PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TiPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

03/E-37

X 001

PLANO

DENOMINACIÓN:

NUCLEO:

PARROQUIA:

FECES DE BAJXO

Xacemento romano 0 Seixal
ADSCRICIÓN:

.plO

LOCALIZACION:

Feces de Abaixo

| GA32085001

630895-4630363

Romana

Feces de Abaixo; 0 Seixal
CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:

DESCRIC ÓN:
. -,kY\v&v ■
En superficie, na zona de viñedo, atópanse escasgsjtdstéS
de forma pardal, limita o camino de xab^qtie périgfte'd^erjiBétrb’

1

reatada en 1993 atopáronse tamén fragmentos de totolo. Tamén hai materiais no i
Xáfc^^tóíCábe Jtifícíhér, xa que logo, que se trata dun asentamiento romano de chaira.

s que,

Os vecinos din que neste luoar.?iMÍ?Hfuaífelí><Í3'¿hoárttes,tfe,|TÚU¡:seiS sTÍu^.iaV;!lftual. Aseguran que tivo que ser abandonado por unha invasión de formigas que comían aos renos.
Sfeó^.^^is.caríds.eíjeréádó^.tinye^SLfr'hijlr'::' de peste. Se atopas o de ouro faste rico,pero se atopas o de peste morren todos.

t—x------- ------------------- o

V'V .

CATEGORÍA:

.

• . ÁMBrilí' 1

'

INVENTARIADO
CLASIFICACIÓN ECUALIFICACIÓN:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOGA---

|

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

.

RÚSTICO PROTECCIÓN A3

IA

. pfetCJ *
—

OBSERVACIÓNS;

Bibliografía:
- Amado Rolan, N., Varela Barrios, C. e GoritáSÍ'íázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concelb de Verin (Ourense).
- Morchón Viñas, I. (2008): Estudio histórico de la Vía de la Plata. Tramo Feces de Abaixo-Cabrelroá (Verin, Ourense).
- Taboada Chivite, X: Los tamagani y su romanización. XI CNA de Mérida. 1968; Zaragoza. 1970. (pax. 678)._________________
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

I, „.0 sanEelíct de Verin (Ourense)
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
UPOLDXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

ASENTAMENTOS

F 01

DENOMINACIÓN:
Xacemento romano de O Telleiro

CLAVE PLANO;

N° FICHA;

02/B-7

X_002

PLANO

DorsjrTO.'iL.Sff^üj^vl da Vsrin s.vcl ¡^^tiíiitlvamertf!
LOCALIZACIÓN:
jzzsife»
" mamm
Feces de Abaixo

ADSCRICIÓN:
Romana

: ■

CÓDIGO XACEMENTO:

' lÓÓCtEifGAS-

--1■ ■:' ó.; Ccnupú.-Xcla, ü de

]! GA32085002

f ' “Trmjí7rYi¿o ac rTímiTicfiCiOfln UrDan istrca a»
------ --------------------------------...
...----- u..
.
Xacemento de forma indeterminada que se localiza .-íícqlbeceira dtxi regato jbe flje en sertas NE-í'rV e qje ¿igúns vecinos identifican como Regato da Lama,

DESCRICIÓN:

En superficie non atopamos ningún resto cerámico hin evídenqb a^lnha de eslru^arou residenciáis de orixe romano, agás unha balsa de auga ou lagoa de orixe antrópica
e filiación indeterminada. Na prospección realizada

\ 19^1 fofon.®n!:ScadoLaodhí sos restos cerámicos (tégulas, lixolos, anacos de cerámica común romana, algún fragmento de

sigillata) que caberia adscribirá un asentamento ror'a.nC'oc chasis

Pére7 SátTCtTe?

Os vecifios aseguran que neste lugar se extraeu barro atáTraíio 1936 aproximadamente para a conslrución de casas tradidonais, o que deu lugar á balsa de auga actual que se sitúa
na cabeceira do regato que citamos máis arriba. Esta barreira poderia ter sido utsijada lantén en época romana.
CATEGORÍA.
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCION:

AMBITO:
LOCAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN
BO

CLASIFICACIÓN F CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECI

PROPIEDAD E;
I

MIXTA
Plano Ordenación (Folla):

CRIA

Unico

OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez, I, (1991): Prospección arqueológica do concello de Verin (Ourense).
- Taboada Chivile, X: Los tamagani y su romanización. XI CNA de Mecida. 1968; Zaragoza. 1970. (pax. 678).
ELEMENTOS APROTFíER
T000 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemenlo e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIQAS:

Consulto^ G^lcg^ s.l

OBRAS PERMITIDAS:

Jc.x :ia

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

ASENTAMENT0S

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-7

X 003

PLANO

..‘['ÍS

...... ....
íüasíl
MANDIN '“y, *<0
'.I
\ ■ - .1
>,*.-.0
tT" »
ir

Xacemento romano de Moreiroá
ADSCRICIÓN:

I Romana

Mandín
aot3

.

CÓDIGO XACEMENTO:

GA32085003

DESCRICIÓN:
Xacemento de forma indeterminada que se localiza nunha zona^iTonfle.baBnéiáeTixeiramente un lombc ¡parcialmente arborado con bo dominio visual sobre o coniome. Orientado ao
SW, o que lie confire unha excelente insolación, as meddas do ámbily-rió'tjúé sjS-tcncentran'ps rffeter
unhas dimensións en planta duns 38.000 m2.

/•>

.

\

jq;ivágroximadamente 250 m (eixe E-W) x 200 m (eixe N-S), o que supon

Ay

En superficie (tanto na 2ona elevada como na plataforma inferior) fstjopamós aborádsos reskBwáriHíiji^fj^'ííIflírina, mais non restos de estruturas produtlvas ou residenciáis.
Trátase dun asentamiento romano de chaira tipo “villa" bastante exfép^o. 'ffiJéMCsVn cíxgtjin^p^rflSf ce materiais. Presenta unha grande concentración de tégula, tlxolos de 5 e 10
cm de grosor e cerámica en varias (incas -algunha délas arada recerSimeiXq -xfjsdicadas a viñedo.
No núcleo de Mandín hal varios vecinos que posúen materiais procedentes’deste xacemento: cinco basas de columna granítica, con toro, escoda e parte do fuste; varios muíños
circulares, un muíno barqulforme de man; unha tégula complete; un fragmento di pavimento tipo 'opus signlnus".
Outro veciño garda na súa vivenda dous fragmentos de fuste de columna granítica, unha délas ten as segulntes medidas: 2,20 de lonxltude; 28 cm de diámetro na base; 25 cm de

CATEGORÍA:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

|LOCAL

NIVEL DE PROTECCIÓN:

11-1; 11-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS;
Bibliografía:
- Amado Rolan, N,, Varela Barrios, C, e González Vázquez, i. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense),
ELEMENTOS APR0TEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a,

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TlAS: ELEMENTO.

TIPOLOXÍA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA

02/B-6

X 004

PLANO

DcttUFUKlhJ
P"OM dg \ferfn aprohato doíinltlvajrsBntfl
pdc Ofíle d.J ;>nnsfi|lflri5 tía Mf>d¡o Amblante, TerrttüFlo e
Trifrtras!-/turar abastado áa cnnsiderscSóns plfialadas
DENOMINACIÓN:____

[o Pondón I As

____

LOCALIZACIÓN:

rra ruiitM tr.g & ii.flftaBOQuife do az/ia/EoigNuciEt):
¡fíí'ebrairoü&^ifencjín

Pedreiras

Mandín

Bfl-lrsmrtín -tJrbshRg^ J ^
ADAS:
n | 6322654634843

ADSCRÍ55ÑIndeterminada

CÓDIGO XACEMENTO;

GA320B5004

DESCRICÍÓN:
Xacemento localizado nun ouleiro localiza
;co que se localiza ao NW de 0 Pondón recibe o nome de A Pedrerra por mor dunha visible

Trátase dun xacemento que é obxedo de r
acumulación de pedras que ten lugar riese lugar.

Na cimeira de 0 Pondón, ademáis doutro batolito mol visible, acumúlase moila cadiotaria granítica que. ao parecer, proceden do derrube dunha muralla. Esta é moi visible polo N. S e E,
mais non se puido constatar a súa continuldade nin forma exacta polo W, polo que moi probablemente estamos dlante dun castro, aínda que tampouco cabe descartar de forma
categórica a posibilidade dunha reocupación medieval como asentamiento delenslvo.
0 ouleiro domina todo oval do Támega e outros castelos defensivos aínda en pé en térras portuguesas.
ÁMBITO:

CATEGORÍA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

INVENTARIADO

j] 11-1; 11-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDADE:

POUCO ALTERADO

COMUNAL

CLASIFICACION E CUALIFICACION:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Amado Rolan, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- Morchón Viñas, J. (2008): Esludo histórico de la Vía de la Plata. Tramo Feces de Abaíxo-Cabreiroá (Verin, Ourense).
■ Taboada Chivite, X: Los tarnaganí y su romanización. XI CNAde Mérida. 1968: Zaragoza. 1970. (pax. 678).
ELEMENTOS A PROTI XER
TODO O CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:

_____________________________________________________________________________

Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel ae protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
I!,

1

Consulto^ G^leg^ s.l.

■ rn

FRES
X 004

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE El EMENTO:

TtPOLOXlt

CLAVE PLANO:

N» FICHA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓGICOS

CASTROS

02/B-6

X_005

PLANO

F 01

RPFO

i del'

LÍOfl0

. ^

FECESOljfrMA^focesde Curra

Dí:Vv'.'?

Jí.'"... uriTDtítflfJ^l o

Alto do Circo

Alto do Circo

ADSCRICIÓN:

v-t

^

:

,c

~

CÓDIGO XACEMENTO:

^0¡m***^

|| GA32085005

Castrexo

|

DESCRICION:
neiros,
0 ouleiro leva o nome de Alio do Circo pola muralla de forma circular qq< 'Odea o cújeirrfl Non cnñecj/éos outros restos visibles. Segundo os veciños, antes da execuaón dos
corlalumes, no cumio do monle habla unha peneda con fer.Airas grava!
que hoxi xaÁ^&sie.
0 xacemento foi dañado en distintas ocasione, por mor da realización de o

Jumes Dihievesas uli¡¡¿andcritV!Íítt'C mecánicos, asi como doulras actividades forestáis, sempre sen ningún

S0nte

Upo de control arqueológico.

insivo allomedieval que fose utilizado en tempos de crise e perigo como lugar de refuxio temporal, tal e como
En opinión de Xulio Carballo Arceo, poderíamos estar diante
acontece en xacementos como o do Alto do Lousado (no limite doITSíñcellos de Tomifio e Oia) o Castro Valente (no limite dos concellos da Estrada e Padrón) ou o Coto das Cercas
(Nespereira; Pazos de Borbén), entre outros; tamén o Monte Aloia (Tuí) presenta características semejantes. A grande distancia existente entre este lugar e as Ierras produlivas de
natureza agraria, asi o indicarían.
Na aldea de Mandín recollimos a lenda segundo a que no Alto do Circo había unha caldeira de ouro e oulro de veleno. Tamén que aquí os mouros adestraban aos cabalos e que tiñan
aparecido restos de espadas. Por último en Feces de Cima os veciños aseguran que a xente que habitaba o castro de O Sobrañal acudía á (eirá ao Alto do Circo.
ÁMBITO:

CATEGORIA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO OE CONSERVACIÓN:

[ll-T. 11-2

LOCAL

INVENTARIADO

PROPIEDADE:
PRIVADA

MALO

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS;

Bibliografía:
- Amado Rolan, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- Rodríguez Colmenero, A. (1977): Galicia Meridional Romana. Universidad de Deuslo.
- Taboada Chivite,X (1955); Carta arqueológica de la comarca de Verin. III Congreso Nacional ce Arqueología (Galicia 1953). Zaragoza.
ELEMENTOS A PROTEXFR
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NEOrSAR. AS:
Traballos periódicos de conservación e mantemenlo do xacemento e do seu contomo baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:_______________________________________ OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nive|-de protección, ;vy^ví!.', (Curnttse}
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As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

l
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

ASENTAMENTOS

F 01

N'FICHA:

03/J-27

X 007

PLANO

Oocur

DENOMINACION:

As Quintas

CLAVE PLANO:

-rVTT

luir.

ADSCRICION:
Romana

St.:

LOCALIZACION:

i- V'::
fECESLOECtMA

nTe

;;;

Feces de Cima

j':r':.S5
iHIE-í,

CODIGO XACEMENTO:

Lei£Lij_£ja.í®|

GA32085007

635516
Sf?9t3--------

T

DESCRICION:
•i g j u^ivizo do Planiflcaftán Ur^
HXacemento situado a 480 msnm, ao N da aldea, ccnciéanjeote la'4|deira un o.ieiro situado nun contorno de labradlo e monte balxo.
Trátase dun asentamento tipoloxicamente indeterminado que.caberi'a Wscrbir J épftta román/ A prospección realizada en 1991 -a diferenza da que realizamos nós- permltlu dar con
fragmentos de tégula e tixolo, malia que a abondostexeteciónja bjse de mon|ejfflj(j(dí!frféWíiu realizar unha exploración minuciosa, Con todo os veciños aseguraron entón que
afloraban gran cantidade de materiais. Atopouse tameS-jfliFa EsctfrV do cÉía rectanqular, de pequeñas dimensións, formada por pedras fincadas que presenta unhas dimensións de 32

x zi cm.
CATEGORÍA:
INVENTARIADO

^rfaPireiz Sánchez
ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

COMUNAL

CLASIHCACION E CUALIFICACION:

RUSTICO PROTECCIÓN FORESTAL
OBSERVACIONS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N., Várela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baíxo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivei de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

-Ira__
,

,C-T'ír> tfn w
.
-.r"WUrenssJ

a Jí£
Sflt •

Consulto^ Galega s.l.

