 Uxía	 de 260-68
NV-1 2 Cabecifía Mougás Petróglifo 260-34
GA36036130 Petróglifo de A Cabecifia Santa	 Uxía	 de 260-68
NV-2 3 Cabecifía Mougás Petróglifo 260-34
GA36036131 Petróglifo	 de	 Bouza Bouza Santa	 Uxía	 de 260-68
NV-3 Fariña 1 Fariña Momias Petróglifo 260-34
GA36036132 Petróglifo	 de	 Bouza Bouza Santa	 Uxía	 de 260-68
NV-4 Fariña II Fariña Mougás Petróglifo 260-34
GA36036133 Petróglifo	 de	 Bouza Bouza Santa	 Uxía	 de 260-68
NV-5 Fariña III Fariña Mougás Petróglifo 260-34
GA36036134 Petróglifo	 de	 Bouza Bouza Santa	 Uxía	 de 260-68
NV-6 Fariña IV Fariña Mougás Petróglifo 260-34
GA36036135 Petróglifo	 de	 Bouza Bouza Santa	 Uxía	 de 260-68
N1/-7 Fariña V Fariña Mougás Petróglifo 260-34
GA36036136 Petróglifo	 de	 As As Santa 	 Uxía	 de 260-68
IVV-8 Cachadas Cachadas Mouqás Petróqlifo 260-34
GA36036137 Pinar 	 do Santa	 Uxía	 de 260-68
NV-9 Pinar do Corvo Corvo Mougás Petróglifo 260-34
GA36036138 Santa	 Uxía	 de 260-68
Ny-10 Petróglifo de As Chans As Chans Mougás Petróglifo 260-34
GA36036140 260-68
NV-12 Petróglifo de Senin 1 Senin Mouqás-Viladesuso Petróglifo 260-34
GA36036141 260-68
NV-13 Petróglifo de Senín 11 Senín Mougás-Viladesuso Petróqlifo 260-34
GA36036142 260-68
NV-14 Petróglifo Viladesuso Petróglifo 260-34
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GA36036143 San	 Mamede	 de 299-11
NV-15 Petróglifo das Fontiñas Fontifias Loureza Petróglifo 299-11
GA36036144 San	 Mamede	 de 299-11
NV-16 Petróglifo das Fontiñas Fontiñas Loureza Petróglifo 299-11
GA36036145 261-81
NV-17 Petróglifo de A Portela A Portela Santa María de Oia Petróglifo 261-41
GA36036146 Petróglifo	 do	 Alto	 do San	 Pedro	 de 260-88
NV-18 Corrubelo 2 Xiguente Burgueira Petröglifo 260-44
GA36036147 San	 Mamede	 de 299-11
NV-20 Petróglifo de Valiñacova Mabia Loureza Petróqlifo 299-11
GA36036148 Petróglifo de A Maceira/A Monte San	 Pedro	 de 261-82
NV-21 Laxe Cruzada Pedrada Burqueira Petróqlifo 261-41

Castro-
Castelo de Túmulo 260-61

GA36036149 Túmulo de Chavella Chavella Santa María de Oia indeterminado 298-18
San	 mamede	 de 260-88

GA36036150 O Viveiro III Vilar Pedornes Petroglifo 260-44
Codillo	 do Santa	 Uxía	 de 261-51

GA36036151 Cortello do Porco Porco Mouqás Petroglifo 261-31
Santa	 Uxía	 de 260-88

GA36036152 A Pedreira 1 A Pedreira Mouqás Petroqlifo 260-34
Santa San	 Mamede	 de 299-21

GA36036153 Petroglifo de A Cruciria Comba Loureza Petroglifo 299-11
San	 pedro	 de 261-82

GA36036154 Petroglifo de Mouta Bonaval Burgueira Petroglifo 261-41
San	 Pedro	 de 261-81

GA36036155 Petroqlifo de A Portela 9 A Portela Burqueira Petroglifo 261-41
San	 Pedro	 de 260-88

GA36036156 Petroglifo de A Portela 10 A Portela Burqueira Petroglifo 261-41
San	 Pedro	 de 261-81

GA36036157 Petroqlifo de Vilariño Vilariño Burqueira Petroglifo 261-41
San	 Pedro	 de 261-81

GA36036158 Petroglifo de Bonaval Bonaval Burqueira Petroglifo 261-41
San	 Pedro	 de Túmulo 261-81

GA36036159 Mámoa de Bonaval 1 Bonaval Burgueira indeterminado 261-41
Petroglifo de O Regueiro San	 Pedro	 de 261-81

GA36036160 de Breto 1 Mouta Burqueira Petroqlifo 261-41
Petroglifo de O Regueiro San	 Pedro	 de 261-81

