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CASTRO DA RODA.
GA15085001. Castro (San Vicente de Bama)
Ordenamento municipal
Cartografía COTOP

Coordenadas UTM-X:
551.180
Coordenadas UTM-Y: 4 475.200

Latitude: 40° 25'30,6
Lonxitude: 8o 23’48,1

Altitude: 256 m.s.n.m
Emprazamento topográfico: Espolón ao final dunha dosal

PATESTELO

Adscrición tipolóxica: Castro (asentamento fortificado)
Adscrición cultural: Idade do Ferro
Descrición
Castro de forma case perfectamente circular (120 metros no eixe N-S e
140 no E-W), delimitado por un parapeto en todo o perímetro cunha altura de
2,5 metros, acadando un máximo de 4 metros, salvo no sector NW no que se
atopa destruido. No SE as defensas vense alteradas pola presencia dun
galpón. A croa foi explanada para a construcción dun campo de fútbol, agora
abandonado.
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Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección
Área de protección integral: Delimitada polas últimas estructuras
(defensas) visibles do xacemento. (G.II-1)
A

Área de cautela: Espazo definido por pistas e limites de finca que
delimitan un área perimetral en torno á protección integral cunha extensión
variable entre os 100 metros e os 150 metros. (G.II-2)
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GA15065001
Entre paremese amalase a parroquia ¿ que pertence o xacemento Dado que. a partir da presente ficha, tódotce puntos
pertencen ao Concedo de Touro ooviase indicar o termo municipal
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CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
AREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DO XAC ARQL (GRAO !M)
Area de cautela do xacemt arql (grao 11-2 / grao ni)
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CASTRO DA COPA.
GA15085002. Torréis de Arriba (Santa María de Loxo).
Cartografía COTOP:
Ordenamento municipal

Coordenadas UTM-X:
553.100
Coordenadas UTM-Y: 4 747.350

Latitude: 42° 52 34,1
Lonxítude

Altitude: 320 m.s.n.m
Emprazamento topográfico: Ladeira
Adscrición tipolóxica: Castro (asentamento fortificado)
Adscrición cultural: Idade do Ferro
Descrición
Castro actualmente desaparecido. Na correspondente ficha de
Inventario de xacementos do Servizo de Arqueoloxía da Xunta de Galicia
consta a seguinte información *.. alteracións sufridas polas gabias da mina. O
castro sitúase ao pé da mina. No sector S aparecen restos de parapeto con
interior de pedra.
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Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección
Área de protección integral: Non se contempla
Área de cautela: Espazo definido por pistas e limites de finca que
delimitan un área perimetral en torno ao desaparecido xacemento. (G.lll)
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CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
Area de protección integral do xac arql (grao imj

Area de cautela do xacemt
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CASTRO DA MOURA / CASTRO DO TESOURO / CASTRO DE BARREIRO /
CASTRO DE QUINTÁS / O CASTRO.
GA15085003. Sanguiñedo (Santiago de Prevediños).
Cartografía D.X.PATRIMONIO:Ordenamento municipal:
(E 1/10.000) Folla: CX-3
(E 1/10.000) Folla: 95-42
(E 1/5.000) Folla: C-19
Coordenadas UTM-X:
550.210
Coordenadas UTM-Y: 4.743.390

Latitude: 42° 50’26,4 '
Lonxitude: 8o 23'8,2”

Altitude: 215 m.s.n.m.
Emprazamento topográfico: Espolón ao final dunha dorsal.
Adscrición tipolóxica: Castro (asentamento fortificado).
Adscrición cultural: Idade do Ferro.
Descrición:
Castro de forma case perfectamente circular (150 metros, conservados,
no eixe N-S e 130 no E-W). Está formado por un reducto delimitado por un
terraplén que se transforma en parapeto ao norte e sur, coincidindo coa
ubicación de dous accesos ao interior da croa. No sur existe unha terraza
delimitada por un parapeto atravesado por un camiño de acceso sito ao S-SE,
o tramo situado ao W de dita entrada está parcialmente destruido pola estrada
que bordea o castro polo sur. Un camiño ao NE afecta parcialmente á
conservación da parte baixa do terraplén.
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Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección:
Área de protección integral: Delimitada polas últimas estructuras
(defensas) visibles do xacemento. (G.II-1)
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Área de cautela: Espazo definido por pistas e limites de finca que
delimitan un área perimetral en tomo á protección integral cunha extensión
variable entre os 50 metros e os 150 metros. (G.II-2)
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CODIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
AREA DE PROTECCION INTEGRAL DO XAC ARQL (GRAO 11-1)
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CASTRO DE TOURO.
GA15085004. Cruz de Méndez-Mourelos de Riba (San Xoán de Touro)
Ordenamento municipal:
Cartografía COTOP
(E 1/10.000) Folla: 95-43

Latitude: 42° 51 52.9
Lonxitude: 8o 19'2.3

Coordenadas UTM-X:
555.770
Coordenadas UTM-Y: 4.746.100
Altitude: 95 m.s.n.m
Emprazamento topográfico: Ladeira

