Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación:

Camifto da Costa / Costa dos Chás

Localización:

Vilaza

QA 32050031
San Salvador de Vilaza

Parroquia:

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación

Coordenadas UTNI y:
Coordenadas UTM x:
Descripción

Altitude:

Trátase dun camino tradicional hoxe destruido que posiblemente foi empregado en época romana e medieval e que aínda
estaba en uso no momento de facedle a ficha de inventario. Comunicaba o Val de Monterrei co castro chamado “O Castelo"
e coa penichaira de As Chás. Hoxe en día non quedan só uns poucos treitos reconocibles que están xa moi alterados por
pistas forestáis, autovía e outros camiños.

Adscrición cultural:

Romano/Medievai

Adscrición tipolóxica:

Obra ou edificio público

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun camiño medieval que foi destruido
por vías máls recentes e do que non ooñecemos o trazado exacto
polo que non establecemos áreas de protección ó non ter uns
criterios válidos para facelo.

Área de

Non se conservan restos identfficables do xacemento e non
respeto/caute temos certeza sobre o seu itinerario polo que non establecemos
áreas de protección ó non ter uns criterios válidos para faceto.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de piano de Información:

9.18

N° de plano de Ordenación:

2j.7

Observacións:

Non establecemos áreas de protección porque en realidade a estructura física da Vía xa non é recofiecibte nin
recuperable e non podemos daqut la establecer tampouco un itinerario preciso.
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Pfan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxícos
Código do xacemento:
Denominación:

Camiño de San Pedro / Camiño Vello

Localización:

Vilaza

Parroquia:

San Salvador de Vilaza

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación

Coordenadas UTM y:
Coordenadas UTM x:
Descripción:

Altitude:

Trátase dun xacemento inventariado a partir das referencias toponímicas, oráis e documentáis e a partir das interpretacións
dos investigadores sobre o trazado das vías romanas. Interprétase que a Vía XIII romana ou algún ramal déla pasaba por
Vilaza e atravesaba o rio por unba ponte medieval (REF32050005) que foi destruida pota construcción da actual.

Adscrición cultural;

Romano/Medíeva!

Adscrición tipolóxica;

Obra ou edificio público

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dunha v(a romana que foi destruida por
vías máis recentes e da que mesmo hai discusión entre os
investigadores sobre o seu trazado exacto polo que non
establecemos áreas de protección ó non ter uns criterios válidos
para fócelo.

Área de
respeto/caute

Non se conservan restos ¡dentlflcabíes do xacemento e non
temos certeza sobre o seu itinerario polo que non establecemos
áreas de protección ó non ter uns criterios válidos para íacelo.

,a.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.18, 9.19

Na de plano de Ordenación:

2j.6, 2j.7

Observacións:

Non se conservan treitos recofiecibles desta yia_que segundo óitinerario que:interpretan os investigadores estaría
debaixo da actual estrada Vilaza-Oimbra. Non' podemos establecer un trazado concretapóloque non podemos
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento: Q/\
Denominación:

A Míllara

Localización:

Guimarei

Coordenadas UTM x:
Descripción:

Parroquia:

621.835

San Vicente de Infesta

Altitude:

672

O xacemento foi definido a partir da localización de material cerámico ñas escombreiras de desmonte da traza da autovía,
no extremo sur dunha pequeña dorsal que funciona de divisoria entre dúas pequeñas concas. O material localizado,
consistente en algo máis de 300 pezas cerámicas e 66 líticas, presentan formas globulares, documentándose decoracións
inciso-metopadas, aparecendo tamén dous fragmentos de bordo dun recipiente de tipo “longobordo". Todas estas
características adscriben o xacemento ao Neolítico Final.

Adscrición cultural:

Calcolítico

Adscrición tipolóxica;

Asentamento ao ar libre

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun xacemento que foi documentado a
raíz das obras da autovía e no que a zona núcleo foi
completamente destruida polo que non queda área a cautelar de
xeito integral.

Área de
respeto/caute

Protexomos como cautela (grao G IT2)o entorno inmediato do
xacemento ante a posibISidade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencellados con el.
Límites: os sinalados na cartografía que seguen caminos o
andamentos entre puntos de referencia ó longo de todo o
perímetro.

la.

32050034

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.08

N° de plano de Ordenación:

2f.5

L

Observacións:
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
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ConceSlo de Monterrei (Ourense)
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Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento: GA
Denominación:

As Rozadas / As Videiras

Localización:

Guimarei

Coordenadas UTM y:

4.647.090

Coordenadas UTM x:

622.215

Descripción:

Parroquia:

i

'

i

de i .^cc,i-|-;:i'^urb3nfetféal

32050035

^r
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_________

\

San Vicente de Infesta

E: variable: e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

620

Ñas obras de construcción da autovía aparecéis un conxunto material que permite definir o xacemento. Exténdese dende a
parte máis dominante dunha plataforma situada nun rechán e remata nunha suave vagoada que a delimita polo SE.
Son 318 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de téguia, 3 de tella moderna e 6 tíficos. A meirande parte da cerámica
pertence á Idade do Ferro.

Adscrición cultural:

Idade do Ferro

Adscrición tipolóxica:

Asentamento

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun xacemento que foi documentado a
raiz das obras da autovía e no que a zona núcleo foi
completamente destruida polo que non queda área a cautelar de
xeíto integral.

Área de

Protexemos como cautela (grao G lF2)o entorno Inmediato do

respeto/caute xacemento ante a posibilidade de que se conserven restos
la.
arqueolóxicos vencellados con el.
Limites: os slnalados na cartografía, polo norte valgada, polo
leste camino e valgada, polo sur allftamentos entre puntos de
referencia e no oesto camiños.

Calificación do soío:

SREP Patrimonial

Ordenanza;

13

N° de piano de Información:

9.08

N° de plano de Ordenación:

2f.5, 2g,5

Observacións:

O rno.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concetlo de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación:

Outeiro da Ponte / Val do Millo

Localización:

Vílaza

Coordenadas UTM y:
Coordenadas UTM x:
Descripción:

Parroquia:

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

Idade do Ferro
Castro/Asentamento Fortificado

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun xacemento que fol documentado a
raíz das obras da autovía e no que a zona núcíeo foi
completamente destruida polo que non queda área a cautelar de
xeito integral.

Área de
respeto/caute

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno inmediato do
xacemento ante a posibilitado de que se conserven restos
arqueolóxicos vencellados con el e valorando tamén a presencia
doulros xacementos no entorno Inmediato eos que comparte a
delimitación.
Límites: os sinaiados na cartografía, polo norte rúa, no oeste e
sur camiftos e aliñamentos entre puntos de referencia no leste
regueiro, estrada e aliñamentos entre puntos de referencia.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial
13

N° de plano de Información:

9.18

N° de plano de Ordenación:

2j.7

Observación*:

420

O asentamento foi descuberto no transcurso dos traballos de control e seguimento das obras de construcción do treito
Fumaces-Estivadas da Autovía das Rías Baixas. Está conformado por un recinto de forma ovalada en disposición NW-SE,
delimitado por dúas pequeñas vagoadas ao leste e oeste.
A cronoloxía do asentamento, polas súas características constructivas e polo material atopado (feito a man e con
decoracións de tipo castrexo) pode levarse ao sáculo I a.C., se ben se debe destacar a presenza dunha ou varías
estructuras de época posterior no sector sur do xacemento.

Adscrición cultural:

Ordenanza:

San Salvador de Vilaza

4.642.850
625.425

Adscrición tipoióxica:

ja

QA 32050036
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación:

Vilar

Localización:

Vilaza

Parroquia:

Coordenadas UTM y:

4,644,039

Coordenadas UTM x:

625,016

Descripción:

San Salvador de Vilaza

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

395

Sobre unha serie de afloramientos graníticos localizáronse varios rebaixes, cantes e piscinas, etc. En concreto pódense
apreciar moi ben dúas rochas traballadas. Ñas viñas do contorno táñense localizado materiais en superficie, sobre todo
fragmentos de material cosntructivo (tégulas, adobes, etc.). Ademáis nun pequeño afloramento situado debaixo das
estructuras descritas hai o que semella ser un fuñado para poste,
O xacemento interprétase como posibles lagares de época romana.

Adscrición cultural:

Idade do Ferro/Romano

Adscrición tipolóxíca:

Indeterminado

Área de
protección
integral:

GA 32050037

Protexemos de forma integral (grao G IM) as rochas soporte dos
lagares cunha marxe perimetral de 10 metros.

Área de
Protexemos como cautela (grao G IJ-2)o entorno inmediato do
respeto/caute ben arite a Posib¡Hdade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencellados con el.
Limites: os sinalados na cartografía, pistes e aliñamentos entre
puntos de referencia ó longo de todo o perímetro.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.18

N“ de piano de Ordenación:

2Í.7

Observacións:
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concelío de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación:

Chao das Minas

Localización:

Sema de Meda

Parroquia:

QA 32050038
Santa María de Retorta / Santa Baia de Ven

Chao dos Almos

Coordenadas UTM y:

4.653.115

Coordenadas UTM x:

625.000

Descripción:

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

1058

Túmulo de grandes dimensións parcialmente destruida pola apertura de cortafogos e unha pista forestal que separa os
concellos de Laza e Monterrei (de felto, nun primeiro momento, estaba incluido no primeiro deses concallos). Posiblemente
teña coiraza de pedras rodeando o túmulo, aínda que hoxe non se aprecie pola vexetación, pero ñas ¡nmediacións (debido
ás alteracións sufridas) hai algúns elementos que formarían parte déla.
Medidas: diámetro maior de 31 metros; 2 m de altura sur e 2,50 m de altura norte; cráter de alteración de 8 m de diámetro e
1 m de profundidade.