GA36036161 de Breto 2 Mouta Burqueira Petroqlifo 261-41
Petroglifo de O Regueiro San	 Pedro	 de 261-81

GA36036162 de Breto 3 Mouta Burgueira Petroglifo 261-41
San	 Pedro	 de Túmulo 261-81

GA36036163 Mámoa de Bonaval 2 Bonaval Burgueira indeterminado 261-41
San	 Pedro	 de 261-81

GA36036164 Petroglifo de O Coto Bonaval Burqueira Petroglifo 261-41
San	 Pedro	 de 261-71

GA36036165 Petroglifo de A Fonte Torrorla Burqueira Petroqlifo 261-41
Petroglifo de A Valga / San	 Mamede	 de 299-11

GA36036166 Pinar de Porros 2 A Valga Loureza Petroqlifo 299-11
Petroglifo	 do	 Alto	 do San	 Mamede	 de 260-88

GA36036167 Corrubelo 11 Vilar Pedornes Petroglifo 260-44

Petroglifos de A Pedreira Santa	 Uxía	 de 260-68
REF36036001 2 A Pedreira Mouqás Petroqlifo 260-34

Porto	 de Santa	 Uxía	 de 260-68
REF36036002 Pavimento romano Mouqás Mouqás Indeterminado 260-34

San	 Miguel	 de 261-71
ACH36036001 Arieiro Sobral Viladesuso Indeterminada 261-41
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Santa	 Uxía	 de Depósito	 de 260-68
ACH36036002 Choza / Cordadoiro Moulás Mougás machados (I. Bronce) 260-34

Santa	 Uxía	 de 260-68
ACH36036003 Pilón de Mouqás Mougás Mougás Indeterminado 260-34

San	 Mamede	 de 298-18

ACH36036004 Muíño de Monte Valga A Valga Loureza Indeterminado 298-14
260-88

ACH36036005 Pía Oia Santa María de Oia Indeterminada 260-44

Achado	 do	 Alto	 da Curro	 da San	 Mamede	 de 299-11

ACH36036006 Cunchada 1 Valga Loureza Indeterminado 299-11
Santa San	 pedro	 de 299-21

ACH36036007 Achado de Touro Modo Comba Burgueira Indeterminado 299-11
San	 pedro	 de 261-41

ACH36036008 Achado de Monte Baixo Vilarifío Burgueira Indeterminado 299-11
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7.2. ÁREAS DE PROTECCIÓN.

A normativa de protección do Patrimonio Cultural así como a que atinxe
á regulación da actividade arqueolóxica debe o seu marco legal ó determinado no
Título V da Lei 16/1985 de 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español, na Lei 8/1995,
do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, así como no Decreto 199/1997, do
10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueoláxica na Comunidade Autónoma de
Galicia, e rexerá, asemade, para aqueles aspectos non previstos nas ordenanzas do
presente Plan Xeral.

Finalmente, é preciso sinalar que segundo a lexislación vixente a
totalidade dos elementos catalogados como petroglifos son declarados Ben de Interés
Cultural (B.I.C.) por disposición xenérica do apartado 2°, articulo 40 da Lei 13/1985, do
25 de xuño, do Patrimonio Histórico español, mentres que os elementos catalogados
como castelos gozan da mesma protección segundo establece o Decreto de 22 de
abril de 1949 sobre protección de "castillos españoles" (B.O.E. n° 125 de 5 de mayo
de 1949); posteriormente, na Disposición Adicional Segunda da Ley 16/1985 de 25
de junio del Patrimonio Histórico Español pasan a ser considerados B.I.C. os
elementos que estexan afectados polo mencionado Decreto 22-04-1949

Dado que a diferencia doutros traballos de delimitación planimétrico de
xacementos arqueolóxicos este non ten como obxetivo incorporarse a un documentro
de Plan Xeral de Ordenación Municipal, e tendo en conta que non estase a elaborar
unha normativa reguladora do uso do solo no termo municipal de Oia, non
procederemos á elaboración dunha regulamentación, senón que nos limitaremos a
realizar unha somera explicación dos criterios xerais utilizados para establecer as áreas
de cautela e as de protección integral, sen entrar a regular as normas de uso do solo
afectado polas mesmas, así como tampouco procederemos a desehpr graos de
protección, máis alá dos xa mencionados de área de cautela e protección integral.