F RES
X 007

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CUSE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CASTROS

F 01

CLAVE PUNO:

N° FICHA:

02/C-6

X 008

PLANO

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

CT/fE.eES DE' C)MA"::‘iÍTfeE¿s '¿¿pjntí; ; 71'. Feces de Cima

Castro do Sobrañal

'"S^ ‘

ADSCRICIÓN:

r'■■■

Cástrelo

,77: Ó■■■ '■vv;'¿g o*TffTOfe87-4636025

CÓDIGO X,
XACEMENTO:

] GA320
GA32085008

0ESCRICI0N:
Xacemento situado a 535 msnm, xunto nun outeiro situado nun confrinití feíe^La base dtVYe.Hétad^frsrlWÍlva moi tupida, o que impide seguirá liña de muralla na súa totalidade.
Trátase dun asentamento rastrero emprazado entre dous regatos arfe permite visMizar, ac Ic-iíeNfijns mUra'Jnr.cuoujares.
En 1991 nel foror atopados fragmentos de tégula e tixolo, así como: restos de .t .ii¡»ia, ríe ai que pgjqap:as Betác d'ante dun castro romanizado. Na cimeira do xacemento, así como na
ladeira, hai algunha cova, aínda que poidera tratarse de extracción 'qti scndaxrdjjfíf: ne'afítfsÁtr^ proximidaae dunhas minas de estaño contemporáneas que existen ñas proximidades,
coñecidas co nome de Minas do Veado e Minas do Seixo, ambas do ::T>zéc

Ff¿ m: o que foron explotadas no s. XX.

Xa que logo pederíamos estar diante dun castro mineiro, hipólese reforzada pola elevada concentración de asenlamentos castrexos no contomo: Castro Grande (a 1,400 m ao NE) e
Castro Pequeño (1.100 m ao NE)
CATEGORÍA:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

11-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIE0ADE:

POUCO ALTERADO

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E OJALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Os vecinos de Feces de Cima din que os mouros ían desde este castro á feira ao Castro do Circo (GA320S5005), que se localiza preto deste lugar. Tamén aseguran que apareceu molta
tella e "cottelos longos de ferro que eran dos mouros”.
Bibliografía: Nieves Amado Rolán, Cristina Várela Barrios e Isabel González Vázquez. 1993 (inéd lo).
ELEMENTOS A PR0TEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueóloga/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección» sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección
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F RES
X 008

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXlA;

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CASTROS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA-

02/C-6

X_009

PLANO

tetaraatan

p-OM ^

^l^adQ derjnItivamenlLe

S'ívSSÍQWMSiBlB da Mfcdio Ambiente.

P

■

■■

DENOMINACIÓN

-'ndo éfi eoHEliIarsclons inaladas
lü.'On;LÍJÚIltai7/1 ^01 ^
LOCALIZACIÓN:

’ T|] .FECES-DECrMA1- n

Castro Pequeño

,

.■ -¡ 11 j itji ''¡¿cj

¡IstitBlLl Feces c*e Cima; Vilarello da Cota

r1

ADSCRICION:

CODIGO XACEMENTO:

GAO 2085009

635W4-4636326

Caslrexo
DESCRICIÓN:

a 584 mslvn, a uns 3l

Xacememo snuaao no limite dos municipios de Verin e VilardeV

rieo íÉrmiet^áríí1

perfectamente delimitado e visible desde o aire, presenta unhas ■

SW rio asentamenlo codificado coa clave GA32085010.0 castro,
Posúe 5,68 ha na croa e 15,13 ha se incluimos na medición o

espalo que se sitúa denlro do primelro parapeto.
Así, resulta fácilmente visible no terreo a primeira liña de muralla, de forma oval e adaptada á forma nalural do emprazamento. Precedido dun foxo, ao igual que o primero dos sislemas
defensivos, o segundo parapelo presenta xa unha forma de tendencia claramente circular. 0 acceso actual realizase polo W, se hen tamén conla con accesos claros desde o SW e, en
menor medida polo NE,
0 xacemento sitúase no outeiro SW dunha dorsal montañosa perfectamente delimitada polos regatos coñeridos como Do Souto e De Feces, que transitan -alé confluir- en sentido NESW,
fornecéndolle unhas óplimas condicións defensivas de carácter natural.
Trátase dun castro romanizado no que afloran tramos de mura.la. Foron alopados anacos de tégula.
ÁMBITO:

CATEGORÍA
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:
11-1; II-2

LOCAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

______________________

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PPOPIEDADE:

POUCO ALTERADO

COMUNAL

__________________________

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO_________________________
OBSERVACIÓNS:_________________________________________________________

_______ ____________________________

Bibliografía:
- Amado Rolán, N„ Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- De la Peña Santos. A

ñeboreda Cartera,A. (2006): Prospección arqueolóxica do cuncdlo de Vilardevós (Ourense).

ELEMENTOS APRDTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:____________________________________________
Traballos periódicos de conservación e manlemento do xacemento e do seu conlomo baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

r" -

Consultora Galega s.l.

.^D- c^o

E RÉS

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXlA;

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CASTROS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/C-6

X 010

PLANO

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

Castro Grande

Feces de Cima; Viiarello da Cota

ADSCRICIÓN:

CODIGO XACEMENTO:

Caslrexo

GA320B5010

J636238-4636487

DESCRICION:
Xacemento situado no límite dos municipios de Verin e Vllai

quSrs

fornecéndolle unhas óptimas condlclóns defensivas de caí

300 m. ao NW do asentamento codificado coa clave GA32085009.0 xacemento

ocaliza:

sitúase no outeiro SW dunha dorsal montañosa perfectam

idos como QpjocitD e De Feces, que transitan -até confluir- en sentido NE-SW,
Sítual
iOO

0 castro conta cunha extensión de 2,03 ha no recinto prii

1
;dgjjrW^oTi:fén a un recente desterre -posiblemente ilegal- realizado no SE para realizar unha

plantación de vide. 0 parapeto máls exterior presenta fori

limensión de 1 km aproximadamente, mentres que o que delimita o recinto de habitación opta -ao igual que o

castro situado ao SW- por unha morfoloxía cuase circular

lonxitude.

As dimensións do recinto principal son 165 m. no eíxo N-S e 115 m no E-W. 0 antecastro que se sitúa entre dúas liñas de muralla, situado ao E, presenta unha forma triangular e uns
2750 m2 de superficie, o que fai pensar neste lugar como ubicación do acceso principal. Os flancos N, S e W posúen mellores delensas naturais, de ai que presenten uns parapetos
menores.
Non foron atopados materiais.
NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:

CATEGORIA;

LOCAL

INVENTARIADO

|| 11-1; ¡i-2

ESTADO OE CONSERVACION:

PROPIEDADE;

POUCO ALTERADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E OJALIFICACIÓN:___________________________________________________________________

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO___________________________________________________
OBSERVACIÓNS:_____________________

_________________________________________________________________________

Bibliografía:
Amado Rolán, N„ Vareta Barrios, C. e González Vázquez, I, (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- De la Peña Santos, A„ Reboreda Carrelra, A. (2006): Prospección arqueolóxica do corcfillo de Vílardevós (Ourense),
ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS:
Trábalos periódicos de conservador e mantemenlo do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

As que fixe o nivel de protección

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

ÚB v...rin (Ourense)
i

FRES
X_010

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXiA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CASTROS

F 01

CLAVE PLANO:

N“ FICHA:

02/B-6

X 011

PLANO

i
I taMI w*»
n, f

■

o^íTnA do Verin apfohedo deTinitlvarnente
ambiente, Territorio e
sinaladas
DAaníV'.iiü,- fotvíilra de 2Q1&I en.

Outeiro da Cruz
ADSCRICIÓN:
Caslrexo
DESCRICIÓN:

v

,

----------------------Tamaguelos
Tamaguelos; Oimbra

■ ,i do

/•
/■'
, .

/
Tft

\

.
J

CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:

L^

GA32085011

630426-463S404

$j

Xacemento situado no limite dos muníc,pioxd.e,Veri_n.epriiibrag^(teC'rr|áfttó:M‘-li14Í!zíírisnm. 0 seo contomo está dedicado a viñedo e, pr -ídpalrnente, a monte balxo.
Na ladeira 5E do outeiro é onde rnellor se apretrarofíaludes da muralla e o foxo. Non fot posible visualizar restos doulro tipo a causa da espesura da vexelaclón. No sector NE (ver
fotografías adxunlas) é onde mellor se percibe a sucesión de aterrazamentos en lorma de parapeto, podendo distinguir ata un total de cinco estruturas defensivas.
Estamos diante dun castro de forma llxeiramente ovalada con dúas liñas de murajla. A segunda délas, polo E, aparece rematada por un foxo, mais non abrangue todo o perímetro do
outeiro. 0 asentamenio tena lugar ao longo de dúa$ plataformas de dimensións e altura disimiles, unha délas (a máis exterior) situada entre os dous parapetos, e outra (a mais interior)
localizada entre o ouleiro e o parapelo de diámetro menor.
Na depresión aue precede ao recinto principal (457 msnm, ao SE da croa) foron atopados fragmentos de tégula.
CATEGORÍA:
INVENTARIADO

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

|| 11-1; 11-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPfEDADE;

POUCO ALTERADO

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALfFICACJÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Amado Rolan, N., Várela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno babeo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
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Consultora Galega s.l.

FRES
X 011

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA;

02/B-6

X_012

PLANO

lili
JiiS

i:!!:!::::::

::::::::::

==:iiiiiií

'
\

\
&o'-3

DENOMINACIÓN:

Xacemento de As Lamas / San
ADSCRICIÓN;

_____
S^typdjC.Í j •••>fYAMA6'üe,ÜQS";,\’

LOCALIZACIÓN:
-/« T^gu^os

Tamaguelos

fT-T-v^Tr^ O' '-1 X'ui % ^.TÁ'^ttÓRDENADAS:

$**£?****
p¿2.

Romana

CODIGO XACEMENTO:

|[ 630120-4635460

GA32085012

-j‘Jl

DESCRICION:

f >

Xacemento situado na ladeira NW do castro do Outeiro jt$£ruí¡ ijtir^contornoye
f fióme baixo.
Trátase dun asentamiento tipo "villa". Segundo un dosXÍrop.ietariOS d»Vicas, o'
Snio 0 ^qrtyglfíSTt'abalIando na súa leira atopou dous depósitos, un deles rectangular, escalado
na rocha e o oulro de forma ovalada, con enlucido. TpiénVpareceu jUija Sosa, a mOKjiCt¿ÍS’¿r^3n¡l'Ítjra, que conservaba unha moeda e unha caveira. Esta, ao parecer, desüxose ao
intentar collela.

■_.■■■ jjfj

Vu^?"

No contexto da prospección realizada en 1991, en todasjá6,{¡rpgjé|3<TOS apareceu unha forte concentración de tégulas, láter de forma cadrada de 10 cm de grosor e algúns anacos de
cerámica común romana.
No mesmo lugar atopáronse tamén fragmentos de cerámica medieval. Os veciños aseguran que no lugar houbo unha capela dedicada a San Salvador, É posible, xa que logo, que
capela e a sepultura fosen medievais.
Na prospección realizada por nós non íoron atopados materiais, nin ñas parcelas dedicadas a viña, nin ñas que están xa sen cultivar.
NIVEL DE PROTECCIÓN:

CATEGORÍA:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

!LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

CLASIFICACION E CUALIFICACION:

RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECUARIA
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía;
- Amado Rolán, N., Varela Barrios, C, e González Vázquez, I. (1991); Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
ELEMENTOS APROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Trabados periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueó]ogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS-,
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

PRIVADA

I

tur

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN

iTun

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CIASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N" FICHA

03/C-23

X 014

PLANO

;fí - i ' a tía orda
dofj-JhrcHrO t¡G 2013
c, .-In

’ l" - '

Xacemento de Casares
ADSCRICIÓN:
Romana
DE5CRICIÓN:

íi.nZi
/''

í:í
V.

'■

.

i

t

'tX
3

íj

|

WOURAZOS

í
LA/

Mourazos

Casares
CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:
'

629967-4637325

GA32085014

snnia Pérez sandez

Trátase dunha chaira na que o cultivo prectanTOtirce o viñedo, polo que os labores de labradío tradicional, fundamentalmente, señan as que teñan alterado o xacemento (quizáis un
asentamento tipo villa) de forma máis relevante nos últimos sáculos.
Neste lugar, situado de forma estratégica á beira do Regueiro de Casares, que circula polo S do ámbito, existe unha elevada concentración de tégulas, tixolos, imbrices e cerámica común
romana.
Neste lugar, segundo o testemuño dos veciños, "ao trabailar as fincas sacábanse moitas pedas pequeñas, tixolos e anacos de potes”.
0 ámbito grafado cunha protección integral ¡ndue as térras ñas que apareceron reslos romanos, segundo Bruno Rúa, que nos levou ao lugar; a zona de respecto abrangue todos os
terreos que reciben o nome de Casares, Na ortofoto non se ven as pistas da parcelada, realizada recentemente.
0 avó de Concepción Rivero cortaba que alí había un ''pueblo", e que foi abandonado por unha invasión de formigas.
CATEGORIA:
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:

IM: II-2

LOCAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDADE:

POUCO ALTERADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN F CUAUFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS
Bibliografía:
- Amado Rolán, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez. I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- Morchón Viñas, J. (2008) Estudo histórico de la Via de la Plata. Tramo Feces de Abaixo-Cabreiroá (Verin, Ourense),
ELEMENTOS A PPOTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MEI . ORAS NECESARIAS:
Trabalios periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel ae protección

OBRAS PERMITIDAS
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
"■ Ó -II

-R+r\L
:'V ¡'

. c- .