Adscriclón cultural:

Neolítico

Adscrición tipolóxica:

Túmulo Megalitico

Área de

Protexemos de forma integral (grao G 11-1) a mámoa cuntía

protección

triante perimetral de 10 metros-

integral:
Área de

Protexemos como cautela (grao G lt-2)o entorno inmediato do

respeto/caute ^9n ante a posibilidade de que se conserven restos
la.
arqueolóxicos vencellados con el.
Límites: os sinalados na cartografía, polo sector norte o limite
municipal e polo sur camino forestal.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

/—

N8 de plano de información:

9.03

N° de plano de Ordenación:

2b,7

Observaciórts:
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Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
/• -

Código do xacemento: QA
Denominación:

A Roza

Localización:

A Roza - A Madanela

Coordenadas UTM y:

4.641.225

Coordenadas UTM x:

620.560

Descripción;

t

111

'T"Ub3'líííí3

■
____——
Santa María de Medeiros
J'

tetro

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

652

O xacemento está definido a partir da aparición en superficie de restos materiais (fragmentos de téguias e outras cerámicas
no que predominan pastas grises) que están diseminados por un área de aproximadamente 1.500 m2 entre a estrada
MedeiroS'Flariz e a capela do Divino Salvador. Cronoloxicamente, polos datos obtidos a simple vista, atopámonos ante un
xacemento romano ou medieval.

Adscrición cultural:

Romano

Adscrición tipolóxica;

indeterminado

Área de

Parroquia:

. -‘ 4x£í3-clo.-Sr/ví'10Pí*n

32050039

protección
integral:

Non se define. Trátase dun xacemento definido polo achado de
materiais pero sen restos visibles nin Indicios significativos que
permitan establecer uns criterios válidos para poder definir unha
zona núcleo e daquela non podemos delimitar unha protección
integral.

Área de

Protexemos como cautela (grao G H-2)o entomo Inmediato do

respeto/caute 1,6,1 anle a posibilidade de que se conserven restos
la.
arqueolóxicos vencellados con el e valorando tamén a presencia
doutros xacementos no entorno Inmediato eos que comparte a
delimitación.
Limites: os sinalados na cartografía que seguen a estrada e
aliñamentos entre puntos de referencia nos sectores leste e norte
e sendeiros, camiños e estructura parcelaria no oeste e sur.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de piano de Información:

9.22

N° de plano de Ordenación:

2k,4
O

Observacións:
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

:

Concello de Monterrei (Ourense)

I FES. 201-1

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento: QA
Denominación:

Estructura abaluartada do Alto de San Salvador

Localización:

Monterrei

Coordenadas UTM y:

4.646.488

Coordenadas UTM x:

627.460

Descripción:

Parroquia:

érn bien re.

32050040

/

■ í/...^ '

C

Santa María de Monteríü0-'^‘fif^CidCastiio

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude

695

O xacemento está definido por unha construcción de cinco baluartes en forma de estrela documentado en loto aérea. Ten
muros de manipostería de esquisto duns 2 metros de anchura media que a penas levantan 1 m do chan. Hoxe en día so se
conserva unha pequeña parte da construcción (2 baluartes) porque foí parcialmente destruido por un cortalumes.

Adscrición cultural:

Moderno

Adscrición tipolóxica

Obra ou edificio público

Área de
protección
Integral:

Protexemos de forma Integral (grao G11-1) as estructuras visibles
do xacemento cunha marxe perímetral de 10 metros.

Área de
respeto/caute

Protexemos como cautela (grao G lt-2)o entorno inmediato do
xacemento ante a posibiJidade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencellados con ei e valorando ¡amén a presencia
doutros bens no entorno inmediato oos que comparte a
delimitación.
Limites: es sinalados na cartografía que seguen a curva de nivel
de 670 metros en todo o perímetro.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.14

N° de plano de Ordenación:

2g.8

Observacións:

DOCUMENTO REFUNDIDO
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Concello de Monterrei (Ourense)

- l FEB. 2014

Catálogo de elementos arqueolóxicos
_ -ú

Código do xacemento;
Denominación:

Outeiro da Raposa

Localización:

Entre Sandín e Madanela

Coordenadas UTM y:

4.642.881

Coordenadas UTM x:

617.704

Descripción

GA 32050041 C ^ ¿A
MídííCaftníi'.odCaríro

Parroquia:

San Pedro de Flariz

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

703

Trátase dun conxunto de 8 coviñas grabadas sobre un penedo distribuidas en dúas liñas paralelas. Os seus diámetros van
dende os 3 ós 6 centímetros e a fondura está arredor dos 2-3 centímetros. Sitúanse no extremo sur do outeiro radioso nun
penedo plano.

Adscrición cultural:

Indeterminado

Adscrición tipolóxica:

Representación ó ar libre

Área de
protección
integral:

Protexemos de forma integral (grao G 11-1) a rocha soporte do
petróglifo cuntía marxe perimetral de 10 metros.

Área de
respeto/caute

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno inmediato do
*5en ante a posibllidade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencellados con si.
Limites: os sínalados na cartografía, polo oeste camino e
sendeiro e polo leste sendeiro e aliñamentos entre puntos de
referencia.

I ..
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Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.16

N° de plano de Ordenación:

2j.3

Observacións:
új
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Pian Xerai de Ordenación Municipal de Monterrei
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Concello de Monterrei (Ourense)
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Catálogo de elementos arqueolóxicos

' \ A arfo ;'■} Sarvite de Phjficación Urtwnfsiicj

Código do xacemento:
Denominación:

A Carreira Blanca

Localización:

Estrada Medeiros a Vilaza

Coordenadas UTM y:

4.641.126

Coordenadas UTM x:

622.368

Descripción:

(_

W» Hil Ornen Cid Castro
Santa María de Medeiros

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

596

Trátase dun posible lagar escavado na rocha e caracterizado por unha pileta central cadrada de pequeña fondura que
desauga nun depósito trapezoidal que ten é súa vez un rebaixe cadrado a modo de decantador. No bordo sur da pileta hai
dous rebaixes fondos, estreitos e alongados que presentan certa simetría e semeüan ser puntos de andaxe dalgunha peza
ou maquinaria. Ó norte da pileta cadrada aparece outra de forma circular tamén de escasa fondura e entre ámba-las dúas
tres turados semellantes ós dous situados no bordo sur, A rocha presenta dúas canias principáis, unha máis ancha na parte
oeste que a atravesa de lado a lado e unha pequeña que corta a pileta circular.

Adscrición cultural:

Indeterminada

Adscrición tipolóxica:

Talier/factoria

Área de
protección
integral:

Parroquia:

QA 32050042

Protexemos de forma integral (grao G 11-1) a rocha soporte do
lagarcunha maree perimetral de 10 metros.

Área de
Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entomo inmediato do
respeto/caute den ante a posibllidade de que se conserven restos
Ir '
arqueolóxicos vencellados con el.
Limites: os sinalados na cadografia, polo norte allñamentos entre
puntos de referencia, polo oeste camfño e sendeiro e polo sur e
leste parcelas e curva da nivel de 580 metros.
Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.22

N° de plano de Ordenación:

2k,5, 2k.6

Observacións:

REFUNDIDO

Xaneiro 2014

XUNTA CE GALICIA
Dccumenfcp Reíuncíido. :x\¡sT3do ás condicións
cántica; na Orele do L.-.nr; !;-.¡¡o de Medio Ambiente,
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Terriicríe e {iifráestnituns deísta:

Concedo de Monterrei (Ourense)

- / m.

Catálogo de elementos arqueolóxicos

\ Axrfi¡recíaPlsniScaciónUrbanística|

32Q50Ó43

Código do xacemento: QA
Denominación:

Mámoa do Monte do Grilo

Localización:

Entre Sandín e Carzoá

Coordenadas LITM y:

4.646.060

Coordenadas UTM x:

616.398

Descripción:

San Pedro de Flariz

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
901

Trátase dunha mámoa duns 10 metros de diámetro e unha altura máxima duns 1.2 metros acadada polo sur fronte ó sector
norte onde non alza máis duns 0.5 metros. Nese limite sur resulta difícil precisar o límite por confundirse coa pendente
natural do terreo. Toda a mámoa está cuberta por unha coiraza de pedra pequeña que na liña de arranque perimetral
semella formar unha fiada a modo de anel. Na parte central, lixeiramente aplanada, vense varias pedras de tamaño moito
maior e ben fincadas na tumulacíón que semellan ser parte dunha cámara interior.

Adscrición cultural:

Neolítico - Calcolítico - Bronce
Túmulo indeterminado

protección

M- tíe! Carmen Cid Castro

Parroquia:

Altitude:

Adscrición tipolóxica:
Área de

£ ’(^ ¿T\

Protexemos de forma Integra! (grao G 11-1) a mámoa confia
marx© perimetral de 10 metros.

integral:
Área de
respeto/caute

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno inmediato do
ante a posibilidad© de que se conserven restos
arqueolóxicos venceflados con el valorando tamén a presencia
doutros xacementos limítrofes de Cuafedro eos que comparte a
delimitación.
Limites: os sinalados na cartografía, polo norte e oeste o limite
municipal, polo sur aliñamentos entre puntos de referencia e
camino e polo leste sendeiro e vaigada.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.11

3

Nc de plano de Ordenación:

;'s r/or-t

osí c:”ra

• .«i***. .•

Observacións:
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DOCUMENTO REFUNDIDO
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•

Xaneiro 2014

XUN7A DE &Á- íCiA
Documento Refundido, axüsf-fo ás ccndiciórts
contidas na Orcie do Cf.iSclir.:. u t¡ Medio ^ipbienie,

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Tarritcáo e InfraaáUütUti; de data:

Concello de Monterrei (Ourense)

-/FES, 20tt

Catálogo de elementos arqueolóxícos

' \ A yJc- éy¿2. cijs de feliliodón UrbniiiÚa I

Código do xacemento:
Denominación;

Dolmen de Rebordondo

Localización:

Rebordondo

Coordenadas UTM y:

4.648.780

Coordenadas UTM x:

621.952

Descripción

Neolítico

Adscrición tipolóxica:

Túmulo megalítico

protección

(X C'\

'

f.'¡í oei Carrritií Cid Castro

Parroquia:

San Martiño de Rebordondo

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

675

Trátase dunha construcción dolménica dunha altura máxima de 1 metro, Ten como tapa unha lousa horizontal de 2 m por
1,50 m que está asentada por un lado noutra colocada de canto de 2,10 m por 1 m, e polo outro lado apoia nunha especie
de pilar feito con pedras toscas. Está orientado cara ao occidente e case completamente tapado por unha acumulación de
rebos xerados ñas obras de construcción da autovía.