O catálogo recollido neste documento permanecerá aberto á
incorporación de novos bens arqueolóxicos que sexan descubertos casualmente ou
como consecuencia de actividades encamiñadas a tal fin dentro da normapva
legalmente establecida ao efecto. Do mesmo xeito, os niveis e áreas de protección
definidos para os mesmos poderán sufrir modificacións en función dos resultados das
intervencións arqueolóxicas que Iles afectan, ou ben pola localización de evidencias
arqweolóxicas en procesos de remoción de terras.
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7.2.1. Área de protección integral.

É o espazo existente dentro do perímetro máis externo do xacemento que
se protexe e que ven delimitado polas estructuras arqueolóxicas visibles do mesmo
máis un perímetro duns cinco metros a partir da estructura visible máis exterior.

Naqueles xacementos que non pudieron ser localizados polas condicións
de vexetación ou outras causas, a área de protección foi sinalada en función dos datos
contidos nas correspondentes Fichas de Inventario de xacementos arqueolóxicos da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Xunta de Galicia), máis a rigurosidade da
mesma é loxicamente discutible; naqueles casos nos que a información contida na
referida Ficha de Inventario, ou na bibliografía consultada, non se considerou suficiente
para establecer un área de protección integral cun mínimo de rigurosidade esta non foi
grafiada na planimetría, fac,éndose constar nas correspondentes Fichas de Catálogo
que acompañan a este documento. Da mesma maneira non se estableceron
proteccións integrals naqueles xacementos que non se atopaban definidos dun modo
claro, tal é o caso das concentracións de materials.

Nos planos a escala 1:10.000 (reducción dos orixinais 1:5.000 da Xunta
de Galicia) foi grafiada a área de protección integral de cada xacemento.

7.2.2. Área de cautela.

Ven definida polo contorno inmediato ás áreas de protección integral, é
decir, arredor do perímetro exterior do ben, os límites das mesmas foron grafiados nos
planos 1:10.000 (reducción dos planos 1:5.000 da Xunta de Galicia).

Como sucedeu no caso da trazado das áreas de protección integral
naqueles elementos que non foron localizados o grado de adecuación da área acotada
en relación co xacemento é, loxicamente, menor. É preciso sinalar que nestes casos
tendeuse a establecer áreas da cautela máis amplias a fin de dar unha mellor
protección a xacementos que non se atopaban claramente localizados; da mesma
maneira se procedió naqueles xacementos nos que os límites dos mesmos non se
atopaban ben definidos, tal sucede cos xacementos romanos ou coas cocentracións de
materiáis.
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8. ANEXO CARTOGRÁFICO.
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8.1. LÁMINAS
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neelimitarián 

LÁMINA 1: Localización xeográfica.
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CONSERVALIUN
RESTAURACIÓN
ARQUEOLOXIA LAMINA 2: Área de intervención.
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nalimitacihn planimetrica rinA xacementns arrylionläxiros rin Cnncelin d Oía (Pnnteverira) Memnria Técnica 

Tal como se simalou en apartados anteriores, xúntanse os planos de
escala 1:20.000 11 da Consellería de Ordenación do Territorio (Xunta de Galicia), onde
se marcan os límites territoriais do Concello de Oia, e polo tanto da área de traballo, e
sinalanse as referencias arqueolóxicas (GA, ACH e REF) localizadas durante a
intervención, así como as xa presentes no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Adxúntanse as sete follas (números 260-24, 260-34, 260-44, 261-31,
261-41, 298-14 e 299-11) coas que se compón cartograficamente o térmo muncipal de

Oia, coa localización xeográfica de cada un dos elementos catalogados. Na totalidade
das follas citadas existen elementos catalogados e sobre esta planimetría foron
grafiados os límites do Concello.

Reducción dos onxinais 1:10.000.

417



nelimitación planimAtrina rinsxacomentns areenlñxirns rin CnnrPlin rire nia (Pnntevierira) Memnria Técnica 

Tal como se indicou en liñas anteriores, xúntase no presente documento
planos a escala 1:10.000 (reducción dos planos a escala 1:5.000 da Xunta de Galicia)
coa delimitación dos xacementos arqueolóxicos inventariados, tanto da área de cautela
como da protección integral, os límites de cada unha das mesmas é grafiado
convenientemente en cada plano. Adxúntase a totalidade das follas qu compoñen o
Concello de Oia, independentemente de que nelas figuren ou non elementos
catalogados, ren tanto detse modo pode obrerse unha completa visión da área de
trabal lo.

As follas que integran a planimetría completa do Concello de Oia a
escala 1:10.000 son as seguintes: 260-47, 260-48, 260-58, 261-51, 260-68, 261-61,
261-62, 260-78, 261-71, 261-72, 260-88, 261-81, 261-82, 298-18, 299-11, 299-12, 298-
28, 299-21 e 299-22.

426
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