Adscrición tipolóxica: Castro (asentamento fortificado)
OS TERCJOS

OOÍiTEGXMO Adscrición cultural: Idade do Ferro
Descrición
Castro prácticamente destruido por actividades extractivas, construcións
e estradas. Actualmente, tan só conserva un tramo de parapeto ao NE, asi
como un foxo moi alterado pola actividade dunha antiga canteira Pola
información aportada polos vedóos podemos supoñer que tiña un único recinto
de forma aproximadamente circular e un diámetro duns 100 metros

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección
Área de protección integral: Delimitada polas últimas estructuras
(defensas) visibles do xacemento. (G.II-1)
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Área de cautela: Espazo definido por pistas e limites de finca que
delimitan un área perimetral en tomo á protección integral, común á establecida
para o GA1585028, GA15085029, GA15085030, GA15085031 e GA15085032.
(G.II-2)
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COTO DE SAN SEBASTIÁN / CASTRO DE SAN SEBASTIÁN
GA15085005. Torréis de Abaixo (Santa Mana de Loxo / San Xoán de Fontes
Rosas).
Ordenamento municipal:
Cartografía COTOP

Latitude: 42° 51 51.9
Lonxitude: 8o 21 2,2

Coordenadas UTM-X:
553.050
Coordenadas UTM-Y: 4 746.050
Altitude: 385 m.s.n.m
Emprazamento topográfico: Outeiro

Adscrición tipolóxica: Castro (asentamento fortificado)
Adscrición cultural: Idade do Ferro
Descrición
Castro de forma ovalada (150 metros no eixe N-S e 80 m no eixe E-W)
formado por un recinto definido por un terraplén e unha terraza a modo de
antecastro na parte norte, delimitado por un parapeto.
Na croa do castro están instaladas dúas antenas de telefonía e son
visibles os restos da antiga Capela de San Sebastián.

Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección
Area de protección integral: Delimitada polas últimas estructuras
(defensas) visibles do xacemento. (G.II-1)
Área de cautela: Espazo perimetral en torno á protección integral cunha
extensión variable entre os 150 metros e os 170 metros. (G.II-2)
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CASTRO DE FAO / A CROA DO CASTRO
GA15085006. A Cruz (Santa Uxía de Fao).
Cartografía COTOP:Ort

Coordenadas UTM-X
Coordenadas UTM-Y: 4.744.800

Latitude: 42° 51' 10.1
Lonxitude: 8o 17’26,3
Ttwi K

Altitude: 95 m.s.n.m
Emprazamento topográfico: Quteiro
Adscrición tipolóxica: Castro (asentamento fortificado)
Adscrición cultural: Idade do Ferro
Descrición
Castro de forma oval (200 metros de diámetro no eixe E-W e 80 m de
diámetro no eixe N-S) e con unha única liña de defensas, formada por un
parapeto de 2 a 4 m de altura que. na parte E. aproveita uns afloramentos
naturais para facer unha rampla de acceso á croa, algo desfigurada pola
presencia dun muro de pedra de división de fincas; polo S presenta unha
segunda entrada ao interior da croa. Polo N, S e W existe un foxo que alcanza
a máxima anchura na parte N onde chega a medir uns 10 m, semella estar todo
el moi colmatado
Na parte NE existe un antecastro delimitado por un parapeto que acada
os 4 m de altura e esta lixeiramente alterado na súa base pola estrada que
discorre ao pe do castro
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Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección
Area de protección integral: Delimitada polas últimas estructuras
(defensas) visibles do xacemento. (G.II-1)
Área de cautela: Espazo definido por pista, camiños e limites de finca
que delimitan un área perimetral en torno á protección integral cunha extensión
variable entre os 100 metros e os 200 metros. (G.II-2)
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CASTRO DE CALVOS DE SOCAMIÑO.
GA15085007. Vilar (San Martiño de Calvos de Socamiño)
Ordenamento municipal
Cartografía COTOP
(E 1/10.000) Folla: CX-4
(E 1/10.000) Folla: 95-32
(E 1/5.000) Folla.C-22
Coordenadas UTM-X:
551.550
Coordenadas UTM-Y: 4.743 680
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Latitude: 42° 50' 35,5”
Lonxitude: 8o 22' 9.1"

Altitude: 310 m.s.n.m.
Emprazamento topográfico: Pequeño outeiro ao final dun espolón
Adscrición tipolóxica: Castro (asentamento fortificado).
Adscrición cultural: Idade do Ferro
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Descrición
Castro de forma perfectamente circular (100 metros de diámetro),
delimitado por un parapeto en todo o perímetro cunha altura de
aproximadamente 2 metros cara ao interior e entre 3 e 3.5 m no exterior,
afectado por un camiño antigo no NE Conserva restos dun foxo no S e W.
O recinto presenta dúas entradas ao NE e W.
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Xustificación da delimitación arqueolóxica e das áreas de protección
Area de protección integral: Delimitada polas últimas estructuras
(defensas) visibles do xacemento. (G.II-1)
Área de cautela: Espazo definido por pistas e limites de finca que
delimitan un área perimetral en tomo á protección integral cunha extensión
variable entre os 150 metros e os 200 metros. (G.II-2)
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CODIGO DO XACEMENTO ARQUEOLOXICO
Area de protección integral do xac arql <grao imj
AREA DE CAUTELA OO XACEMT ARQL (GRAO 11-2 / GRAO III)
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