Adscrición cultural:

Area de

GA 32050044

Pnotexemos de forma integral (grao G IH) a estructura
constructiva do xacemento cuntía marxe perimetral de 10 metros.

integral:
Área de
respeto/caute
Ia.

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno Inmediato do
ar,t® a posibilidade de que se conserven restos
arqueolúxlcos vencelfados con el.
Limites: os sinalados na cartografía, polo norte estrada, polo sur
regó e allfiamentos entre puntos de referencia no sector leste.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.05| 9:08

N" de plano de Ordenación:

2e,5:
i co.T.a c

Observacións:
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DOCUMENTO REFUNDIDO

Xaneiro 2014

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
REF 32050001

Código do xacemento:
Denominación:

Miliarios romanos do Val de Monterrei

Localización:

Parroquia:

Santa María de Monterrei

XUMTA DE GALICIA
Documento Rerur.áitfo,

¡ítado ás condicións

coatiáas r.s Orela de Constíi ,'.vo -JMedio Ambiento,
Territorio e Infraesíruíurás i.l. data.

- / FES. 2014
tf ' ■

■ V,

/'

'

\

\. "

v,/

' - sm■>'

Coordenadas UTM y.

Altitude:

Romana

Adscrición tipolóxica:

Acbados ¡liados

Integra!:

Non se define. Trátase dunha referencia ó achado de materiais
documentado por ínformaefóns bibliográficas que non indican
unha área territorial determinada polo que descortecemos a súa
procedencia exacta e non podemos establecer daquela áreas de
protección.

Área de
Non se define. Trátase dun achado de materiais documentado
respeto/caute Por referencias que non indicar unha área territorial determinada
polo que descoñecemos a súa procedencia exacta e non
podemos establecer daquela áreas de protección.

Calificación do solo:
Ordenanza;

SREP Patrimonial
13

N° de plano de Información:
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N° de plano de Ordenación:
Observaclóns:

Mr coi Carmen Cid Castro

Trátase dunha referencia da seguinte publicación:
- RIVAS FERNÁNDEZ, J.C.: Hallazgo de miliarios romanos documentados en el siglo X como mojones de demarcación de
las tierras de San Rosendo en el Valle de Monterrey (Verin), y de otro más en Acibeiro (Cerdeira). Boletín Auriense. Tomo
Vil; pp.: 63-82.

Adscrlclón cultural:

Área de
protección

w_____________ ____

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación

Coordenadas UTM x:
Descripción:

d?rtrv!»cíePNificsdénUrbanística 1

tJ

Hoxe en día non resulta posible concretaros puntos de aparición destes miliarios.

DOCUMENTO REFUNDIDO
Xaneiro 2014

XUN7A DE CAI.ICSA

Documento Refrncrclo.

? conr ■

cuntidas rts O-rrís rio Co.-.--:!ií¡¡o :h ".'ntíiú Aiñ
■¡torio o inv.v-Auu=■

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

! rru

Código do xacemento:
As Ferraduras

Localización:

A Caridade

Coordenadas UTM y:

4.644.651

Coordenadas UTM x

621.214

Descripción;

Indeterminada

Adscrición trpoióxica:

Representación ó ar libre

protección
integral:
Área de
respeto/caute

REF 32050002

ra

i Itrtis

a

Mí d-jlC2f¡:l£fíCiíCíttro

Parroquia:

San Pedro de Flariz

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

770

Protexemos de forma integral (grao G M-1) a rocha soporte do
petroglifo ounha maree perimetrai de 10 metros.

Protexemos como cautela (grao G ll-2p entorno inmediato do
ante a poslbilidade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencellados oon el e valorando tamén a presencia
doutros xacementos no entorno inmediato eos que comparte a
delimitación.
Limitas: os sinalados na cartografía, polo oeste o límite municipal
e valgada, polo sur camirto e polo leste valgada e estructura
parcelaría.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.12

N° de plano de Ordenación:

2h.5, 2¡.5

Observacións:

A.-ic!- ¿Di-ru:o r.1

Trátase dunha pedra vencellada ó límite parroquial entre Flariz e Montes e municipal entre Monterrei e Cualedro que se
empraza xusto ó pé do marco divisorio e que ten gravada a palabra "ARAVIGOUS". Trátase de letras de formato grande,
bastante afondadas na rocha e que semellan ter unha certa antigüidade. En calquera caso non podemos confirmar nin
concretar o seu interese arqueolóxico nin o ámbito cronolóxico-cufturai pero consideramos que aínda que poda tratarse dun
elemento de interese etnográfico tamén o posúe dende a perspectiva arqueolóxíca.

Adscrición cultural

Área de

')r,‘

- t rt:b. au¡

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Denominación:

rio

o rno!„':7,- ■ ¡ v
Cprt&fb, ni i
íáiidlrotíea-u
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'“liria
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DOCUMENTO REFUNDIDO
mánde! 5 'r¡do

Xaneíro 2014

XUNTA DE GALICIA

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Documento Refundido, .•«.•rudo á$jdB|jción$
conectas na :>• cío L-n:.-1 \:o *k> lYiedSs&ii-nte,

Concello de Monterrei (Ourense)

18|

lerrucnoe wRaeítfuiurteoeiu:

Catálogo de elementos arqueolóxicos

- / FE8. 2014

Código do xacemento: REF 32050003,
/

Denominación:

Castro de Albarellos

Localización:

Albarellos

Coordenadas UTM y:

4.645.450

Coordenadas UTM x:

624,685

Descripción:

‘

.

’;1 'Jo ¿O Vi ■'’ 0, . O

.

í(‘; Urijanstk1J

Parroquia:

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

420

Trátase cfun xacemento documentado por referencias bibliográficas que foi destruido pero do que poderian conservarse
soterrados algúns restos de interese.

Adscrición cultural:

idade do Ferro

Adscrición tipolóxica:

Castro/asentamento fortificado

Área de
protección
Integral:

Non se define. Trátase dun xacemento documentado por
referencias fiables pero que foi destruido e non conserva
elementos nin áreas a cautelar de xeito integral.

Área de
respeto/caute

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno Inmediato do
xacemento ante a poslbilidade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencellados con el e valorando tarpán a presencia
doutros bens no entorno inmediato eos que comparte a
delimitación.
Límites: os sinalados na cartografía que seguen a estructura
viaria en todo o perímetro agás polo norte onde se define un
alirtamento entra puntos de referencia.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

cc ácIuL-.-

N° de plano de Información:

9.13

N° de plano de Ordenación:

2h.7

r ■ 1-.
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DOCUMENTO REFUNDIDO
V

Xaneiro 2014

XUNTA DE GALICIA

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Documento Refundido, axujtado ás condición*
comidas na Orrtéda Ccmteííen'ode Medio Arr.bienlr,
Territc: io e Infrsastru.uro» <¿aía.
.

Concello de Monterrei (Ourense)

- I FES. 201^ na

Catálogo de elementos arqueolóxicos
D

AXd3da>.«iMdaf«a3Bli.nMcai
... . , \

Denominación:

Os Pousos da Nosa Señora

Localización:

A Caridade

Coordenadas UTM y:

4.645.013

Coordenadas UTM x:

622.258

Descripción:

'
Parroquia:

MMá temen ud tetro

San Pedro de Flariz

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

760

Trátase dunha cruz grega duns 20 centímetros gravada sobre unha pedra cadrada e plana. Segundo a Información das
enguisas moi preto déla existen outras pedras con letras gravadas, algunhas outras informacións apuntan que ademáis das
letras ha¡ liñas espiráis e círculos que configuran as habituáis representacións dos petroglifos. Non afopamos estas
representacións aludidas e daquela non podemos confirmar nin concretar o seu interese arqueoióxico nin o ámbito
cronolóxico-culturai pero posto que a persoa informante constanos que coñece ben o territorio e os petrogiifos dámoslle
fiabiíidade á referencia.

Adscrición cultural:

Indeterminada

Adscrición tipolóxica:

Representación ó ar libre

Área de
protección
Integral:

Non se define. Trátase dun petróglrfo documentado por
referencias fiables pero que non foi localizado con exactitud© o
do que só documentamos as representacións con Interese
etnográfico e non as de valor arqueoióxico polo que non
consideramos necesaria este tipo de protección.

Área de

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno inmediato do
ben ante a posibilidade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencetlados con el e valorando tamén a presencia
doutros xacementos no entorno Inmediato eos que comparte a
delimitación.
Limites: os sinalados na cartografía, aliñamentos entre puntos de
referencia en case todo o perímetro agás no sector suroeste
onde segue un camiño e o límite do núcleo rural.

respeto/caute
la:

s'c ,X

32050004 (_ C-"*\ & _

Código do xacemento; REF

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.12

N“ de plano de Ordenación:

2h.5

—
C___
□ me A

Observacións:

■'-io.
DO CUMENTO REFUNDIDO
Tiño

iXJ

Xaneiro 2014

XIJNTA DE GALICIA
b-í,•ix’isi^do

Documento ReíünwwA

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Denominación:

Ponte medieval de Vilaza

Localización:

Vilaza

';

.