, ,r

f

‘

Wj X ,1

TV
,

'

■' ■

nTTTT-

Consultor^ G^leg^ s.l.

.
'

F RES
X 014

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓGICOS

CASTROS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-5

X 015

PLANO

RPAG

....................-

DENOMINACIÓN:

NÚCLEO:

PARROQUIA:

Xacemento das Muradellas

LOCALIZACIÓN:

MOURAZOS

As Muradellas
CÓDIGO XACEMENTO:

ADSCRICIÓN:

GA32085015

Romana
DESCRICIÓN:

a poula, viñedo e monte de repoboación (pifieiros). Aquí
atopáronse fragmentos de recipientes cerámlcok;',teg£Ms,.tlxplpsf dbi:e'ctosi.de f^jtoes ci^hipjj.bí,'-,Vatros de man, fragmentos de columnas e un 1¡ntrnnaat>ulum de bronce. Con todo o
achado máis destacado é unha imaxe escultóricafle';D(dnísps/|ac^fé(ioj^Afapií¿!;.j’dS|5B"iíláda no MAPOu) que forma parte dunha escultura labrada sobre pedra caliza. Este conxunto
escultórico foj atopado polo propietario do terreo,jVrcentgA^és^rteatejjjtááfe pabias para asiáñas, quen decidiu cedelo ao MAPOu,
Trátase dunha vila rústica romana que quizáis contifjuo'd'á rgnfáhfecion dun cafbo*sterior ¡¡¡a ¿poca tardía, tal e como apuntara o propio Taboada Chivite (1969:206). En vista da súa
tipoloxía e patrón de localización, quizáis esleamos dianté-do qlieTT.'tínsley (lÓ^Siteyminou "vlla c^cim^oundr" (literalmente "vilas compos las”) en alusión á súa diversa
tuncionalidade: ocio e descanso, produción agro-gandeifá, etc... '
A
^J*
, s
0 topónimo A Muradelta, que se localiza a 860 m ao Wj§o Outeiro da Rfndón f54?.aspd$,'aíüde aos restos dunha construción residencial de época romana da que hoxe somentes

CATEGORÍA

NIVEL DE PROTECCION:

INVENTARIADO

LOCAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:______________________________________________________________________

__________________

Bibliografía:
- Amado Rolán, N„ Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991), Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- Taboada Chivite, X (1969): Excavaciones en la Murádella. N.A.H. vols X-XI-XII. (1966-1968). Madrid.
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:___________________________________________________________________________________
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección
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FRES
X 015

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VERÍN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CIASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

;

DESCRiCIÓN:

,,

,

ADSCRICIÓN:
Romana

N* FICHA:

03/B-17

X016

PLANO

____ ,,n y.Xacemento do Ladrillal

CLAVE PLANO:

/•'
(i

:

-¿ -

Ggli

0 Ladrillal

i jTÍÍÍJi

'
;

;

( í
vA/~u

va

CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:

| GA32085016

629191-4640592

xacemento de 0 Ladrillal é un asentamiento residió ds.jSüíS'a loc&Sfflláfb'elra da N-532 Verin-Chaves.
En superficie apareceron, nuns 100 m á redonda,"sbUTícrantísimos restos de tixolos, regula e cerámica común romana, asi como dous fragmentos de sigillata e outro de prato de engobe
vermello pompeiano.
A día de hoxe a maior concentración atópase arredor dunha tórrela eléctrica localizada máis abaixo da ponte de Cabreiroá, xusto no centro do xacemenlo. Esta acumulación de material
explícase pola actividade agraria na zona, que tende a amorear estes restos para facilitar os traballos agrícolas.
CATEGORÍA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUAUFiCACIÓN;
RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECUARIA
OBSERVACIONS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N„ Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- Taboada Chivite, X. 1953: "Carta arqueológica de la comarca de Verin", III Congreso Nacional de Arqueología.
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

'' nn. r
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Consulto^

s.l.

F RES
X_016

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA;

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMIENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/A-4

X 017

PLANO

;'rj

qW

DENOMINACIÓN:

da5

RARACQ.IIA „y-

Xacemento do Muirlo de San Pedro

LOCALIZACION:

ZU. :Qüe,*^_*

Queizás; Oimbra
CODIGO XACEMENTO:

ADSCRICION:

Trátase dun asentamento emprazado na ladeira dun ogte^ro, nLíri.^déSiíádo a viñedo situac|> %n contorno de poula, A prospección realizada en 1991 permiliu atopar abondosos
fragmentos de tégula, tixolos de b cm de grosor e anaíós de cérániíca común rom ir a.
-atara, nunha edificación en ruinas, no mesmo lugar, conservábanse un fuste de columna
de 1,6 m de altura, 23 cm de base, e unha peana troncocóriica situadi^O cm daVa ripeara que preset^ba. 34 cm de lonxitude. Hoxe en día, na primavera de 2011, nada queda
destes restos, agás algúns anacos dispersos de tégula. h
V;\
Segundo referencias dos vecinos neste lugar tamén existi^inha*cape^ cédcad^S^ÍPecfb, da que non atopamos resto algún. A imaxe do santo (oi trasladada, ao parecer, á igrexa
parroqu.al de Queizás. Neste sentido na parede dunha Ms'irttaditiSfiáLjMrece reaproveitaóo un pequeño óculo circular abucinado labrado en granito dunha soa peza que puido
pertencer a esta capela.

^<¿*225

0 xacemento atópase dividido entre os termos municipaís de Oimbra e Verin.
CATEGORÍA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECUARIA
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Trabados periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorna baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CIASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

04/G-21

X_018

PLANO

ggs
. fjggggi)

DENOMINACIÓN:

1

NÚCLEO:

LOCALIZACIÓN:

Xacemento de Queizás I A'QtjinJta,.,prjmpoi

Queizás; A Quinta
COORDENADAS:

ADSCRICION:
Romana

CODIGO XACEMENTO:

GA32085018

628806-4642135

DESCRICIÓN:
Nos terreos que ocupa a horta da Casi Reitera: a Igáp parroqumlí dcóan Pedro e ocgpiterio atopáronse distintos vestixios romanos: unha ara epigrafiada embutida na parede N do
templo; o fóculus de oulra ara; e un I:nAitTrio:cora-ri ^ é'Á-''últerpei^Bq';a Q^peixe. Ademáis atopáronse anacos de tégula e de cerámica común romana.
A maiores o contomo da igrexa parroquia! .•!v

¡¡dable orixe románica, pode acolfer unha necrópole medieval, de ai que, necesariamente, haxa que ten en conta esta cautela no

momento de levar a cabo calquera tipo de obra que implique a remoción de térras nese ámbito,
CATEGORÍA:

INVENTARIADO

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

PARROQUIAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:____________________________________________________________________________________

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO___________________________________________________
OBSERVACIÓNS:___________________________________________________________________________________________________

Bibliografía:
-Amado Rolán, N„ Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense),
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a-

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

n
' ^transe)
1 ■ •Cv.:;,? ,. .
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"'t’VWíi

Consulto^ G^leg^ s.l.
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

N0 FICHA:

04/1-10

X_020

PLANO

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

PARROQUIA:

Vila histórica de Verin e barrio de San Lázaro
ADSCRICION:

.-■y

Romana
DESCRICIÓN:

CLAVE PLANO;

*3

Verin; San Lázaro

VE

CODIGO XACEMENTO:

C > ' -rf¿y^rQQ A1'
.¡tí?

GA32085020

^t-L

_____________________________

A vita ce Verin emprázase en pleno val de Monterrtii na catwcerrá z-z rió um.^jín Amigamente ra esle territorio do pobo prerromano dos Tamagam, cuxo cas!-o pnnapal posiblemente
se empraza no propio monte do Caslelo de Monterrái Siria EbáTamaitólSán cando ti

irSzamento da vila se estableceu, ñas beiras do rio, un pequeño vicus cuxa

Importancia iría en aumento aproveKando o tránsito mércantil polas vi^s secundaos, éL'-.c rííoTéraarias. aje atravesaban o val neste sedor NW do convento braearaugustano, partindo
da via XVII por Aquae flaviae (Chaves), como núcleo principal da zona.¿(enlaiandot^^3 XVIIi
a Xinzo de Llmia (e deste cara Ourense, Iria e Lugo, ou coa XIX e XX polo E
cara Astúríca Augusla. Tamén a presenza de estaño ñas fírBxinias miniara do N, e (¡s, 'igfe¿rí’4is temíais ao S, farían do vello Verin un lugar ideal aos intereses económicos e do modo
de vida romanos. Conformariase así unha aglomeración swundária das n¿/s repf^Swí$ vas de Galicia, de (amaño mediano e xogando un rol intermedio entre os núcleos curáis e as
cidade. Os cambios no eslatuto xuridico dos principáis núrfe* dé poboáy'ón no proceso de municipalización de época fiaría, a fináis do s.l d.C., poderian ter favorecido a Verin como
centro comarcal e administrativo.
CATEGORÍA;

ÁMBITO;

NIVEL DE PROTECCIÓN;

LOCAL

INVENTARIADO

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE;
MIXTA

NON SE APRECIA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:
I

PEPRl CENTRO HISTÓRICO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez, 1. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense),
ELEMENTOS A PROTtXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a,
i
OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

MURALLAS

F 01

DENOMINACIÓN:

Muralla de Verin

N° FICHA:

04/H-11

X 021

PLANO

Dcoj:
IV". ''
Inf'--.:

....(j,, lvaiü| df. Vnrin «probado definítivarrente
Cío M*SloA/rtbtante,Ttafltorioe
.... ' pRjf^ggjj^a considersciaiacaoaladas
- ■

ADSCRICIÓN:

LOCALIZACIÓN:

hV£RÍf¿rv.1'í di' 07/12/21 • I
-.iVHi. r.’.. Sda fefare-ro 6*

□

Rúa Elle
CODIGO XACEMENTO:

Ti-i+rtsorvfíO-ee-Pi^vto0*6^1

í 6293 5S-4644480

Moderno
DESCRICIÓN:

CLAVE PLANO:

GA32085021

3E

No solar n° 14 da rúa Elle consérvase, nor so un baluarte, “spón ta^fcn clr^ítR^lifTórreór, ambos reflexo de dous sistemas defensivos que responden a planteamentos totalmente
distintos e que, á súa vez, son un dos escasferaspSaatMfe que se nSntenen en pé da fortificación de Verin, un sistema defensivo fechado en época moderna" (Blanco Rotea et ali;

2008).

,;/,y

Sonta Pérez Sánchez

Segundo os mesmos autores, é posible afirmar “aeSiSRírtcia en Verin dun sistema defensivo en época medieval". Os seus reslos, anque escasos, “son significativos: un torreón, parte do
alzado doutro torreón. Se ponemos en relación a localización destes elementos, a conservación de dous elxes principáis da vila (NNW-SSE e NE-SW) no seu urbanismo actual e a forma
amendoada do que parece o seu recin to urbano primixenio coa planta lixeiramente circular do seu posterior abaluartamento, poderíamos chegar á conclusión de que a forma da súa
planta abaluartada respondeu non só á propia topografía da vila, senón tamén á persistencia doutros elementos anteriores.
Torre e muralla eran os elementos principáis da fortificación medieval”, mais a día de hoxe carecemos de datos que nos permitan afirmar que a muralla contaba con torreóns. Os mesmos
estudosos sosteñen que "todo apunta a que en Verin exístisen unha serle de torreóns localizados estratéxicamente en lugares de acceso á vila e, quizáis, algunha trincheíra, anque
posiblemente éstas fosen posteriores aos torreóns, unha defensa escasa para os novos tempos que se achegaban, sobre todo unha vez iniciada a guerra con Portugal no ano 1640.”
CATEGORÍA:
BIC - DECLARADO

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTATAL

i 1-1; t-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDADE:

POUCO ALTERADO

MIXTA

CLASIFICACIÓN E CUAÜFICACIÓN:
PEPRI CENTRO HISTÓRICO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Blanco Rotea, R: Memoria da escavadón na nía Elle n° 14. Santiago de Compostela. 2005
- Dasairas Balsa, X: Crónicas rexíomontanas. 0 territorio e a historia na comarca de Monterrei. Vígo (?). I999
- Taboada Chivite, X: Verin y sus murallas. Boletín da CPMHA0. T XVII; pax 69. Ourense. 1951
ELEMENTOS APR0TEXER
INSCRICIÓNS
TODO 0 CONXUNTO
MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obr¡gadís"ániTdlSidasr?¡o aparfá'teí^rnáSra/511 (Ourense)
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO;

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

CASTROS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-4

X 022

PLANO

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

iRROQUIA:

Castro da Baixada de San Xosé

Cabreiroá

CABREIROA

CÓDIGO XACEMENTO:

ADSCRICIÓN:
Castrexo

632303-4642047

GA32085022

DESCRICIÓN:

CATEGORIA:

w.wy_

INVENTARIADO

LOCAL

NIVEL DE PROTECCION

1-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Unha lenda recolllda na zona tala dun tesouro escondido baixo unha pena encantada, a pena que soe a oco contén as moedas de ouro que está agochadas no castro.
Bibliografía: Nieves Amado Rolán, Cristina Varela Barrios e Isabel González Vázquez. 1993 (inédito).
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

As que fixe o nivel de protección
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VERÍN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CASTROS

F 01

N° FICHA:

02/B-4

X 023

PLANO

H*oe ■

DOMINACIÓN;

'exa dos Mlouros

CLAVE PLANO:

I

Boii¿ad¿Jrq

'

,i:<da<W<W^{.lr*.9ni3
...•: r F '-1,

L.L,r.-.- ^ ^ rJj0

$91

NÚCLEO:

LOCALIZACIÓN:

iJrbsñüScjí éabreiroá

Balneario

¿O P1*11

CÓDIGO XACEMENTO'

COORDENADAS

ADSCRICION:
| Romana

GA32085023

631815-4642118

DESCRICIÓN:
con apariencia de pequeño campamento romano, na nosa opinión, unha tipoloxía mol
ente cao
GA3í>l0M5ffi:^J®fípfe,ír'Si'n Térreo case chan no que sobresae un lombo de térra de planta case cadrada no que o cinto mural é

Estamos diante dun asentamento de.fori
similar á que presenta o xacemento
hoxe apenas un terraplén de entre 1.5 e1

"altura. Polo W corre o regato Bouzadolro ou das Cantelras, e polo E o Regato do Val de Coellos.