. .

- I FEB. m

REF 32050005
•>"

Parroquia:

.

Territorio e Infraestruturas cU- oac..

Concello de Monterrei (Ourense)

Código do xacemento:

ás condición*

C\. $
m3 dJ Ciimsn dd Castro

San Salvador de Vilaza

RFf3?05$005

NtH

Coordenadas UTM y:

4.643.015

Coordenadas UTM x:

625.403

Descripción:

E: variable; e 1/5,000 ver plano de ordenación
Altitude:

375

Trátase da antiga ponte que en época medieval atravesaba o río Búbal. Segundo as referencias bibliográficas e as tiradas
das enquisas foi destruida no momento de construir a actúa!. Descofiecemos se se conservan ou non parte dos allcerces da
medieval pero en calquera caso hoxe en día non son recoñecibles.

Adscrición cultural:

Medieval

Adscrición tipolóxlca:

Obra ou edificio público

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun xacemento documentado por
referencias fiables pero que foi destruido e non conserva
elementos nin áreas a cautelar de xeito integral.

Área de
respeto/caute
la:

Protexemos como cautela (grao G li-2)o entorno inmediato do
xacemento ante a posibilidad© de que se conserven restos
arqueolóxicos venceNados con el e valorando tamén a presencia
doutros xacementos no entorno inmediato eos que comparte a
delimitación.
Límites: os sinaiados na cartografía, polo norte rúa, no oeste e
sur caminos e aiiitamentos entre puntos de referencia no leste
regueiro, estrada e aliñamentos entre puntos de referencia.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.18

N° de piano de Ordenación:

2j.7

.

de **• Amante.

i, 7dírjüppc/;

Observacións:

DOCUMENTO REFUNDIDO
Xaneiro 2014

XUWTA DE GA'.SCÍA
Documento Referí.."••sxatío ¿s condicions
c::.¡r,Cdov; r¡3 Drife do Con: ¡IfcirO-ík'Medto AmC;o "ts,
Territorio e Infraesíiuturái

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Ourense)

J?¿c

- 7 FE3. 2Dtt

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:

AsíCiVÍS'viioüc Pisniií

REF 32050006

Xbamííicj [

CcJ\
Mí 'j;' Csr n?n Cid Castra

Denominación:

LombodaRoda

Localización:

Vences

Parroquia:

Santa Baia de Vences

REf32050006

Poula

Coordenadas UTM y:

4.649.700

Coordenadas UTM x:

625.230

Descripción:

do Preto

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude;

785

Trátase dunha zona de cortalumes onde aparece ladrillo de factura tosca, aparentemente manual e con desgraxante gordo.
Algúns anacos semelian ser macizos pero outras teñen tres canles interiores en tubo. Decoñecemos a súa caracterización
cronolóxica-cultural pero semeila tratarse de ladrillo moderno ou contemporáneo. Xunto co ladrillo aparecen Importantes
liñas de barro a modo de filóns naturais aínda que nalgúns puntos semelian mesturarse co propio ladrillo. Venceilado ó
material e case completamente destruido polo oortalumes consérvanse os restos dun valado balxo cilnha gabia parella
semellante ós restos visibles das fortificacións catalogadas eos códigos GA3205Q012 e GA32050040. Sobre o terreo porón
non semeila tratarse do mesmo tipo de estructura ca estas dúas citadas. En ortofotografía semetla que pode ser a pegada

Adscrición cultural:

Indeterminada

Adscrición tlpolóxica:

Indeterminada

Área de
protección
Integral;

Non se define. Trátase dun xacemento de dubídosa
caracterización que foi destruido e non conserva elementos nin
áreas significativas a cautelar de xeito integral.

Área de
respeto/caute

Protexemos como cautela (grao G lt-2)o entorno inmediato do
xacemento ante a posibilidade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencetiados con el.
Límites: os sinalados na cartografía, curvas de nivel a
aliñamentos entre puntos de referencia en todo o sau perímetro.

¡a ’

N

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N" de plano de Información:

9.06

N“ de plano de Ordenación

2d.7, 2e.7

Observacións:
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DOCUMENTO REFUNDIDO
p

Xaneiro 2014

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación:

Tesouriño de denarios

Localización:

Flariz

Parroquia:

ACH 32050001
San Pedro de Flariz

XUNTA DE CCIA
D.'jcuriisr,to Refundido, «suíiút.'o ¿s cnnoiciáns
comidas üí! OrJe do Cccíc:!;:*!: j d Medio Ambiente,
Tcfri;crio ü !nfrc-citruíür«^uc- -i.'

- 7 FEB. im
A::'- ¿j Sc-waifc ;::«ite«Sft Urtnnética i
f

!

"ir

O \

í^í’ICrmi. Cíe Castro

Coordenadas UTM y.

E: variable; e 1/5.000 ver piano de ordenación

Coordenadas UTM x:
Descripción

Altitude:

Este tesouriño de denarios foi atopado no Museo Arqueoióxico Provincial de Ourense nunha caixa cunha soa referencia:
Tesorillos de Flariz’. Está composto por 28 denarios, un dos cales é do emperador Tiberio e os dentáis republicanos. É
interesante pola disparidade cronológica que presenta: as moedas máis antigas datan do ano 172-151 a.C., e a máis
recente pertence ao sáculo I d.C. (14-37 d.C.).

Adscrición cultural:

Romano

Adscrición tipoióxica:

Achado íllado

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun adiado de materiais documentado
por referencias que non Indican unha área territorial determinada
polo que descortecemos a súa procedencia exacta e non
podemos establecer daquela áreas de protección.

Área de
Non se define. Trátase dun achado de materiais documentado
respeto/caute P°r refemncias que non Indican unha área territorial determinada
polo que descoriecemos a súa procedencia exacta e non
podemos establecer daquela áreas de protección.
Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:
N° de plano de Ordenación:
Observacións:

Por descoñscer a procedencia concreta non se pode establecer ningunha protección sobre unha área de territorio
determinada,

DOCUMENTO REFUNDIDO
Xaneiro 2014

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido, jetar t y do ás condición*
ias na Greta do Ccnsí ü.lro de Medja Ambientó,
TinLcrio a! ni re.. Afín: . ,• Cu C .

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Urbanística I

Código do xacemento:
Denominación:

Esteia con inscrición funeraria

Localización:

A Madaneia

Coordenadas UTM y:

4.641.769

Coordenadas UTM x:

617.316

Descripción:

6

C

Mí Ai Carmen; Cid Castro

Parroquia:

Santa María da Madaneia

E: variable: e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

685

inscrición funeraria queü forma parte da fachada dunha casa da localidade de A Madaneia.
Medidas: 1,49 metros de lonxitude; 44 cm de ancho; 22 cm de espesor.

Adscrición cultural:

Romano

Adscrición tipolóxica:

Achado iílado

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun achado puntual dunha ara romana
que forma parte da parede dunha casa no lugar de A Madaneia
pero da que se descortece o lugar de procedencia e non
podemos establecer daquela áreas de protección sobre o
territorio. A protección defínese únicamente sobre a pedra en si
mesma.

Área de
respeto/caute

Non se define. Trátase dun achado puntual dunha ara romana
ride forma parte da parede dunha casa no lugar de A Madaneia
peno da que se descortece o lugar de procedencia e non
podemos establecer daquela áreas de protección sobre o
territorio. A protección defínese únicamente sobre a pedra en si
mesma.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial / S núcleo Rural

Ordenanza:

13/4

N° de plano de información:

9.16

N“ de plano de Ordenación:

2k.3

s~

,
Observacións:

ACH 32050002

"

....

,

....... " ~

\

,

I

,

Por descoñecer a procedencia só se ppdé establecer protección sobre a propia peerá,
'

DOCUMENTO REFUNDIDO

'

i
Xaneiro 2014

XüNTA DE GALICIA

Documento Refundido, .cj.-'tido ás condición*
cojtíidas na Croe do Cc-n;-;'. ‘¡¡ o
Midió Ambiente,
Territorio e ínfraestroruro; ¡J¿ <JaU,

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Cúrense)

- 7 FEB. 2

Catálogo de elementos arqueolóxicos

' A> íutteiAititotiaPtí

¡.v¿ jjVI V j
Código do xacemento:
Denominación:

Inscrición Votiva

Localización:

Albarellos

Coordenadas UTM y.

4.645.400

Coordenadas UTM x:

624.670

Descripción:

ACH 32050003
Mi dal Carmen Cid Castro

Parroquia:

Santiago de Albarellos

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Aítitude:

410

Trátase da referencia bibliográfica sobre a aparición no lugar de Albarellos duna ara romana adicada a Xuno que se atopou
no adro da igrexa.

Adscrición cultural:

Romano

Adscrición tipolóxica:

Achado ¡liado

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun achado de materiais documentado
por referencias fiables pero que non conserva vencellados outros
elementos nin áreas de valor arqueológico que requiian
cautélame de xeito integral.

Área de
respeto/caute
la:

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno inmediato do
xacemento ante a posibilidade de que se conserven restos
arqueolóxicos vencellados con el e valorando tamén a presencia
doutros bees no entorno inmediato eos que comparte a
delimitación.
Limites: os sinalados na cartografia que seguen a estructura
viaria en todo o perímetro agás polo norte onde se define un
aliñamento entre puntos de referencia,

Calificación do solo:

SREP Patrimonial / S Urbano

Ordenanza:

13/1

N° de plano de Información:

9.13

N° de plano de Ordenación:

2Í1.7

Observacións:

ión Urbanístico I

'.7.7dsy-ir.c.:rv<fo?0. 1.