Non se advirten as cairo portas termináis canónicas propias dos campamentos (cardo e documano), o que descartaría esta tipoloxía. En vista da súa tipoloxía e patrón de localización,
quizáis esteamos díante do que R. Hinsley (1989) denominou "vila compounds" (literalmente "vilas compostas") en alusión á súa diversa (uncionalldade: ocio e descanso, produdón
agro-gandeira, etc... Non en van, en opinión de Dasalras Valsa (1999:51) tala dunha “(vila) Capriolana'', antecedente directo do topónimo Cabreiroá que poderia terdado nome á
parroquia.
Do xacemento orixlnal queda unha entrada na muralla N, pero puído ser aberta na década de 1980, con motivo da construción dunha cañería para o Balneario de Cabreiroá.
A construción posta ao descuberto ñas escavadóns realizadas por Taboada Chivite-aínda visible en 1991- asentábase noxabre e tiña paredes de dobre aparello irregular; o perpiaño
aparecía asentado en seco. A anchura total da parede era de 0,65 m. Documentouse tamén unha escaleira de tres chanzos que permitía chegar ao piso na parede W. No punto medio
dos dous lados maiores había dúas grandes pedras cúbicas (bases de columna?), unha presentaba un líxeiro refundlmento como para asentar o fuste. 0 chan era plano, formado polo
nivel natural granítico. Ahondaban os restos de loseta de pizarra, produto dos derrabes,
A altura actual da fábrica é de 0,75 m. Os restos materiais máis representativos son os grosos tixolos "testae" utilizados como material de construción.
CATEGORÍA:
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:
LOCAL

11-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDADE:

POUCO ALTERADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIONS;
Bibliografía:
- Amado Rolán, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do conceilo de Verin (Ourense).
- Taboada Chivite, X (1950): Exploraciones en los castras de Cabreiroá. C.E.G. T. V, tase. 17.
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no-coartado de mcTc'rga ■
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Consultora Galega s.l.

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA;

CLAÍÍ ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

PETRÓGLIFOS

¡abIdís —

Peneda da Moreiriña / Peneda de Santiago

,■

ADSCRICIÓN:
Indeterminada

~ r.l'O *■

'

‘C

----------------

■■ .‘ -■■■ COtJRÓ!''toA.!r:

''

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-2

X 024

As Moreiriñas; A Cru¿ Vella
CÓDIGO XACEMENTO:

jjrííl

GA32085024

DESCRICIÓN:
6rande peneda granítica (núcleo de 9 x 6,5 m; e sup’eiftüe.de'4 x 3 di'rtte,íjifljjsen ^^jilíiWí-SE), hoxe moi reducida polo labor dos canteiros, que présenla unha inclinación ao
sector no que se concenlran os gravados, formando c'ucc: inscültgras djHepdilraoe grande tamaño tpnha rama sensiblemente longa e colocadas todas en liña en dirección S.
Perdeuse un dos signos (un escutlforme?), xa que a pe'dra;fói'rúüt¡ISdar'p'!.ra o seu

E,

petróglifos teñen un diámetro que vai dos 54 aos 38 cm, presentando un suco

claro e profundo (anchura de entre 13 e9,5 cm e fondo de erltrq 1 í'Jicwy No sedir- N jJk^iiAac¡ón de fqt^íbras ócalízase un burato de 9 cm de fondo e un diámlro de 6,5 cm.
A laxe soporte e, sobre lodo, o camino, serven para delimitaos lugarés cíe A Cruz VelíhíhoTe tmj ze¿Één os terreos situados ao S-SW) e As Moreiriñas (nome dos terreos localizados
ao N e NE). Nesta última paraxe, a 100 m ao NE da PenedaIds Santiago, logizase o Pa^-Sfe'das Moreiriñas.
Os veciños aseguran que o cabalo de Sanllago pegou aqu un el m«Ldé ajis súas ífTaouras marcadas na pedra, procedente de Cabreiroá, onde haberia outros gravados semellantes.

BIC - DECLARADO

LOCAL

1-1; I-2

POUCO ALTERADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:____________________

[ RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIONS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N., Varela Sarrios, C. e 6onzá!ez Vázquez, I. (199)): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- Taboada Chivite L- (1946): Esculturas de herradura en la comarca del Támega. Solelin de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, XV, n°3. Orense, 1946,
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueóiogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CUSE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-2

X 025

PLANO

LOCALIZACIÓN:

0

Xacemento de Santa
ADSCRICIÓN:

A üta tío
■ ^

Romana
DESCRICIÓN:

.

fg

f

h

Santa Marta
CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:
|| 633480-4645814

f

GA32085025

\
(ida se cofflsrvaban re¿|
Sania Pérez;

Estamos diante dun asentamento tip 'villa
de Queirugás a principios da década t
Na prospección realizada en 1991 atopár!

QÍJ ^P^U^an^tbdtieirugás

ación hai poucas décadas, segundo deducimos do que lestemuñaron os vecinos da parroquia

i-superficie fragmentos de tégulas e anacos de cerámica común romana. Non se puido facer unha exploración a fondo debido ao tupido

da vexetación (toxos, uces e silveiras).
No mesmo lugar, tamén segundo os vecinos, existiu unha capela, probablemente medieval, aínda que en Queirugás Venérase a San Bartolomeu, e non a Santa Marta.
Poderíase falar, xa que logo, de dous niveis de ocupación, un romano e outro medieval.
0 camino que o cruza o xacemento procedente da N-52S en dirección NE-SW recibe o nome de "0 Carroucho do Atallo de Santa María".
Os vecinos aseguran que neste lugar estaba localizado o "pueblo" de Queirugás (hoxe situado 1,25 km ao NW) antes de ser trasladado á localización actual. Don Francisco Rodríguez
Losada, de 85 anos, contounos que aquí en Sta Marta estaba o antigo pueblo de Queirugás, pero que foi trasladado porque había moita formiga e lie comían os olios ao nenos. 0
mesmo veciño contounos que aquí había "restos coma de caseros", pero que el nunca vira alí restos de lefias.
CATEGORÍA:
INVENTARIADO

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

| LOCAL

11-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDA0E:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO_______________________________

|

OBSERVACIÓNS:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bibliografía:
-Amado Rolán, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- Dasairas Valsa. X. (1999): Crónicas Rexlomontanas: Territorio e Historia na Comarca de Monterrei. Autoedición. Mancomunidade de concellos da comarca de Monterrei. Vlgo
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:__________________________________________________

_________________________

Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

NECRÓPOLES

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-2

X_026

PLANO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN:

- w r.

Necrópole da Carballeda

Queirugás

ADSCRICIÓN:

CÓDIGO XACEMENTO'

VV .

| Indeterminada
DESCRICIÓN:

■ - - , 1:

r

\ ,L

■

631999 4646490

rrf

No !i
polos prospectores en 1991 e 2011, os sepulcros estaban feitos,'dé tixóio'mSí^o, e at^aít

|| GA32085026

.

, u---------—
r laxas de pizarra, sen oulro tipo de materiais asociados ás tumbas

As sepulturas quedaron ao descuberto ao converter o labradío ^p víiedo. Nt) btírnento

as, os donos da finca deslruíron as sepulturas e limparon o terreo de

tixolos e laxas
0 señor Francisco comenta que se planlou a viña tendo el 6 anos;) viÁÓFnflrjr^gDra fiíj,'el naceu no 1926, polo tanto a descuberta tivo lugar no 1932 Córtanos que os veciños dicían
írma que el só vlu un dos sepulcros, e non cando plantaron a viña, senón despois ao abrir un suco para

que aquí, na Carballeda, estaba o anligo cemiterio da Rasela e de l
acondiciónala.
CATEGORÍA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

LOCAL

11-1;

II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTEFtADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N., Varela Barrios, C. e González Vázquez, 1. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS;
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel cíe protección

Gc ,

de Vfefirt (Ourense)

Iti-pn

a., wMh*-

Codsü l|i(aL3£»^leg^3,í.

FRES
X_026

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASt LLEMLNTO:

TIPOLOXlA;

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N» FICHA:

04/E-11

X_028

PLANO

Ooc1
DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

p-TT

^Xacemento de Pazos

Pazos

ADSCRICIÓN:

IRDE NADAS:

| Rcu.'-'M

CODIGO XACEMEN'D:

6283IS-4644574

GA32085028

DESCRICIÓN:
Segundo Taboada Chivite, no actual pobo

enlada

romana, recollcndo como achados abondosos muíñosde man romanos, tégula e anacos de cerámica da

mesma filiación cultural. Rodríguez Colmeni

Sndricos, mol alterados pola erosión, que aiopou na estrada que une Pazos con Albaretlos.
NIVEL DE PROTECCIÓN:

CATEGORIA:
INVENTARIADO

LOCAL

1h"

ESTADO DE CONSERVACIÓN-

PROPIEDADE:

NON SE APRECÍÁ

li PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUAÜRCACIÓN:

PEPRI PAZOS
OBSERVACIÓNS'
Bibliografía:
- Amado Rolán, N, Varela Barrios, C. e González Vázquez, I.: (1991) Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
- Rodríguez Colmenero, A; Ferrer Siena, S. e Álvarez Asorey, R.D (2004): Miliarios e outras ¡nscricións viarias romanas do Noroeste hispánico (convenios bracarense, lucense e
asturicense). Santiago de Compostela. Ed. Conselio da Cultura Galega, Sección de Palrímonio Histórico,
- Taboada Chivile, J. (1947), "Monterrey: resumen histórico y arqueológico", Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Ourense, N“3 (1947), pp. 27-43.
ELEMENTOS APROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIOAS:

___________________

As que fixe o nivel de protección, sendo abogadas as incluidas no apartado de melloras
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X 028

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

PETRÓGLIFOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-3

X_029

PLANO

LOCALIZACIÓN:

DENOMINACION:

Petróglifo da Fraga dos Lobos
ADSCRICIÓN:

ASEDÉ

Carregás 1 Regato dos Lobos; Fraga d
^Sü.-S^SítfBfilJEMADASí

VJJ" i V
v
V
rr

Indeterminada
DESCRICIÓN:

CÓDIGO XACEMENTO:

GA32085029

63,2417-4643562
^

;

situada máis ao N ten seis (6) cazoletas pequeñas -de entre 10-Vf Cm de-jrfíán&i'ts- e cafflfjlj'

destas parece debida á erosión natural e mide 52 cm de diámetro na

parte máis ancha e 46 cm na máis estrelta; aparece unida a onr'(¿máls pequeña n22 cm de d^n^ífíS1 por unha especie de pequeña canle que continúa aínda uns 30 cm máis por baixo
da cazoleta máis pequeña.

fia

jiíx

As cazoletas non son equidistantes.
Aüutra rocha situada máis cara o S presenta dúas (2) cazoletas uniBfe^r^si, das que arrinca un suco rocha abaixo. Non temos a seguridade de que estas dúas cazoletas formen
parle do conxunto, xa que temos a dúbida de que poideron ser provocadas por traballos de canieira.
Os petróglifos claramente identificados (rocha N) están orientados en sentido E-W; os da rocha situada máis ao 5 -non tan claros- en sentido N-S.
CATEGORÍA:

ÁMBITO:

BIC - DECLARADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

1-1; I-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN ECUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N. Varela Barrios, C. e González Vázquez, L: (1991) Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
ELEMENTOS A PROTEXER
T0000 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

As que fixe o nivel de protección

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

d,: >fer(a (Ourense)

ms.i
-

1,1 v
■IV

Consuijora vjalega s.
Vw* itiltowíljiH.I’'" ■
AssrPtf"’*-F,klK

F RES
X 029

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TlPOLOXlA:

CLASE FLEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

INDETERMINADOS

CLAVE PLANO:

H° FICHA-

02/B-3

X_030

PLANO

F 01

/

n,

, Vci-H m^^^^Teíóíori0 **

■
DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

p '

Xacemento de 0 Telleiro .
ADSCRIOÓN:

” .

'
któfedes
"ÁTLooOCOORDENADAS:
,

Medieval

DESCRICCN:

■: if¡

/'

t

0 Telleiro
CÓDIGO XACEMENTO:

1 GA32085Q30

|| 631494-4643331

,

Xacemento sitiado nun iombciro qjc presenta vexet
alturas íabrada en granito.
i.
Jr/

de mon

mo. aínda

pranlado de viñedo. No máfs alío do lombo levántase unha caseta das viñas de dúas

Quizáis esleamos diante dun xacemento med»eva' !0t,qiie, durante a prospección levada a cabo en 1991, foron atopados en superficie numerosos fragmentos de cerámica común
datable neste periodo, asi como unha basa de columna adosada de granito entón arrimada a unha parede da caseta, e que hoxe está desaparecida. Aparecen tamén numerosos
fragmentos de lella curva, algúns fragmentos de tixolo macizo e pequeños fragmentos de vidro moi fino e de diversas cores, Tendo en conta os fragmentos de tixolo que aparecen, o
xacemento poderla remontarse a época romana, se ben seria necesario un estudo máis pormenorizado dos materiais.
Debido á ausencia de restos de estruluras en superficie e da mestura de maleriais non se pode determinar con exactüude a súa cronoloxia, podendo remontarse o rexistro arqueolóxico
desde época romana ata a Idade Medía,
Dasairas Valsa (1999:58) cita un documento medieval datado en 950 no que se (ala de Vila Fredamundi, en alusión ao seu posuídor, e que, na súa opinión, estaría situada entre
Cabreiroá e Ábedes,
CATEGORIA:
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:

11-1; II-2

LOCAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN;

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía.
- Amado Rolán, N. Varela Barrios, C. e González Vázquez, I.: (1991) Prospección arqueotóxica do concello de Verín (Ourense),
- Dasairas Valsa, X, (1999): Crónicas Rexiomontanas: Territorio e Historia na Comarca de Monlerrei. Autoedirión. Mancomunidade de concellos da comarca de Monterrei, Vigo
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Trabados periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fxe o nivel de protección, sendo obrigadas as inclúídáá rií! apíriado jde crjelforas

" 'T/;1■

i4

Consultora Galega s.l.
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■
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fOu,

Pense)

F RES
X 030

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VERÍN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOGÍA:

CLASE ELEMENTO;

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

ASENTAMIENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

ND FICHA:

02/B-3

X_031

PLANO

*k’S&*SSí¡**

A-' V

ÁBEDÉS ;
"‘T 'Ábéc
*• '■--------------- </, h ' ‘ L j''*1-'--

Xacemento da Fraga dos Lobos

A Fraga dos Lobos

í :'

4643652

Calcolítico
DESCRICION:

GA32085031

.úri-

-Sí»
Este xacemento, destruido con motivo das obras da autovía A-52 en , cdrjcíátaSSpLtfiha serie étf córi.r spd 'acións de nj^erjat que, pola súa posición sobre unha forma topográfica

concreta (unha ruptura de pendente cóncava dun escarpe) podemos epEadrqlo dentólo que

iernqrpinJj^S área de acumulación. Este tipo de xacememento constitúe a figura

característica dos poboados da dade do Bronce galegos, podándose MópaY nejés ocÉ^fecións
fináis do lli Milenio até fináis do (I Milenio,
Atipoloxía dos materíais aparecidos é variada, pero podemos concretar%!guríhss foigtoraóMsilcas, No que respecta ás formas recuperáronse bordes de labios redondeados con
formas de vaso ou de cacharros tipo Taraio e outra variante de labios

tnwméúü troncocónica, con forma de cunea ou de vaso. Os coios posúen unha curvatura cóncava moi

suave e as panzas son xeralmente de paredes case rectas ou cunha conv©(i?íSfe‘pouco acusada, respondendo a recipientes máis altos que anchos (a excepción das cuneas). Os fondos
localizados son planos e as asas son, maiormente, de sección plana.
En canto ás decoracíóns resulta relevante a presenza de fragmentos de tradición campaniforme. Outra das notas características é a presenza de cordóns que se observan tanto como
reforzos dos bordes e coios, como ñas panzas ou ombreiros. Asi mesmo resulta relevante a presenza de ungulacións nestes cordóns. Tamén hai decoracíóns a base de pezóns ou
mamelóns de perfís redondeados.
CATEGORÍA:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

l!l

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

MOI MALO

MIXTA

CLASIFICACION E CUAL!FICACION:
RÚSTICO PROTECCIÓN 1NFRAESTRUTURAS
OBSERVACIÓN:
Bibliografía:
■ Méndez Fernández, F, e Martínez López, MÁC.: (1998) Ficha do Inventario Xeral de Galicia. Verin (Ourense).
■ Prieto Martínez, P„ Martínez Cortizas, A,, Lantes Suarez, 0. & Gil Agrá, D,: Estudio de la cerámica del yacimiento de fosas de Fraga do Zorro. Congresso Transfronte¡ri<;o de
Arqueología: "Un Patrimonio sen Fronteras". Actas del Congreso (en prensa), Montealegre (Portugal). 3-5 de Octubre de 2008,
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

jpuTS*,5^BRAS

OBRAS PROHIBIDAS:
As que tixe o nivel de protecutiír'

■ -nn- ■
'

■■

V..

■

. er>

PERMITIDAS:

■f jA¿-qlíé'fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

" .
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’

7

ó.■¡j!

!fo ú1'

F RES
X_031

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENT0S ARQUE0LÓXIC0S

PETRÓGLIFOS

F 01

CLAVE PLANO:

N“ FICHA;

02/B-7

X032

PLANO

¡JO'TT :
DENOMINACIÓN:

i.

LOCALIZACIÓN:

■■ "

Petróglifos do Vigode

O Vigode
í!

ADSCRICIÓN:

;:n:S:rNaotJe¡planlflCil1''

1

| Indeterminada
DESCRICION:

COORDENADAS:

CÓDIGO XACEMENTU:

11 631252-4632233
ñ

1

GA32085032

■

0 petróglifo descuberto durante o control eíseguiméntoida!

iiin da Autovm Verín-Fronteira Portuguesa, xunto con outros (Morchón Viñas 2008).

Localízanse sobre dous afloramentos contigdós situado'ínj

a chaira aluvial do Támega. Ambos son de granito de grao medio con diaclasas verdeáis

e horizontal orientadas N-S.
0 primeiro deles ten forma de ril, mide 7m de longo e 4'5m de anchura e oriéntase de SW a NE. Na súa superficie localízanse varias pías de entre 40 e 120cm de anchura, con cadanseu
canle de desaugue, tal vez de orixe natural. Motivos claramente antrópicos son outros 29, concentrados no sector SW da rocha. Son 27 coviñas simples, unha con radio e un semicírculo
(tipo ferradura). Tamén se ídenlificou unha cuna de canfeiro, froito de actividades extractivas Iradicionais.
0 segundo alloramento está a 6tn do anterior, con forma alongada, de 9’5m de longo e 2'8m de ancho, cunha orientación SW-NE. Na súa superficie distínguense, no sector SW, unha
coviña e, xunto desta, un circulo incompleto (tipo ferradura) con coviña central e radio; no sector NE ten outra coviña.
Os afloramenlos non foron alterados polas obras da autovía, non así o seu entorno Inmediato, rotundamente modificado co trazado desta e coa explanación para a futura área de
servizo.
ÁMBITO:

CATEGORÍA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

BIC - DECLARADO

1-1; I-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDADE:

BO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
0BSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- César Vila, M. (2008): Sondaxes arqueolóxicas valorativas no contorno inmediato dos petróglifos de 0 Vigode (Verin , Ourense). Informe-Memoria vinculado ao Proxecto de
construción da nova estrada N-532. Autovía Verin-Fronteira Portuguesa. Tramo Verin-Feces de Abaixo (Ourense).
- Morchón Viñas, J. (2008): Control y seguimiento arqueológico del proyecto de construcción de la nueva carretera N-532, Autovía de Verin-Frontera Portuguesa, Tramo: Verin-Feces
de Abaixo (Verin, Ourense)
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MFLL0RAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.
■

•

.

-Y':r,n 'Q"

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de-melloras

As que fixe o nivel de protección

í.n i
““e/ri , n
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'■ ' Jt tfyfr
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Consulto^

s.l.

F RES
X 032

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXiA:

XACEMENT0S ARQUE0LÓXIC0S

PETRÓGLIF0S

F 01

CLAVE PLANO:

N“ FICHA:

02/B-7

X„033

PLANO

,aO*í
DENOMINACION:

LOCALIZACION:
MALSIN

Xacemento tío Río

.

•

<‘ ...

O Río I A Caseta do Iglesias; A Carrete
Llenadas

V '

ADSCRICION:
Romana

630736-4633456

CÓDIGO XACEMENTO:

GA32085033

DESCRICION:
Xacemento coñecído eos nomes de 0 Río / A Viña da Carretera,-A¿agí

en alusiógjj unha caseta das viñas de planta terrea e forma rectangular que é

propiedade dun vecino que posúe ese apelido).
Situado a 200 m ao E do rio Támega e inmediato á estrada Nf)532yo'xaeentl! •\o romano de
respóndese, ben co dunha villa rústica, ben cun espalo dedicado á explotación de
recursos primarios (probablemente víño), ben dun lugar funerario, más en Ifluer.'f^jvV'nSriible en época romana. A locaJización deste xacemento romano explicase, sen dúbida, pola
súa situación estratéxica, ñas proximidades do rio e á beira díiqlia tífepres
brográfica que permite a traza da Via Aquae Flaviae-Lucus Auguti, da que non coñecemos restos na
actualidade, mals que sen dúbida articulou este territorio en sen!
0 xacemento saíu a luz con motivo da recente destrudón dunha vedación de cachotaría de 90 m de lonxitude que dividía dúas propiedades en sentido NE-SW. No corte ao que deu lugar
o derrube do muro levado a cabo recentemente (duns 2 m de anchura), aparecen numerosos fragmentos de tégula (con e sen pestaña) que non fo¡ recofiida. Tampouco recollimos o
fragmento dunha asa pertencente a un recipiente tipo xerra (quizáis parte dun enxoval funerario) que presenta a caracterización (modelado, Upo de barro e de cocción, etc...) propia da
cerámica común romana. A cor desta agarradora é ocre alaranxado, e a súa forma non é cilindrica, senón aplastada, como é habitual na cerámica común de Roma (Alarcáo, 1975;
Vegas, 1973).
CATEGORÍA:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

III

ESTADO 0E CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECUARIA
0BSERVACI0N5:
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS A PRDTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS;

OL'veftscl
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í As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
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X 033

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

PETRÓGLIFOS

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS
F 01

DENOMINACIÓN

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-2

X034

PLANO

Z.Q
' ■¡PáRR0QfJlA:ir,_i“¿
,,<JftftiS¡ia singadas
IT
''.vLjlrjSftFifipS: ?!”7; rvf! Áh„^

Petróglifo <das Moreirinas
ADSCRICIÓN:
| Indeterminada

LOCALIZACIÓN:

As Moreiriñas

. .>'i|i Ócitl da 07,
.

¡~niriT30rtáil¿i Ó dQ taDré

,::-;ados«rtteoí»i

CODIGO XACEMENTO:

315' '-4644755

GA32085034

A peneda na que se sitúan os gravados é de superite’chaira e potM> destacado sr alUw^jJhretodo cara o lameiro dende o que se accede e que limita polo SW. Trátase dunha
peneda cuntías dimensións actuáis de 5x8m, ás queltjaí aue sumar ¿tiros 6xbt\#ír?l5 SE. formando unha especie de chanzo infenor. A creación deste chanzo débese á ter sido
obxedo, a peneda, de actividades decantaría tradicifra.
aIn^|Ciiap<jv(!egif^itt4S^tóíarón do núcleo de extracción.
0 gravado compóñeno dúas coviñas de 8 e 15cm de cfíSijjsra^'S'é I Ocurro ffiwura, respectivamente, unidas por unha canle lixeiramente serpenteante de 55cm de longo, 5cm de
anchura e 5cm de fondo, No centro da coviña grande praticouse outra coviña máis pequeña e concéntrica. Alíñase o conxunto de NE a SW,
CATEGORÍA:
BIC - DECLARADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:
ESTATAL

M; I-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO___________________
OBSERVACIÓNS:_____________________________________________________
Bibliografía:
- Rúa Martínez, B. (2007): "Guía arqueolóxica do Alto Támega", Verín, p.30.
ELEMENTOS A PROTEXER

~

TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:___________________________________________________________________________________
Traballos periódicos de conservación e mantemento da xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

II;,

°

C^lo

v
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!nn

(OurGnSi^

At.t
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Consultor Galega s.l.

ct,coi**z
FRES
X 034

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXÍA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

PETRÓGLIFOS

F 01

CLAVE PLANO:

N“ FICHA:

02/B-2

X_035

PLANO

RPFO

RPAG

DENOMINACIÓN:

PARROQUIA:

Petróglifos do Covato
ADSCRfCION:

CODIGO XACEMENTO:

GA32065035

Medieval
DESORCION:
Trátase dun afforamento granítico de forma redondeada, pero escachadfcpflryáqps Sectores, obrad
consérvanse cinco covlñas aliñadas no lado longo, de entre 3 e 5cm de díámetf > Tcnvdíí¡:ridura r
mesma aliñación. Noutros cachóles soltos inmediatos vense [amén outras coy^as-e'píás oe'piqueno taTr

f¡

■

ítradiva tradicional. Nun dos cachóles sollos, de 100x60cm

¡rao delesjjtefgaia dous sucos laterais dúos 2cm de longo, (amén coa

Segumdo 50m polo alto do outeiro, cara o W, vese un segundo afloramiento |moi destacad; epun anfilríi v:sual sobre o val. Nunha das rochas baixas máis á esquerda (S), vese
unha coviña xunto cunha pía, de 10 e 20cm de diámetro e unha fondura de SSxfOitj.-ras^pí'jOamc'.ré'.'A 10m cara o primeiro afloramenlo, lixeíramente despra2ada ao S, outra rocha
plana mostra un suco de uns 3cm de anchura e outro tanto de fondura, de seij&tviw ■-h$íirase 1 m de lonxitude. Recorda este suco os rexlstrados por información oral noutros puntos
da comarca, que marcan limites de coutos ou xurisdlcións.
ÁMBITO:

CATEGORÍA
BÍC - DECLARADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTATAL

1-1; I-2

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

MALO

PARROQUIAL
Plano Ordenación (Folla):
Único

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:

Recomendase o control arqueolóxico de calquera obra que se realíce dentro da área de cautela do xacemento ante a posible aparición de restos materíais ou estructuras ao producirse
movemento de térras.
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:_______________________________________________________

_____________________

Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

t - r ll

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no aparlado de melloras

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOGÍA;

CLASE ELEMENTO;

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

COVAS

F 01

N° FICHA:

03/G-9

X 036

PLANO

Ijci-1’'’1'-:
i '

Cova e pías de Felgoso

Felgoso

ADSCRICIÓN:
Indeterrrnada

CLAVE PLANO:

/
k:
'
----------------- fr----------

i

Á

.