DOCUMENTO REFUNDIDO
Xaneiro 2014

XUNTA DE GALICIA
Documento Refundido,

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

-

Catálogo de elementos arqueolóxicos

\

O Penedo das Moedas / Os Penedos das Campás / O Canda!

Localización:

A Saigueira

Coordenadas UTM y:

4.642.895

Coordenadas UTM x:

621.447

Descripción:

i

Aí d

ACH 32050004

Denominación:

Parroquia:

ss ccndicionj

Territorio e in¡Vaostruturm <ia data:.

Conceüo de Monterrei (Ourense)

Código do xacemento

slumsíJo

ce-olidas na Ordo, do Cnnr J: :ro de Medio Ambiente,

FEB. 201
üctvl»

L

Flsfct'iáfi Urbanística t

Lk & \

Mí de! Carmen Cid Castro

San Pedro de Flariz

£: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude;

650

No lugar de Saigueira, no eido “Os Penedos das Campás" preto do Candal, apareceu un ha xerra chea de moedas, nunha
greta da rocha. Na contoma non se atoparon outro tipo de restos romanos. As moedas son bronces baixo imperiais.
Segundo RODRIGUEZ COLMENERO tratariase dun asentamiento de chaira.
I- RODRIGUEZ COLMENERO, A.; 1977: Galicia Meridional Romana. Páx.: 161 e 234. Deusto

Adscrición cultural:

Romano

Adscrición tipolóxica:

Achado illado

Área de
protección
integral:

Non se define. Tratase dun acobillo puntual e filado de materiais
do que non quedan restos e tampouco hal indicios de que existan
outros bens relacionados co achado polo que non establecemos
áreas de protección ó considerar que non hal xa restos
arqueolóxicos que protexer.

Área de
respeto/caute
la:

Non se define. Trátase dun acobillo puntual e illado de materiais
do que non quedan restos e tampouco ha¡ indicios de que existan
outros bens relacionados co acbado polo que non establecemos
áreas de protección ó considerar que non hai xa restos
arqueolóxicos que protexer.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.17

N° de plano de Ordenación:

2j.5

/-------- ■-------- -

Observacións:

DOCUMENTO REFUNDIDO
Xarteiro 2014

XUN7A DE GALICIA
toramente Refundido,
todo as: ccndicíóm
conucos nn Ords de
*. ¡/.adió Ambiente.
Territdrfd e infracítiÜL-.ir,/,

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Ourense)

- f FES. 2GH

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento

'•

á>St,&■■)i!í Pl.-níic-v.'Ümi^am'fliía|

ACH 32050005(1 'CX ¿A
v- ' —

—c ■ ■:/ —

A Cova do Gato
Localización:

Vilaza

Parroquia;

Coordenadas UTM y:

4.642.020

Coordenadas UTIVf x:

624.970

Descripción

Calcolltico

Adscricíón tipoioxica:

Outros, achados ¡liados

protección

integral:

de
respeto/caute

Área
I .

San Salvador de Vilaza

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

645

¡F*"

Trátase dun acbado realizado na área do xacemento
GA32050020 polo que queda recollido dentro das cautelas
establecidas para el. Protexemos de forma integral (grao G 11-1)
as estructuras visibles do xacemento cunha maree perimetral de
10 metros indulndo a área definida na cartografía que segue
principalmente a curva de nivel dos 610 metros no sector norte, a
curva de 605 metros no oeste e o límite municipal polo sur e leste.
Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno Inmediato do
*5en anta a poslbllkjade de que se conserven testos
arqueolóxicos vencellados con el e valorando tamén a presencia
doutros xacementos no entorno inmediato eos que comparte a
delimitación.
Limites: os sínalados na cartografía, polo norte e oeste ................
w
aliriamentos entre puntos de referencia, polo sur o limite de
concelios e polo leste caminos.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de información:

9.18

N“ de plano de Ordenación:

2k.7

Observacións:

__ _
¿¿¡ Cjfmgfj rjjj Cajero

Trátase dun conxunto de materiais aparecido no Monte Castelo de Vilaza. Os materiais son fragmentos cerámicos de
tamaño bastante grande e todos eles con decoración e algúns muiños de man.

Adscricíón cultural:

Área de

tí¡ té;

O í’U' "" ■: t

A';:1;,1 ■ ” : '

■■ i i ' 11: :trc’, así cnrvi
•

, G'r ¡e

-•

’ c:;t.;ortí:riü;l3 ’J j Ci 3

■: '■

.ri
C' . • ",

YA

MENTO REFUNDIDO

Xaneiro 2014

XUNTA CE GALICIA
Documento Retundido, «¿•..'¿rodo ás condlcións
convidas na Orde río Cor.
da Medio Ambiente,
Tirnior¡o.e Infrsasírttiíro!, ds usía: ÍÉ

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello cíe Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación:

O Caneiro

Localización:

O Caneiro

Coordenadas UTM y:

4.643.620

Coordenadas UTM x:

624.950

Descripción:

-

Parroquia:

(JCX A
'~'~r

iv*4 síi -.ciw

Cíiiro

San Salvador de Vtlaza

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude

380

Trátase do achado dun cacharro recuperado nun pozo a uns 6 metros de profundidade. Ten forma de ola, posue un colo roto
e cóncavo e unha panza convexa. Está feíto a man, cun acabado liso e textura compacta, cun ton claro na superficie e
fractura de “sándwich” e decoración incisa.
Non se pode establecer se procede dun xacemento xa que descofiecemos o contexto no que se depositou. Sen embargo, o
feíto de que se atope prácticamente enteiro e sen signos de rodamento, fa¡ suponer que se atopaba in situ.

Adscrición cultural:

Calcolltico

Adscrición tipolóxica:

Outros, achados ¡liados

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun achado de materials pera sen restos
visibles nin indicios significativos que permitan establecer uns
criterios válidos para poder definir unha zona núcleo do
xacemento e daqueia non podemos delimitar unha protección
integral.

Área de
respeto/caute
la:

Protexemos como cautela (grao G 11-2} o entomo inmediato do
berv ante a posibifidade de que se conserven testos
arqueolóxicos vencellados con el e valorando tamón a presencia
doutros xacementos no entorno inmediato eos que comparte a
delimitación.
Límites: os sinalados na cartografía, no sector noroeste limites
parcelarios e atiñamentos entre puntos de referencia e no resto
do perímetro a estructura viaria.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de información:

9.18

N” de plano de Ordenación:

2Í.7

Observacións:

. A ■ c ti do 5dé Pluftificüdón Urbanifika I

ACH 32050006

O feito de atoparse in situ consideramos que

Xaneiro 2014

XUñr'TA

de

c;,<■ ;c:a

Documento Reí uncido, „•
cor.der:: na Ordé do Cor.; »í

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Territorio e'lnfraesitureroá;^

Concello de Monterrei (Ourense)

- I FES. 20W

Catálogo de elementos arqueolóxícos
Código do xacemento:
Denominación:

Lápidas funerarias

Localización:

Monterrei

\

'■ A

e > !>: .‘viro t!i Pfeitftíiidürrüfbsnislira i

A

ACH 32050007^ : 'a
L Al- 3
MCarril:n Cid Castra

Parroquia:

Santa María de Monterrei

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación

Coordenadas UTM y.
Coordenadas UTM x:
Descripción:

do ¿s condició.is
o áe Medio Ambiente,

Altitude:

Trátase da referencia bibliográfica á aparición de lápidas de granito nimba casa a carón da igrexa de Monterrei.

Adscrición cultural:
Adscrición tipolóxica:
Área de
protección

integral:

Trátase dun achado realizado na área do xacemento
GA32050017 polo que queda recollido dentro das cautelas
establecidas para el. Por descoñecer □ lugar de achado non
procede protección Integral.

Área de
Protexemos como cautela (grao G11-2) o entorno inmediato do
respeto/caute 1560 an4e 3 P°sibilídade de que se conserven restos
arqueolóxícos vencellados con el.
Limites: os sinalados na cartografía, no sector noroeste pista
forestal e aliñamento entre puntos de referencia, no sector
noreste pistas e no resto do perímetro o limite municipal.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial / S urbano

Ordenanza:

13/1

f CGi

N° de plano de Información;

9.14

N° de plano de Ordenación:

2h.9

Observacións:

O modiPcód.) F,

¿orinienta n 'xr

Desconócese a procedencia e¡xacta das lápidas pero o achado queda dentro da área de cautela establecida para o
conxunto da fortaleza GA3205QI
■'017-bA
I

DOCUMENTO REFUNDIDO
Xaneiro 2014

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación:

ACH 32050008

Moedas romanas

Localización:

Parroquia:

XUNTA DE CALI CIA
Documento Reí'.'ivilcíu, óíot-í-j'Jú as condición*
cosititfes na Oródo Cosí: !L i.o d: Medio Ambienta,
Tj.-riísrio a Usfra Airtiluf» • ¡¿ d: :i:

- ( FEB. 2DVrt
\

'

\ : yi'ÍS tlí Pk'íliíióúr.lóii Lr bfimÉtR^ |

?/■■■ d’ÍL«r:;i2ft Cid Castra

E: variable: e 1/5.000 ver plano de ordenación

Coordenadas UTM y:
Coordenadas UTM x:
Descripción:

Altitude:

En realidade non se trata dunha ficha como tal senón unha referencia á seguinte publicación onde se mencionan de forma
xcnérica moedas aparecidas en Monterrei:
- TABOADA CHIVITE, X.; 1976: Algúns numismas da Terra Tamagá e Limica. Boletín Aúnense. Tomo VI; pp.: 17-18.