CÓDIGO XACEMENTO:

/COORDENADAS:

íy—4K^2777-4644473

1

GA32085036

4.Scn¡aPéfC7 Sánete
A referencia a este lugar vermes por dous elementos a pe rv^ separe
No outeiro que alberga o depósito de auga de Abedes, mesm5TJe$raí”deste, sobresae lixeíramente entre a densidade do mato de toxo e xesta un afloramento granítico de superficie
plana e pouco elevado. Todo el eslá cortado debido a abundante actividade canteíra tradicional á que se viu sometida todo este sector do val, disque de canda construcción do Castelo
de Monterrei. No medio dunha das penedas localizase unha pía rectangular, ou bañeira, moi ben escuadrada e eos cairo lados pechados. Mide 125x100m de lado, cun fondo mínimo de
1 Ocm e máximo de 35cm, difícil de determinar xa que está totalmente atoada de vexetación. Noulra rocha próxima localízase oulra pía semellante, aínda que aberta por un dos catro
lados.
0 outeiro foi obxecto dun grande desterro no sector SE, de candas obras da autoestrada, deixando unha pista aberta entre dous altos nolros. No noiro N, que é o que coincide co
outeiro que aíoxa as pías, consérvase, a medía altura, un muro de contención de cachotaría que marca o nivel de chan previo ao desterro descrito. Sobre o nivel deste, aígo máis adiante
e na parede superior ábrese unha cova de boca redondeada, escavada no sábrego. Foinos imposible comproba a súa fondura e dimensións debido aos últimos desprendementos de
térra se ben, por referencia de D. Bruno Rúa Martínez, sabemos que interiormente define un seno pseudo-esférico de t ’5m de diámetro aproximado. As fotos do ano 2007 que nos
proporcionou o propio Rúa Martínez mostran unha especie de “cartela" superior, conservada só na súa esquina dereita, cunha superficie plana dianteira na que aparecía gravado unha
especie de serpentiforme ou unha letra de trazos sinuosos. Esta “cartela” conservaba unha pátina sobre o sábrego que a facía, presumiblemente, antíga. Non sabemos se esta pátina se
conserva tamén dentro da cova, ou se foi re-escavada con posterioridade.
CATEGORÍA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:
LOCAL

INVENTARIADO

11-1; JI-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
POUCO ALTERADO

PROPIEDADE:
COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICAGÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:________________________________________

____

Bibliografía:
- Rúa Martínez, B. (2007): “Guia arqueolóxica do Alto Támegá', Verfn, p.fOl.
ELEMENTOS A PR0TEXER
TODO 0 C0NXUNT0
■ •

fQr:

MELLORAS NECESARIAS:
.'7.M j

T—-----------------

Traba los periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baíxo control dun arqueólogo/a.

uva,
:í-

'/.>«./ ■

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas na .apartado Üemellqras ■

As que fixe o nivel de protección

'
iAvJz

Consulto^

s.l.

F RES
X_036

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXÍA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

NECRÓPOLES

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

03/D-18

X037

PLANO

DENOMINACIÓN:
---------------- --------------- —----------------iájifflff
TAMAGOS . cV ; ■ f,

Igrexa parroquial de Tamagos
ADSCRICIÓN:

c- '

-'Li'
Tamagos

'fcS?®0 ^ -fcftC j¡WÚÉÍ|Sit5jS:w.^!íCaW

CÓDIGO XACEMENTO:

GA32085037

Medieval
f i.

DESCRICIÓN:

■" L L r-

A Igrexa de Sta María de Tamagos ten unha orixe claramenté,medieval.

fenecermos dados que permítan constatar o achado de materiais (nomeadamente sepulcros)

correspondentes a unha necrópole, sabemos que ao longo daTdadé' MeclíaTa'r'i’Srma de inhumaron de CrL^áví’-es avoga por soterrar os corpos no interior do templo (que copan as
familias con máis recursos económicos) e no adro parroquial, isto é/pp cpriRfl^iinmedialido wnófÉflamén corje^dc como 0 Sagrado,
Ao ¡gual que acontece co templo parroquial de Queizás, de indubtd4>le raígame ¿ciánica, ¡aQ/jstnica a a^jtái^félraiiva deste xacemento como necrópole medieval,
ÁMBITO:

CATEGORÍA:

[:R

LOCAL \p.

INVENTARIADO

i j!

M-.T ,-:tf hLtECOON:
]¡W

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

PARROQUIAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN AUCAS
OBSERVACIÓNS;
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e manteniente <Jo xacemento e do seu contorno baíxo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

As que fixe o nivei de protección

«1-10-

■

-

’A-

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
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F RES
X_037

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VERÍN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENT0S ARQUE0LÓXIC0S

ASENTAMENT0S

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-4

X_038

PLANO

¡BSSSSB
LOCALIZACIÓN:

DENOMINACION:

Xacemento romano do Padrón^ ,.

f>' .

^iTamagos

O Padrón

COORDENADAS:

ADSCRICION:

CODIGO XACEMENTO:

]| 630040-464II55

Romana

GA32065036

DESCRICION:
Xacemento romano en chaira, descoñecendó.funden e íar^/critiLa'
Antes das sondaxes Xa se detectaba material rdütjno.

dos resultados obtidos ñas sondares valorativas realizadas.
polo qué foron plantexadas aquelas como cautela ante a contrgción do futuro Parque Empresarial de Tamagos.

Realizáronse olto sondaxes de dlmenslóns variables, nun total de 68m2 (Nodar Nodar 2010), con resultados positivos en tres de elas (sondaxes 2, 3 e 4).
Na sondaxe 2 locallzouse un muriño con orientación N-S, composto por cachotes de xisto e algún de granito, trabados a óso, sen morteiro, conservado prácticamente só ao nivel da
cimenlación. Relacionado con el detectáronse tamén niveis de demjbe a base de tégulas, ímbrices e cachoteria lilica.
Na sondaxe 3 locallzouse un pavimento amarelado mol duro, con restos de carbón, ademáis dun nivel de derrube de pedra e tégula.
Na sondaxe 4, ademáis dun posible pavimento conservado parcialmente, localizous un muriño de escasa entidade, apenas conservado nunha fiada, a base de cachotes graníticos de
pequeño e mediano tamaño.
En canto ao material relacionado, ademáis de gran cantidade de tégula e ímbrice, recuperáronse varios fragmentos cerámicos, de cronoloxla romana, entre eles algún anaco de Terra
Sigillata, de paredes finas e de pratos engobados en vermello "estilo pompelano”.
NIVEL DE PROTECCIÓN:

AMBITO:

CATEGORIA:

LOCAL

INVENTARIADO

11-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTEFíADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:___________________________________________________________________________________________________________

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO

]

OBSERVACIÓNS:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bibliogra fía:
- Arizaga Castro, A e Reboreda Carreira, A, (2008): "Prospección arqueolóxica, etnográfica e arquitectónica intensiva para a elaboración do proxedo sectorial do parque empresarial de
Tamagos, Concello de Verin, Ourense",
- Nodar Nodar, C. (2010): “Informe valorativo das sondaxes arqueolóxicas e decapado da vexetaclón na área cautelada do futuro Parque Empresarial de Tamagos".
ELEMENTOS APR0TEXER
TODO 0 C0NXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:

,
ó’e Vairfn ff>T V»
^T7;' XtLRAL
'
07

Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

-

...

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

'

fJ

..

t

■■ ,r.'.v

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apeado démellorgs

As que fixe o nivel de protección
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X_038

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN

tito

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
NPOLOxlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

O3/E-30

X_039

PLANO

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

[xacemento do Carregal I As Moreiriñas

‘ NIAtíDÍN'

"'■< ■

■'■5'' “ S • ,^ " n ?■*''.T „ ;'J

incrmrKí
ADSCRICIÓN:
| Romana

jf^alíátn
COORDENADAS:
631200-4633750

O Carregal; As Moreiriñas
CÓDIGO XACEMENTO:

GA32085039

DESCRICIÓN:
Uns 600 ao SW do núcleo tradicional de Mandin localizase uqha gramtejtian de vb f Su.) :coñecida xp;jét4£i«rente como 0 Carregal e, de íorma punlual, como As Moreiriñas. 0
xacemento, que quedou á vista despois de que unha máqulnáfafterase a tea,-a dun c¿\ ijfo trad^r®ímu ,uz sobre unha serie de materiais de construción romanos (fragmentos de
tégulas maiormente) mais non estruturas.
0 xacemento localízase sobre un lombo que sobresae entro 1 e 2 m. bavcc^mediff'lKtínida pola chan de natureza aluvial na que se atopa, xusto na ribeira do Regato das Vidueiras.
CATEGORIA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

AMBÍ

INVENTARIADO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
NON SE APRECIA

LOCAL

PROPIEDADE:
~|| PFMVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACION:

RÚSTICO PROTECCIÓN ALIGAS
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemenlo do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de prolección

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as Incluidas no apartado de melloras

r»l1rj do Vcrin (Ourense)
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X 039

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

PETRÓGLIFOS

URBANÍSTICOS
F 01

CLAVE PLANO;

N° FICHA:

03/G-9

X 040

PLANO

* ’ ■ Ola!-rote

AfiEOtS Nlt-W

\

: NOMINACIÓN:____________

rayado de Felgoso
.CP CIÓN:

3: - ii-a

LOCALIZACIÓN;

j M ConüwSfijf ÁBEDE§, or. UrUsr.¡st;.ciJj(becíes
-rjSejvnoa

-

Felgoso

' rnnRnFNAr
COORDENADAS:

CÓDIGO XACEMENTO:

GA32Q85040

632617-4644376

Indeterminada
DESCRICIÓN:

0 afloramiento compense de dúas Uptiedds.
de rematr redprrdei^OiJjtihi.^1 ’80m de altura, á que se lie achega outra de 1 m de altura aproximada, que alberga na súa cara
superior o gravado. Consiste este nui^iíspeÓ5t:^'áncá5CffiÚéít&F¡ crin'SisM por un "U" de curvas angulosas, coreado o trajo dereito, máis longo, cun semicírculo convexo que lie
dá o aspecto de áncora. 0 motivo complátnmfe uns 15cm de alto e outro tanto de ancho.
Este tipo de gravado poderla estar en relación con marcos que delimitaban os coutos ou xur sdicciórs. Disque por toda esta parte do val de Verín foi de onde se extraeu a gran maioría
das pedras para a construción do Castelo de Monterrei, e asi o acreditan a grande cantidade de restos e marcas de cantaría tradicional por todos os montes e ladeiras desta volta do
val. Non sería descabellado, entón, pensar nestas marcas, ben como marcas de propiedade, ben como indicadores dos mestres canteiros para lonas de trabailo.
D. Bruno Rúa levounos a el.
CATEGORÍA;

ÁMBITO:

BIC - DECLARADO

1 ESTATAL

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

PRIVADA

1-1; i-2

CLASIFICACION E CUALIFICACION:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Trabados periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que Fxe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
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X 040

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

PETRÓGLIFOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-7

X 041

PLANO

DENOMINACIÓN:

PARROQUIA:

e LOCALIZACIÓN:

NUCLEO:

_____________ 7________________________T__________—

PARICIÓN:________________________________________

Trátase dun afloramento granítico bastante acha rado e eAvade 'apegas A.rri r’Jetido. atieras ^siblP&ui^&a'fjiska dcride o que se accede. Está hoxe redeado de xestas, dificultando aínda
ruáis a súa visión. A rocha mide uns 7'7x57m nos eixes N-S^ ^-Wle"spec}iváfr)¿iJl(í,v¡'|:" - '!uaP'l^1
Na súa cara S, lixeiramente indinada, presenta o gravado, cor^isíente nttn gfadáe>'ÜÍV,fle b4cm de alto elPT^m de ancho. Da barriga do mesmo parte, á dereita, un trazo oblicuo e cara
abaixo, que puidera querer defini-la abreviatura, ou acrónimn ytA-Va pesafedaa ausencLíoq trove- iMé.du'"A". Completa este trazo unha anchura inferior de 47cm.
Os trazos son groso, de 3'5cm de ancho e 1 '5cm de fondura.
Falounos del e levounos ata o lugar D. Bruno Rúa Martínez.
CATEGORIA;

INVENTARIADO

AMBITO:

LOCAL

,

V

;

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f,
PROTECCIÓN:
-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

BO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
0BSERVACI0N5:
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS A PROTEXE»
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemenlo do xacemento e do seu conlorno baixo control dun arqueólogo/a,

OBRAS PROHIBIDAS:_______________________________________ OBRAS PERMITIDAS:_____________________________________________________________
As que fixe o nivel de protección

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

ló tt -

F RES
X 041

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQÜEOLÓXICOS

PETRÓGLIFOS

F 01

DENOMINACION:
Petróglifo da Peneda

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/B-6

X_042

PLANO

Oy'irrer.to do
L'-I ';:vjs ¿o
da
da1 Mírura

ADSCRICIÓN:
Indeterminada

. :

sitíala^, E0.
, ■; . TAMÁ&UÉ'IrSííU.-i
|| Tama)
Tamaguelos

LOCALIZACIÓN:
A Peneda da Moura

t-,;.:'.