Adscrición cultural:

Romano

Adscrición tipolóxica

Achado ¡Hado

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase den achado de materiaís documentado
por referencias que non indican unha área territorial determinada
polo que descortecemos a súa procedencia exacta e non
podemos establecer daqtrela áreas de protección.

Área de
Non se define. Trátase dun achado de materiaís documentado
respeto/caute Por referencias que non indican unha área territorial determinada
polo que descortecemos a súa procedencia exacta e non
podemos establecer daquela áreas de protección.

Calificación do solo

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:
N° de plano de Ordenación:

Observacións:

Por descoñecer a procedencia concreta non se pode establecer ningunha protección sobre unha área de territorio
determinada.

DOCUMENTO REFUNDIDO
Xaneiro 2014

Documento fie/nndiHn

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Os Coios

Localización:

Nocedo do Val

Coordenadas UTM y.

4.650.949

Coordenadas UTM xi

628.159

Descripción:

Romano

Adscrición típolóxica:

Asentamento

\

,

L_.

í.A'radajíir.wds^MbnürbsnístiMl

C (A ¿A

GA 32021.014

f/NiCamien Cid Castro

Parroquia:

San Salvador de Nocedo do Val

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

Area de
protección
integral:

Non se define. O núcleo principal do xacemento situariase no
termo municipal de Cástrelo do Val pero tampouco existen
criterios axeitados para establecer este tipa de protección.

Área de
respeto/caute

Pratexemos como cautela (grao G ti-2)o entorno inmediato do
^en va)oraní3o a delimitación existente nos termos de Laza e
Cástrelo do Val e sobre todo valorando a presencia doutros
xacementos no entomo inmediato eos que comparte a
delimitación.
Límites: os sinalados na cartografía, polo sector oeste caminos
forestáis, alirtamentos entre puntos de referencia, polo sur rúa
interior da aldea de Vences e pista parcelaria, polo oeste limite
municipal.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.07

N° de plano de Ordenación:

2c.9

Observacións:

/

406

É un asentamento romano de chaira de bastante extensión. Segundo testemuña dos veciños, apareceron abundantes
restos ao traballar as térras: teila. ladrillo, cerámica común e pedras ben trabailadas ñas que tropezaba o arado.

Adscrición cultural:

11.

í ”•

... - i FES. 2dj

Conceüo de Monterrei (Ourense)

Denominación:
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DOC.UMENTO

Xaneiro 2014

Pian Xerat de Ordenación Municipal de Monterrei

XUN7A De GALICIA
Documento Refundido. cuiítonJo ás condii
«nHífes n.i Orrfs de Orv ••• . o de Medio Ambir
'tentaría e infraesfisUtafes de cizte

Concello de Monterrei (Ourense)
“ f FEB. 2o rt

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación:

Covas Rubias / Os Barreiros

Localización:

Nocedo do Val

,

GA 32021016
••.

Parroquia:

,

2
'

(

i

_

\

C\ (?\

fei- da* Cuimen Cid üjtra

San Salvador de Nocedo do Val

Concello de Vei

4.651.875
Coordenadas UTM x:
Descripción:

627.450

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

425

Trátase dunha explotación mineira posiblemente de época romana que se extende no limite entre os concellos de Laza.
Monterrei e Cástrelo do Val, Segundo testemuña dos veciños na actividade recente nestas minas aparecen pozos máis
antigos en cuio interior habla pratos metálicos, unha vasixa grande, tellas e escorias que parecían restos dunha antiga forxa.

Adscrición cultural:

Indeterminado

Adscrición tipolóxica;

Explotación de recursos primarios

Área de
protección
integral:

Non se define. O núcleo principal do xacemento sitúase en émbo
los dous termos municipais Cástrelo do Vaf e Monterrei pero
trátase dun xacemento definido polo negativo de explotación e
considérase que non debe ter protección Integral.

Área de
respeto/caute
la:

Protexemos como cautela (grao G tl-2)o entorno inmediato do
ben valorando a delimitación existente nos termos da Laza e
Castrólo do Val e sobre todo valorando a presencia doutros
xacementos no entorno inmediato eos que comparte a
delimitación.
Limites: os sinalados na cartografía, polo sector oeste camiños
forestáis, andamentos entre puntos de referencia, polo sur rúa
interior da aldea de Vences e pista parcelaria, polo oeste límite
municipal.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.04

N° de plano de Ordenación:

2c.8

Observacións:

j

.r n

DOCUMENTO

refundido

Xaneiro 2014

XUNTA DE GALICIA
Documento Rle«#ft<ikít>, aKuríadó ás cendicións
tc-ntidss na Ordv f'o ••'{•«* :í'*;¿ 'ji! Medie Ambiente,

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Táfriicrín c inlraoíiiut;:.

Concello de Monterrei (Ourense)

'-i .-.a.

- / FEB. 20: O

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento: QA
Denominación:

Melisendra

Localización:

Lucenza

—
32028008

L-

. ....
Parroquia:

l

p/¡ídelOsrmsnSdCastro

Santa Marta de Lucenza

CwKih 4* CvoMig

"T~ r-i — ■

Coordenadas UTM y.

4.645.704

Coordenadas UTM x:

616,141

Descripción:

Neolítico

Adscrición tipolóxica:

Túmulo megalítico

p rotecc i ó n

Altitude:

894

Mámoa duns 8 metros de diámetro e 0,5 metros de altura que presenta en superficie abundantes pedras que semellan
pertencer a unha coiraza e na que se ven dous ortostatos da estructura central no cono de violación.

Adscrición cultural:

Área de

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación

Non se define. O núcleo principal do xacemento sitúase no termo
municipal de Cuaiedro.

integral:
Área de
respeto/caute
la:

Protexemos como cauiela (grao G ll-2)o entorno inmediato do
*3en valorando a delimitación proposta no termo de Cuaiedro.

Calificación do solo:
Ordenanza:
N° de plano de Información:

9.11

N6 de plano de Ordenación:

2h,2

Ob servad óns:

Sitúase en Cuaiedro pero pola súa proximidade ó limíte municipal con Monterrei xenepa unha área de cautela neste
concello.
■j/ iOror¡ ay. cb
uJ V~

i

C2 ¡

DOCUMENTO REFUNDIDO

Xaneiro 2014

,,

XUNTA Oí: G.M.iCiA
Dccument'O Re.’iMiditio,

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos

r c 2m ®
\ Ar. .rj f'.j

Código do xacemento: GA

32028021
i

V • ' "

Denominación:

Túmulo de O Madorriño / A Mámoa

Localización:

Saceda

Coordenadas UTM y:

4.642.975

Coordenadas UTM x:

615.186

Descripción:

Parroquia:

íJ: ^i-.in'íit.ición Urbqnistjta I

'----

'V ,sA
AjJ

v'' JLu
M- da! Cantien Cid Castro
Santa María de Lucenza

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

765

Túmulo duns 22 metros de diámetro e unha altura de 1,60 m aproximadamente. Presenta coiraza superficial de pedras e
unha cámara megalítica que pode apreciarse a través do cráter de alteración aberto no seu centro e que desmantelou a
cuberta da mesma.

Adscrición cultural:

Neolítico

Adscrición tipolóxica:

Túmulo megalítico

Área de
protección
Integral:

Non se define. O xacemento sitúase no termo municipal de
Cuaiedro.

Área de
respeto/caute

Protexemos como cautela (grao G B-2)o entorno inmediato do
^>en valorando a delimitación praposta no temió de Cuaiedro.
Limites: os sinalados na cartografía, polo norte e oeste o limite
municipal, polo sur pista e polo leste ¡imites de vexetación e
estructura parcelaria.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9.15

Nc de plano de Ordenación:

2j.1

Observacións:

ás condiciórts

canlldas no Orele de- G>r.A.:i-:.;x de Medio Ambiente.
Territorio e livfrsostru.'uros
do;y.

Sitúase en Cuaiedro pero pola súa proximídadé ó limité municipal con Monterrei xonera unha area de cautela neste
con cello.
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Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos

-j

(GA) 32028001 -

Código do xacemento: Rgp
Denominación:

Alto do Seixo / Peneda Rachada

Localización:

Baldriz

WzoríeP/iíiTfje.rdáisUrentei

do-f Carme* Cid Costra

San Bartolomeu de Baldriz

Parroquia:

RFF32028001
GA32028001

424000

623500

Laza

Coordenadas UTM y.

4.653.475

Coordenadas UTM x:

623.850

Descripción:

Medieval

Adscrición tipoióxica

Castro/Asent.Fortificado

Área de
protección
integral:

Non se define. O núcleo do xacemento situarlase no termo
municipal de Laza pera tampouoo existen criterios axeitados para
delimítala.

Área de
respetofcaute

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno inmediato do
pen valorando a delimitación existente no termo de Laza.
Limites: os sinalados na cartografía, poto sector norte o (Imite
municipal e polo sur cantiña forestal.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N“ de piano de Información:

9.01, 9.03

N° de plano de Ordenación:

2a,6, 2b.6

Observacións:

1.094

A memoria popular fai referencia a un castelo que vixiaba Portugal e que se comunicaba co de Pena e o de Sandiás. Hoxe,
no lugar hai un vértice xeodésico e está o terreo mo remexido superficialmente por mor de cortalumes e repoboacións pero
non se ven indicios nin restos de interese.

Adscrición cultural:

[a,

E; variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

Sitúase no límite entre Cuaiedro, Laza e Monterrei polo que xenera unha área de cautela nos tres concellos.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

comidas ha Qrdé do Coas A Irg

Concello de Monterrei (Ourense)

Tsrritcrio e !n?rí¡i¿,ruc.ii...

Catálogo de elementos arqueolóxlcos
Código do xacemento:
Denominación:

Covas / Barranco das Covas

Localización:

Arcucelos

Coordenadas UTM y:

4.652.385

Coordenadas UTM x:

627.100

Descripción:

Indeterminado

Adscrición tipolóxica:

Explotación de recursos primarios

protección

GA 32039018
Santa María óe Retorta

tTtt?
w. <

^.zai r,d q.

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

450

Trátase dunha área de explotación mineira de estaño, no limite entre os concellos de Laza, Monterrei e Cástrelo do Val, na
que se atoparon (ao ser traballada no sáculo XX) indicios de explotación máis antiga, tal vez remontable a época romana, xa
que apareceron, segundo información dos veciños que nela traballaron, abundantes teilas de canalización e restos
cerámicos.

Adscrición cultural:

Área de

- I FEB. lt¡ M
.'/

Parroquia:

/'.rriüicnts.

J

Non se define. O núcleo principal do xacemento situariase no
termo municipal de Laza.

integral:
Área de
respeto/caute
la:

Protexemos como cautela (grao G l!-2)o entorno inmediato do
ben valorando a delimitación existente nos termos de Laza e
Cástrelo do Val e sobre todo valorando a presencia doutros
xacementos no entomo inmediato eos que comparte a
delimitación.
Limites: os sinalados na cartografía, pelo sector oeste camíños
forestáis, aliftamentos entre puntos de referencia, polo sur rúa
interior da aldea de Vences e pista parcelaria, polo
municipal.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de plano de Información:

9,04

N° de plano de Ordenación:

2b.8

Observacións:

REFUNDIDO

Xaneiro 2014

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Ourense)

XUMTA D'i •.vAl.’CiA
Documento Refuttolfio,
ás conclicións
ax'Mdva luQnte rio-Cense' ¿o :1c i
7s;rkor!oeInlraestroUiri;

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:

-1

fes.

-A :-Js

5*-' i\io

GA 32053009
i 1

Denominación:

A Citania das Laxes das Chas / A Cerca

Localización:

As Chas

Coordenadas UTIVl y:

4.641.880

Coordenadas UTM x:

625.095

Descripción:

Parroquia:

í

¿c
WaníiSc V,n üfhíiiisliu i

v- -X
, U #\
a

Santa María de As Neves de As íChas

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

650

Trátase dun xacemento caracterizado pola súa posición fortificada e o seu uso como asentamento continuado ó longo do
tempo, polo menos dende a Idade do Ferro ata época medieval. Exténdese por terreos tanto de Monterrei coma de Oimbra
e atopáronse en superficie abundantes anacos de tégula, ladrillo e cerámica común romana e medieval. Na parte de Oimbra
defínese claramente un recinto castrexo fronte á parte de Monterrei ocupada pola base dunha torre-fortaleza.

Adscrición cultural:

Neolítico/idade do Ferro/Romano/Medieval

Adscrición tipoióxica:

Castro/Asent.Fortificado/Sepulcro

Área de
protección
¡ntegral:

Aínda que o núcleo principal do xacemento sitúase no termo
municipal de Oimbra, defínese unha protección integral (grao GII-

Área de
respeto/caute
la:

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno inmediato do
ben valorando a delimitación proposta no termo de Oimbra.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial

Ordenanza:

13

N° de piano de Información:

9.18, 9.23

N° de plano de Ordenación:

2K.6

Observacíóns:

O S-arsit^io,

0 ^5

DOCUMENTO REFUNDIDO
Xaneiro 2014

Documento Refundió, r.v:'i3-.'o á? rcrrditióni
Territorio e infrefisuuturás - o- ,

Pían Xerat de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Ourense)

,

- / FE3, 201^

Catálogo de elementos arqueotóxícos
Código do xacemento:
Denominación:

Laxe con gravados gremiais

Localización:

Guimarei

Coordenadas UTM y:

4.647.688

Coordenadas UTM x:

622.098

Descripción:

Cerra.fn Cid Castro

Santiago de Albarellos

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

635

Trátase dunha peza de granito colocada como lintel nunha construcción que ten uns 250 cm. de largo por uns 34 de ancho e
uns 40 de espesor. Sobre ela hai unha serie de gravados, entre eles atgúns de carácter claramente relilxsoso (cruces solas
ou combinadas) e outros que parecen de carácter gremial (compás, cravo, martelo, cepillo ...); tamén hai unha cartela cunha
inscrición de difícil lectura.

Adscrición cultural:

Indeterminada

Adscrición tipoióxica:

Achado

Área de
protección
integral:

Non se define. Trátase dun achado puntual dun laxe con
gravados gremiais que forma parta da parede dunha casa en
Guimarei pero da que se descoñece o lugar de procedencia e
non podemos establecer daquela áreas de protección sobre o
territorio. A protección defínese únicamente sobre a pedra en si
mesma.

Área de
respeto/caute

Non ga define. Trátase dun achado puntual dun laxe con
9ravados gremiais que forma parte da parede dunha casa en
Guimarei pero da que se descortece o lugar de procedencia e
non podamos establecer daquela áreas de protección sobre o
territorio. A protección defínese únicamente sobre a pedra en si
mesma.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial / S Núcleo Rural

Ordenanza:

13/4

N” de plano de Información:

9.08

N° de plano de Ordenación:

2f.5

Observacións:

yá

\¿y

Parroquia:

CX

ACH 32050009

A protección establécese sobre a

—lw, ,

;

i
:

I

en si sen ningún tipo de cautela territorial vencellada.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Concello de Monterrei (Ourense)

- / FEB. 20

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento:
Denominación;

Ara romana

Localización:

Medeiros

Coordenadas UTM y:

4.640.518

Coordenadas UTM x:

620.874

Descripción:

‘ X

A&íuc«k--jí!c¿j?i rtiSSánlMiínfctfeai

ACH 32050010

-

^

J

^-3

«@t carmen Od Castra
Parroquia:

Santa María de Medeiros

E: variable; e 1/5.000 ver plano de ordenación
Altitude:

675

Trátase dunha peza de granito de 85 cm. de alto máximo por 50 cm. de ancho e uns 40 cm. de espesor. Ten unha forma
piramidal froito da fractura da pedra, sendo orixinalmente de forma prismática cuntía base moldurada máls ancha co corpo
prismático. Sobre ela hai unha inscridón de difícil lectura que só se conserva pardalmente e por debaixo do paño de texto
presenta tres covrñas aliñadas. A peza non está no seu emprazamento orixinai, segundo relatan os descubridores procede
da zona das minas da capela de S. Blas no entorno do Muro da Cidá (GA32050015). Actualmente está colocada diante
dunha vivenda no centro da aldea (as coordenadas corresponden a este emprazamento actual).

Adscrición cultural:

Romano

Adscrición tipolóxíca:

Achado

Área de
protección
integral:

Non se define. Trétase dun achado puntual dun ara romana en
Medeiros pero da que se descoñece o lugar de procedencia e
non podemos establecer daquela áreas de protección sobre o
territorio. A protección defínese únicamente sobre a pedra en si
mesma.

Área de
respeto/caute

Non se define. Trátase dun achado puntual dun ara romana en
Medeiros peto da que se descortece o lugar de procedencia e
non podemos establecer daquela áreas de protección sobre o
territorio. A protección defínese únicamente sobre a pedra en si
mesma.

Calificación do solo:

SREP Patrimonial / S Núcleo Rural

Ordenanza:

13/4

N° de plano de Información:

9.22

N° de plano de Ordenación:

2I.5

Observacións:

1

A protección establécese sobre a
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Concello de Monterrei {Ourense)

-

Catálogo de elementos arqueolóxicos

I

í,■<.

Código do xacemento:

QA 320500046

FE3. 20
cjí-

i:'o t¡¿ ;:ivi¡ífc

-- A

Uílijiiiüiif-s i

i-..'

Denominación:

Outeiro da Vela

Localización:

Entre a Madanela e Saceda

AA

Parroquia:

Coordenadas UT

4.643.074

Altitude:

779

Coordenadas UT

616.104

Cartografía:

302-24

Accesos:

t,/

----

viíjív •. armen Crd Castra

A Madanela (Santa María)

Dende Albarellos cara Vilaza, desviarse cara Medeiros. Chegar a Madanela e sairdirección a Saceda. A uns
550m, onde a pista fa¡ unha curva pronunciada á esquerda, antes de atravesar un regueiro desviarse á dereita
por un camiño de monte. Atoparemos o depósito de auga e chegaremos auns penedos altos, onde se sitúa o
petroglifo.

ie Cuaiedro
PortoceJo

Emprazameno topográfico:

Outeiro rochoso.

Uso actual: Monte de aproveitamento intensivo.

Privada.

Tipo de propiedade:

Descripción Petroglifo descuberto por Bruno Rúa que conten a representación dun serpentiforme de 2m de longo, o suco
gravado cuns 5 cm de ancho e 2,5cm de fondo. Nos extremos do penedo aparecen tamén uns rebaixes
circulares que semellan ter unha covifia central e un círculo concéntrico a ela. O serpentiforme sitúase ao
longo da pedra e flanqueando unha gran pía natural de dúas cuneas a modo de oito; no extremo norte
aprovelta unha raxa natural da pedra que lie da continuidade cara o extremo sur tacando o suco que remata en
serpentiforme.
Adscrición cultural: Idade do Bronce

Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica

Área de protección integral:

Protexemos de forma integral (grao G 11-1) a rocha soporte do petroglifo cunha marxe
perimetral de 10 metros.