ü°, “".Aiirbartlstlcal coordenadas
rtaviól ■CRrf’ÍBWllOaS.t» U.ÜB.------------ ,
> ■ ■) .Jio ÜOlVlZO
630817-4635729

CODIGO XACEMENTO:
GA32085042

DESCRICIÓN:
e unhas poucas coviñas mol preto. Taboada Chivite (1946) retírese a estes petróglifos como

Trátase de dous buratos elbsoitfajs xUntas.pA’butro a ufc ti
escutiformes. Esta pedra. según® Rúa Marti"¡Yj/007) e
ningunha das outras pegadas, to
! as?r~fCífpÁ de

__.r_
.
sTivestigadores,
pedence
ao roteiro lendario do cabalo de Santiago pola comarca, aínda que non se parece en nada a
Séncvsez

Estamos diante dun afloramento grarifci&í4S|tfancles cfntwtsiiJns que presenta forma rectangular no que son visibles varias díadasas horÍ2ontais, Localízase no tramo intermedio da
ladeira W do Outeiro da Touza do Valbón, e garda ¡ntervislbilldade co Castro do Outeiro da Cruz (GA32085Q11).
A superficie do afloramento presenta dous orificios elípticos moi próximos entre si -quizáis de orixe natural- que olrecen as seguintes dimenslóns:
a) Orificio I: Lonxitude 40 cm; anchura máxima 17 cm; anchura mínima 12 cm; profundídade 50 cm.
a) Orificio 2: Lonxitude 24 cm; anchura 17 cm; profundidade 5 cm.
A maiores destas dúas pías localizáronse sobre o afloramento 6 coviñas ou cazoletas de menores dimensións de entre 5 e I0 cm de diámetro e unha fondura de 1 cm. Todas elas
preséntanse distribuidas de xeíto irregular sobre a rocha, resultándonos moi difícil dinmir a súa orixe anlrópica ou natural.
Con motivo das obras de construción da autovía o penedo foi trasladado unha vintena de melros ao NE, de maneira que puidese ser conservado á beira da nova infraestrutura. No
transcurso dos traballos de traslado o penedo fracturouse, o que provocou unha notable alteración e degradación do seu aspecto onxinal.
0 xacemento localizase na ladeira dun outeiro a 465 msnm, xusto á beira dunha via de servizo paralela á autovía.
CATEGORÍA:
BIC - DECLARADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:
ESTATAL

1-1; I-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:
PÚBLICA

MOI MALO

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACiONS:
Bibliografía:
- Morchón Viñas, I. (2008): Estudo histórico de la Vía de la Plata. Tramo Feces de Abaixo-Cabrelroá (Verin, Ourense),
- Taboada ChiviteJ.- (1946): Insculturas de herradura en la comarca del Támega. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, XV, n°3. Orense, 1946.
ELEMENTOS APR0TEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

Vico

Un

rif¡ V(
-rif^en
refi5el

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado c^ mélbras

T:

■ '’r.'íf/U.

— úHjJuLfS-p

Consultora Galega s.l.

'.A yJfl
('/?

***»*& Dbr

F RES

X 042

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXk

CLASE ELEMENTO:

PETRÓGLIFOS

XACEMENTQS ARQUEOLÓXICOS
F 01

CLAVE PLANO:

N" FICHA

02/B-6

X 043

PLANO

RPFO

________ __

DENOMINACIÓN:

'•

Petróglifo da Fonte de Xancán

Jl1;4

LOCALIZACIÓN:

■' •v-fTAM^óeLoff1^ftflffianiaguelos

ADSCRICIÓN:

COORDENADAS:
lTT.-<tt

Medieval

*

C3069S-4É3S677

A Fonte de Xancán
CODIGO XACEMENTO:

GA32085043

DESCRICION.
Xacemento situado a media ladeira dun coto que acadajd.s 4A0 n]$R(n. 0 seu c\Tü¡
autovía a Portugal,
Os gravados consisten nunha pía circular de entre Z-lftín de fondura é ¡I 3 ci
uns 40 cm da coviña. urha cruz fat:na cde 10 x 7 cm e suco
sj
en V d

te baixo, sendo inmediato a un camino de servizo peonil paraieio á nova
'ó. A 15 cm déla gravouse unha cazoleta de 4 cm de diámetro e unha profundidade de 2 cm. A

h de tenflLrj
NIVEL OE PROTECCIÓN:

CATEGORÍAESTATAL

BIC - DECLARADO

1-1; I-2

ESTADO OE CONSERVACIÓN:
POUCO ALTERADO

PROPIEDADE:
|[ PÚBLICA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓN:

_______________________________

Bibliografía:
- Inédilo
ELEMENTOS A PROTEXEH
TODO 0CONXUNTO

^ELLORAS NECESARIAS:______________________________________________________

_______________________

Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

„
“r- CJ

.ln dt¡ Verin (Ourense)

C IPC"'1'1

I

t,|lX... !■'
L 1 I I'
C.ii'*'
Wmi i1 1
-Ai

lJ

Pifio::

........MI..V

Consultora Galega s.l.

'UJ

FRES
X_043

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO;

TIPOLOXlA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CLAVE PLANO:

PETRÓGLIFOS

F 01

N° FICHA:

02/B-8

X 044

PLANO

r-vi-do de1;r-ilivair,'®ní®

■sssssSSSta**

Oocü’.
- rucie 'Jo
uc«unii™uun;
Petróglifos

f

da Lama

LjWSÍx-.mtoslLS 9 "-TTun

ADSCR1CIÓN:

ú;

-.no t»

wSvBMtl* |lFeces de Abaixo

tía PW'«CW3 |U‘ ‘

Indeterminada

"" "

.

A Lama Loriga
CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:

| GA32085044

631S 59-46 3095S

QESCRICIÓN;
Estamos diarte dunha serie de p

mesturado cim pequeño círculo e varias coviñas de pequeño tamaño. Este último motivo localízase

(amén, cando menos, en tres afloi

pcnedos do contorno que sobresaen claramente na paisaxe.
izado ao S da pista de xabre coincide cun destacado afloramento granítico que presenta un ampio dominio visual sobre o

0 balólito que serve de soporte ás
val do Rio Pequeño e as térras de labor'

Polo que respecta á rocha-soporte que acollé as ferraduras, o motivo máis singular do conxunto sen dúbida (a súa localización en coordenadas correspóndese coa que recolle a
presente ficha no seu encabezamento), esta presenta unhas medidas de de 2'60 x 3m (NW-SE, NE-SW), 90cm de alto. Cortada porcanteiros toda a parte NW, e con marcas de cunas
polo N, o afloramento -Ale granito rosado- fai as veces de divisoria de dúas parcelas, ao punto que aparece cruzada de E a W por un aramio de espinos.
Os gravados localízanse na parte S e SW do penedo.
CATEGORÍA:
BIC - DECLARADO

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTATAL

1-1; I-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
POUCO ALTERADO

PROPIEDADE:
[ COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIONS:
Bibliografía:
- Amado Rolan, N., Várela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
Rúa Martínez, B (2007): Guía arqueolóxica do Támega. Verin
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLDRAS NECESARIAS:___________________________________________________________________________________
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a,

OBRAS PROHIBIDAS:_____
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

r9nsr?)

..
.vi:,
■";" - .i' :oj¡

Consultora Galega s.l.

' "wtó3Co...... ,j

F RES
X_044

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXlfc

XACEMENTQS ARQUEOLÓXICOS

CLAVE PLANO:

N°FICHA:

NECRÓPOLES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 03/J-28

F 01

X_045

PLANO

,,-clW
ífi *
DENOMINACIÓN:

PARROQL a-

\■ ..“LQ--'

í • ■■■: ■

rr. .

.«
CÓDIGO XACEMENTO:

A0SCRICI0N:
| Medieval

GA320S5045

DESCRICIÓN
.e,cemj|^rt)sf
da Idade Moderna, en plena íebre contrarreformista.
A Igrexa Vella de Feces de Cima ocupa un pequeño lombo asocalcado {4¿0 niqnm) Localizada 250 ib 5Pilo níM^Tradicional que, hoxe en día se atopa cuberto de monte baixo e
domina visuaJmente o val inmediato que escavan o rio Pequeño e a Regata efe Aleixo
\
VA7
ablP$&L

0$ vecinos aseguran que as pedras do antigo templo foron levadas á locafjzációhque pcuésl.0 actual, siluaf%fGÍ%)A^o da aldea, aínda que ao cavar {os tórreos, hoxe incultos, estaban
dedicados a viña) seica aparecían ésos e pedras. Seica esta igrexa e remitido era coifllíiiy» ve<@(2§Wrece$ de Cima e Vilarello da Cota, que naquela altura non tíñan igrexa propia,
Efectivamente, a valga que ascende en sentido NE vai dar directamente a es^'.RÚde :

,¡X.onal, hoxe incluido no ámbito administrativo do concello de Vilardevós,

Xa que logo, poderiamos estar dianle dun xacemento medieval que acolleria osrestasfcíunha necrópole e un lugar cultual, tipoloxías ambas que, ao longo da Idade Media, procuraban
patróns locacionais coma este asocalcado que nos ocupa.
ÁMBITO-

CATEGORIA:
INVENTARIADO

NIVEL 0E PROTECCIÓN:

LOCAL

III

ESTADO OE CONSERVACIÓN:

FROPIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E OJAUFICACIÓN:
RUSTICO PROTECCIÓN FORESTAL
OBSERVACIÓNS;
Bibliografía:
- Amado Rolan, N. Varela Barrios, C. e González Vázquez, I.: (1991) Prospección arqueolóxica do concello de Verán (Ourense),
ELEMENTOS

PROTEXER

TODO 0 C0NXUNT0

MELLOLAS NECESARIAS:
Traballos penódicos de conservación e mantemenío do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

As que fixe o nivel de prolección

As que fixe o nivel de prolección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
tírense)

l'.Tf

lÍJÍÍ,.. L.

i»J|.'t- ‘

Consulten-} Galega s.j.^

FRES
X 045

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXIA:

CUSE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

MINAS

F 01

CLAVE PUNO;

N" FICHA:

02/C-6

X 046

PLANO

fijadas

SO f;:'L,r 3 ó ■ ^ ™„T,<eT£etóns 6,1

.............. r,' V"'

S8 % 5

Xacemento da EstañgirtF L"

■

. j*'; .i Mfínt Tebé&^:(íjÍ¿u^'|
Feces de Cima
tt ? *i11 ’ - , j

ADSCRICIÓN:
Contemporánea

A Estañeira
CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS;
^

GA32085046

634743-4636428

DESCRICION:
Trátase dunha vella mina de woi
como porta de control. A galería
noiros, ben escuadrados e de p¡
A galería escávase en liña recta barco

da coma

;■»» de auga, limpíemete coa conslrución dun muríño de bloques que tapa a boca, deixando unha chapa metálica

n abgveclpd^gi^p
de diámetro. A entrada da mesma defínese pola escavación lateral e frontal dos correspondentes
quetfi^ti1 íbocá da mina de fronte.
Grande, disque cruzándose, sen,chegar a conectar, coa mina da Xeria, aberta do outro lado do monte. No alto deste vese, inda hoxe,

amoreamentos procedentes, ao parecer, de explotacións mlneiras que tal vez estean máis en relación con anteriores explotacións estanníferas. 0 propio topónimo tálanos destes vellas
explotacións,
Da galería parte unha canle polo lateral esquerdo do desterro practicado na ladeira, polo que debían evacuar a auga do interior. No exterior consérvase inda unha base circular de
tormigón, relacionada coa maquinaria alí instalada.
Na ladeira supirior, mesmo sobre a boca da mina, distínguese unha especie de camiño que ascende en zlg-zag. Nel estaban os railes de servizo desta mina, que levan a un camiño
superior e a unha antiga zona de amoreamento de mineral.
Na estrada pola que se accede, 120m antes da galería, na curva anterior e ao N do regato que descende ladeira abaixo, dique estaba a "caseta da mina”, para almacenaxe do material.
Ésta estrada non existía no tempo de explotación da mina. 0 acceso á mesma realizábase polo vello camiño que transcorre á beira do Río Porto, polo que circulaban os carros de bols
para o transporte.
0 lavado do mineral realizábase ladeira abaixo, ao pé do río, onde Inda se conserva e topónimo de "0 LavadeiroT
CATEGORÍA:

INVENTARIADO

ÁMBITO;

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

11-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓN:
Bibliografía:

•

- Inédito

c ?n

ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

[‘'7
'

MELLORAS NECESARIAS;

.....

i■'/,‘f -j

7

Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baíxo control dun arqueólogo/a^.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

Consultor^ Galega s.l.