Área de respeto / cautela:

Protexemos como cautela (grao G ll-2)o entorno inmediato do xacemento ante a posibilidade
de que se conserven restos arqueolóxicos vencellados con el.
Limites: os sinalados na cartografía, curvas de nivel e aliñamentos entre puntos de referencia

Estado de conservación:

Bo

Destrucións e alteracións: Os penedos teñen unha erosión significativa natural pero non se aprecian
destruedóns significativas.)
- • ves.-.n v....
...Mn eiítma .
• -i CjicI 3 i. i¿
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Documento Refundió»,
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Concello de Monterrei (Ourense)

. ¡Jo
j :• tA
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Catálogo de elementos arqueolóxicos

-1

Código do xacemento:
Denominación:

Sartego en Medeiros

Localización:

Igrexa parroquial
4640331

Altitude:

660

Coordenadas UT

620998

Cartografía:

302-34

m

A;

f

Parroquia:

Coordenadas UT
Accesos:

feb,

ACH 320500011

: r'iñívU^Jrlflíófertá j
V'r yh
L-\ <S

Medeiros (Santa María);

)

írí-dJC iv.;r¡Cidt..*;?re

Atópase ao carón do crucelro situado na esquina sureste da igrexa.

IS

+

Emprazameno topográfico:

Ladeira dun outeiro.

Uso actual: Aldea

Tipo de propiedade:

Pública.

Descripción Sartego antropomorfo amosado por Rafael Colmenero, duns 2m de longo, 60cm de ancho e 45cm de alto
máximo. No extremo da cabeza ten unha inscripción ¡lexible.

Adscrición cultural. Medieval

Adscrición tipoióxica: Achado

Área de protección integral:

Non se define. Trátase dun achado puntual.

Área de respeto / cautela:

Non se define. Trátase dun achado puntual.

_____ _________
f
Destrucións e alteracións: Perforación pasante no lateral dereito á altura do hombreiro,
Estado de conservación:

Regular

:■:*
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Pian Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

XüNTA D

Concello de Monterrei (Ourense)

Documento Refundido
isas .13 ítr.‘re ■*,-

Catálogo de elementos arqueolóxicos Lorio e Ifti'raftst
Código do xacemento: ACH 32050Q0Í&. 20;'i

---------- ----T--- --------------------- ,---------- ,--------------------------- Denominación:

Marco do Seixo Branco - Marco do Rechairo

Localización:

Entre Albarellos e Pazos

Coordenadas UT

r-- .•

Parroquia:

465595

Altitude:

Albareilos

/'

Urbantoca I
('

,

425
M3 del Círmen Cid Castro

626691
Coordenadas UT
Cartografía: 303-21
Accesos :
Xusto antes do límite municipal no outeiro de maior elevación do área, xusto onde empeza ao cortaiumes.

Emprazameno topográfico:

Outeiro no fondo do vat.

Uso actual: Monte de repoboación forestal e granxas.

Tipo de propiedade:

Privada.

Descripción Marco cilindrico de 4Qcm de diámetro. Vense canles gravadas e unha letra O de difícil lectura. Non queda claro
que sexa un miliario; si a cronoloxía medieval.

Adscrición cultural: Medieval

Adscrición tipolóxíca: Achado

Área de protección integral: Non se define. Trátase dun achado puntual

Área de respeto / cautela:

Non se define. Trátase dun achado puntual

Estado de conservación:

Regular

^_______ . _________

Destrucións e alteracións: Non se atopan destrucións pero o elemento aparece parcialmente tapado por térra
debido ao cortaiumes.
O míe,

I.

■

Ti - i, LSI Ce '1
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

Denominación:

Marco Deitado - Os Pedrón

Localización:

Entre Albarellos e Pazos

-i:: a:

- 7 FES, ZOt-t tgjj
-

l

Código do xacemento:

4644868

r; .j>-- í'-1

T-rrUorifi« 1nfr*eSüA»> m.v-

Catálogo de elementos arqueolóxicos

Coordenadas UT

r-ido ás condición*

ñutidasr- "J Ord'í rio . '-v d

.

ACH 320500013

■!' ¡'‘i’nily.wifín UfhanfclÍM I

Y

i...

'

-

■ v;V ¡i»------------------------

Parroquia:
Altitude:

M'- d.l Carmen Cid Castro

Albarellos

387

Coordenadas UT
626555
Accesos:
Na indicación do límite municipal vemos os miliarios á dereita da estrada (sur) a uns 30m déla, nunha viña.

Emprazameno topográfico:

Zona chaira de fondo de val.

Uso actual: Granxas, naves industriáis, vivendas e térras de cuitiv Tipo de propiedade:

Privada

Descripción Dos marcos mediavais que reaproveitan miliarios romanos. Un dereito duns 1,45 m e cun diámetro de 50 cm;
outro deitado sobre o primeiro duns 60 cm de diámetro.

Adscrición cultural: Medieval

Adscrición tipoióxica: Achado

Área de protección integral: Non se define. Trátase dun achado puntual

Área de respeto / cautela:

Non se define. Trátase dun achado puntual

Estado de conservación:

Regular

Destrucións e alteracións:

i
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei

Documento Reú'ridiilo, ;>:■■■ i t-vjo ás
corridas na Orele do Cor. • .; dori-Mstü

Concedo de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos c:ioein íC:;lrui-i
Código do xacemento:
Denominación:

Marco da Veiga

Localización:

Entre Albarellos e Pazos

/

'

f-:- i-.‘ f a (la i'iJíjifiínciM Ur¡r níitiQ I

Aibarellos

Parroquia:

Coordenadas UT

4644294

Altitude:

380

Coordenadas UT

626824

Cartografía:

303-21

Accesos:

ACH 3205000^ 4 '
L-

1

\

IvV- o J Car i iisn cid Castro

'

Indo de Albarellos a Veríh, desviarse por unha pista asfaltada ata unha nave de cantería e serrado de pedra
situada baixo unha liña de Alta Tensión. O marco atópase ao lado esquerdo (norte) do camiño que vai pegado
ao lateral da nave, a uns 25 m do cruce.

Emprazameno topográfico:

Zona chaira de fondo de val.

Uso actual: Granxas, naves industriáis, vrvendas e térras de cultiv Tipo de propiedade:

Privada

Descripción Marco medieval que indica o límite entre Verin e Monterrei. Pedra prismática aplanada e lixeiramente apuntada
de aproximadamente un metro de alto. Ten varias cruces marcadas no seu extremo superior. Atópase no
cómaro dunha viña.

Adscrición cultural: Medieval

Adscrición tipoióxica: Achado

Área de protección integral:

Non se define. Trátase dun achado puntual

Área de respeto / cautela:

Non se define. Trátase dun achado punti

<f‘

:

/
Estado de conservación:

Regular

Destrucións e alteracións: Non hai alteracións significativas.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterrei
Concello de Monterrei (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento: R£p
Denominación:

Cruz en San Paio

Localización:

San Paio

Coordenadas UT

Parroquia:

4640318

Altitude:

32050007

Medeiros (Santa María)

488

Coordenadas UT
622839
Cartografía: 302-34
Accesos:
Dende Albarelios cara Medeios; a uns 1.500m antes de chegar a Medeiros, desviarse por unha pista forestal.
Atoparemos un cruceiro onde xlrraremos á esquerda para baixar ao fondo da escorrentía. Chegaremos a un
afloramento rochoso sobre o rio Bubal, no que se atopa o gravado.

Emprazameno topográfico:

Fondo de val.

Uso actual: Monte de aproveitamento extensivo.

Tipo de propiedade:

Privada.

Descripción Cruz gravada nunha rocha, É de tipoloxla latina duns 60 x 40 cmm e un suco de 3,5 cm de ancho e 2-3 cm de
fondo. Atópase moi preto dos restos da antiga capela de San Brais e no entorno do GA32050013 (posible
eremitorio).

Adscrición cultural: Indeterminado
Área de protección integral:

Adscdcióñ'tTpoTóxica: Achado

Non se define.
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Área de respeto ! cautela:

Protexemos como cautela (grao G ll-2)e entorno inmediato do ben ante a posibilidadé de que
se conserven restos arqueolóxicos ^encellados con el e valorando tamén a presencia
doutros xacementos no entorno inmediato eos que comparte a delimitación.

Estado de conservación:

Bo

Destrucións e alteracións: Non hai aiteracións significativa^.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterreí
Concedo de Monterreí (Ourense)

Catálogo de elementos arqueolóxicos
Código do xacemento: QA 320500045
Denominación:

O Gástelo

Localización:

As Chás

Coordenadas UT

Vi laza (San Salvador)

Parroquia:

4642025

AJtitude:

627

Coordenadas UT 625050
Cartografía: 303-31
Accesos:
Dende Oimbra cara Chás, a uns 250m antes de chegar atopamos unha pista de térra cara a dereita.
Continuamos uns 2km ata o remate da pista no propio castro, rompendo parte das súas estruturas defensivas.
Dentro do castro se localiza o petroglifo.
Hb

Emprazameno topográfico:

Ao pé dun outeiro.

Uso actual: Monte baixo e forestal.

jipo de propiedade:

Privada

Descripción O petroglifo atópase baixo unha gran viseira granítica que configura un afloramento moi prominente na
paisaxe. O gravado está formado exclusivamente por un conxunto de cazoletas.

Adscrición cultural: Idade do Bronce
Área de protección integral:

~

-------- Adscrición tipolóxica: Lugar con representación gráfica ao

Protexemos de forma integral (grao G 11-1)a rocha soporte do petroglifo cunha marxe
perimeíral de 10 metros.
I O modificad > : ,
'f CTITin •.

Área de respeto I cautela

Protexemos cotrio
arrio cautela (grao G H-2)o'entpmrQ_inmediato do.xacemento ante a posibilidade
de que se conserven-restos arqueolóxicos vencellados con el.
Límites: os sinálados na cartografía, curvas de nivel e aliñáméntos entre puntos de referencia

Estado de conservación:

Malo
i

-•* •

Destrucións e alteracións: A rocha atópgse erosipnáda pola acción do lume.
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