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

F RES
X_046

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

MINAS

F 01

CLAVE PLANO:

N” FICHA:

02/B-5

X047

PLANO

¡i;*-;?;:**'
*■». ■ « . .«MUPÍW! m. i
RftC .
:>

j «H i i l'l >' n- ■ ii r" *i i i f
FXIItf í H I.« JimirUMHII Ai
8 1 S-U H-ÍII41
+
[i B S*-? Bfl l'tfíTÍH'

¡■•c rw m r'F-•“»<*r«11

'Hv’í

~\os
¡yaS>

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

PARROQUIA;

-IT VT,"'
.... ..

ADSCRICIÓN:
Contemporánea

-T''.

^

sT'*

üi

"■

**' • ■>,

f.pm. mx, wc.

■ i¿K@60^á^tO

CÓDIGO XACEMENTO:

u

II

GA32085047

DESCRICIÓN:
...............................
menor entldade, ademáis de varias sondaxes para ver a potencial dade^de pettbá .puntos no contento'!
nos anos 30 do sáculo XX.
/
\)

.—^—,

..

aterís Minas, bgo non explotados e en relación coa procura de wolfram

Neste complexo das Regadas tongas vense as ruinas desa explotación nffstierrüzada. fte'ollo, con ac
superior da ladeira, onde chaman Val da Cruz, sitúase a "toba",
unha plataforma para descarga directa dos camlóns que traían o minerap/olcábarai iu[l'dqra(,,das$flWp.'para logo ser machucado e lavado. A auga era traída tanto da Fonte das
Regadas Longas, auns 380m ao NE, como da Foca, a carón de Vilardecfegs, Wmáis.af\ .70tSti en liña recta.
Arredor das vellas instalacións e explanadas de traballo e tránsito de camiohsbíbíSítír'da en pé dúastones de transformación eléctrica, lamén abandonadas.
ÁMBITO:

CATEGORÍA:
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:
11-1; II-2

LOCAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

MALO

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
0BSERVACI0NS:
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS A PROTFXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno balxo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

.^odttVerinlOuren^
,

in roñe

\
r-^

Consulto^ Galega s.k
u

A»'-

1

■

L-

'S:

•

F RES
X 047

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

TIPOLOXÍA:

CLAVE PLANO:

rrnniA:

MINAS

02/B-5

X048

F 01

PLANO

DENOMINACION:

ADSCRICIÓN:
Contemporánea

LOCALIZACIÓN:

NUCLEO:

Fonte das Regadas
{lo O
lui iyuo
c:. . , „

rustido
' S3 cyr
j

11 Mourazos

p

1 : i T, ^S'T^rtaPlanrttg^111 L>l^'eU

ástfee4u

As Regadas Lorigas
CÓ0IG0 XACEMENTO:

COORDENADAS:
633293-4639163

GA32085048

DESCRICIÓN:
Trátase dunha vella mina d^uga para'ap^stecemnr^o
abaslecemento do núcleo vprinéS de Tamágtrs , estaco

carJesdfcJsiado do cercano complejo mirreiro das Regadas Longas , a tan só 380 m ao SW. Hoxe emprégase para
:apipa cun muro de bloques.

A galería non liña ruáis de Vm dódíám-tnjíes-cavada ledamente,

diantelra da mesma ábrese un corredor ao ar libre polo que se canalizaba a auga.

CATEGORÍA

[inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN:

-1;

LOCAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

1

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALIF1CAC1ÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:

Bibliografía:
- Inédito

L

ELEMENTOS A PROTEXER
T0D00 C0NXUNT0

MELI "RAS N-CESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seo contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apanaOo de melloras

°^»od(SV_

"1 (Ou ^se)

■ 7 f ’■

Á

‘ *

nJ- ■

....

UÓC(

"‘-■'¡’V. í^i

to

1/6

* ,J.

*'*>""*«.*,*

Consulto^ Galega s.l.

F RES
X_04fl

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPtXOXÍA:

CLASE ELÍN: NTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

MINAS

F 01

CLAVE PLAA'3:

N* FICHA:

02/B-4

X 049

PLANO

DENOMINACIÓN:

NÚCLEO:

PARROQUIA:

Mina dos Gaios

MOURAZOS

LOCALIZACIÓN:

líos Gaios

Mourazos

ADSCRICIÓN:

CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:

Contemporánea

|

633137-4639887

GA32085049

DESCRlCIÓN
Trátase dunha vdla mina de woífram localizada ñas proximidades da parroquia de Vilai de Cei vos hoxe empregada como depóslico de auga, mesmo a carón da estrada OU-I009, no
punto indicado na cartografía. A boca da mina está hoxe tapada cun muro de bloques, deixando sair a auga cara unha poza dianteira. 0 diámero da galena, de sección abovedada, non
supera o 1'5m,
Segundo nos informaron consta só desta galería, desooñecendo a lonxítude da mesma. 0 mineral extraído lavábase aíí mesmo.
CATEGORÍA:
[inventariado

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

IM; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTEFtADO

COMUNAL

CLASIFICACION E CUAUFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓN:

I

Bibliografía:
¿Áv

- Inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONJUNTO
.

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueóíogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

Consalíof-a Galega s.l.

'

__. -■

OBRAS PERMITIDAS:

í

■> «,
a

A,
%

.

,-j

NmíSmí

\

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras..

/

-X
■%

fl

_________________ -Sfrc
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOGIA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

LAGARES

F 01

DENOMINACION:

N° FICHA:

02/B-3

X_050

PLANO

O'V i ■

LOCALIZACIÓN:

Lagar rupestre da Capela de San Antón
--------------------------------------------- ---------ADSCRICIÓN:

CLAVE PLANO:

• ‘

lAte'OES

::

••

-,|jÁ^des_

—Gemí

COORDENADAS:

Romano / Medieval

631263,4643660

Capela de San Antón
CODIGO XACEMENTO:

GA32085050

DESCRICION:
Lagar rupestre simple de pisado labrado ¿Ebrenin af*nra!( fnto grar^ic^ filiado na ruptura da pendente que consta de pileta de fondo chan ou calcatorlum, fondura variable (2-3 cm no
■W-l e pLintjKje^flítsidiMTíí^O m. máximo x 3'5 m.) que presenta as esquinas inferiores redondeadas. 0 mosto
sector máls elevado -E- e un máximo ds fúí"~
“
decantaría nun pío ou lacus que presenta rfhlfojg n^párSTije a piltW e^líntá aparentemente rectangular de dimensigns moi inferiores ao calcatorium. 0 liquido decanta dunha peza a
oulra por gravidade (a pileta ou calcatorium prcstntáunha inclinación notable), se ben na parte inferior da pía (no sector de maior fondura) aparece definido un rebordo rebalxado que
favorecía o decantado dos líquidos resultantes ao prensado, favorecendo o decantado por rebosamiento a través do canal de medía cana que o une ao pío ou lacus,
Nesle momento só son visibles marcas de talla ou puntelro nunha tendedura de encastre localizada a media altura da pileta, concretamente no lado dereilo, o que poderia evidenciar a
existencia dunha estrutura de madeira tipo torcularium.
0 ángulo superior dereito da pileta, que permaneceu sempre á vísta ata hoxe, acollé un epígrafe gravado a puntero no que lemos “SAN ANTONIO"
CATEGORÍA:

INVENTARIADO

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

11-1; II-2

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS

ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Escavación e posta en valor desde o punto de vísta turístico vinculado ao sector das adegas da DO Monterrei.

OBRAS PROHIBIDAS:
Alteración dos elementos protexidos

Consulto^ G^leg^ s.l.

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

POUCO ALTEFtADO

PROPIEDADE:

MUNICIPAL

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VERÍN

bft

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL

CLASE ELEMENTO:

TIPOLOGÍA:

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

REFERENCIA ARQUEOLÓXICA

F 01

CLAVE PLANO:

N“ FICHA:

04/H-16

X_052

PLANO

1 |

I

I

Mi

DENOMINACIÓN;

NÚCLEO:

PARROQUIA:

QUEIZÁS

Capela do Perú / Santo Antonio

LOCALIZACIÓN:

Quelzás

ADSCRICIÓN:

A Casa do Perú
CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS;

Moderno

GA32085REF-3

629344-4643211

DESCRICION:
A úrica información sobre a capela son referencias dos vecinos de Quelzás. Ao parecer
moi alterada pero conservada ao carón da estrada, con brasón na fachada S.

- .i.
ij.¡
I^
■ :l=da á Casa do Perú ,
OonseílelrO cfo MeíJic. Amblante Tarttíorf C

No contorno do edificio vense fustes de columnas e pedras molduradas, 0 peche que seprjyJ^te’íéjb'rf.i-í isídá- ■vi-dlilpl.í áprúiMtoftjgftj'ájiijtygóg--ÍPA ; ; n respectou a afinación
da vivenda, invadindo esta na súa esquina NE a beirarúa.
eL-.tn.
^
S K'® üc?' Oftjfr do U?/Jl2/20 \í
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ug

cga tetra. '------------------------------

-------------------

CATEGORIA:
INVENTARIADO

"KT

LOCAL

""‘"A

XS

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:

t I NON SE APRECIA ,tj!14£VklVADA

ip

i

j

- JA

V/V

URBANO CONSOLIDADO
OBSERVACIÓNS:

|

on)a Pérez Sátira

6

Bibliografía:
- Amado Rolan, N. Varela Barrios, C. e González Vázquez, I.: (1991) Prospección arqueolóxica do concello de Verin (Ourense).
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO O CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

As que fixe o nivel de protección

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

; n. Concetlo ríe Vcrín (Ourense)

■

■

'*5SbA
. ,li -rj CjF ~ -I ,'J,:

Ir

fin !¡.ja ... ■ ■■
tn- -ir
A.fc.-.jK.-d.fm-iWCeir
,;|
ilj.'Cfr, ’

Conswltohg C^led^

■

.-------------

if
. I XnitOw
J:>VÍJ DrilX

-7—

FRES
X_052

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TPOLOKÍA:

CLASE ELEMFNTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

MILIARIOS

DENOMINACION:

ADSCRICIÓN:

VERÍN

I

EÁoctjn,..,-.

Romana

---------- !•■ I

Qftfs ríi i v-(ÍB torfn nn
LTjobear,

Cipo granítico de grfiát^iyVtisri nétísJejdJl&J^
i¡

Está fracturado na '.i^-pártesufiEñrir'-ffeíirqm ¡j,
case Imposible.
' aboarla

Os autores citad:

San Lázaro
COORDENADAS:

describía un loco na Dasp paraje: ''ir áNiVií.. I

Dado a coñecer pj

NUCLEO:

PARROQUIA:

Miliario de San Lázaro

629202-4644583

-

CLAVE PLANO:

N6 FICHA:

04/H-11

XJ)53

LOCALIZACIÓN:

Avda de San Lázaro n°

24

CÓDIGO XACEMENTO:

GA32085ACH-16

i «titeé
! inda se distinguen algunhas letras de entre 9 e 14 de alto. Taboada (1952, p.286)
*-0?/12/2di / a,naí*ías
'Pf*átiftfií ríTseu desgaste e a súa posición, adosado ás escaleras de subida ao primero andar, fan que a lectura sexa

(1952, Í28A). Segundo Colmenero, f eircr cí l(4rez (2004. p.659), reaparecido recentemenle na súa localización actual,
adscnsip ajfi íMcraíctíidermlnado, pero silúano, en base ás lltulacións que emprega, en época (ardía, posiblemente de Constante, filio de

CATEGORIA:

0,3

INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PR0PIEDAQE:

POUCO ALTERADO

| PÚBLICA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:

I

| PEPRI CENTRO HISTÓRICO
OBSERVACIÓNS:

Bibliografía:
- Rodríguez Colmenero, A., Ferrer Sierra, S, e Alvarez Asorey, R. (2004): Miliarios e oulras inscridóns viarias romanas do Noroeste hispánico (conventos bracarense, lucense e
asturicense), Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, p.659 (n° 577).
ELEMENTOS APROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e manlemento do ben e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe a nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que lixe o mvei de protección, sendo oongaaas as incluidas no apartado de melloras

ssa»**,
■i

: rs-... , .
■"..i.-

Consultora Galega s.l.

■
■

, ..

,

■

‘

Jrtro

X_05Í" ■'

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXlA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS
F 01

MILIARIOS

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

04/1-10

X 054

PLANO

1
J»

V

..

\

0

/Ci.

PfPW- »!

CASCO rtiS?úW 11 •
\\

-r

\i
ij

.3

DENOMINACION;

Miliario da Casa dos Acevedo

nante

NUCLEO;

PARROQUIA;

íyA^evedo / Rúa Lisa;

VERIN

Praza

CODIGO XACEMENTO:

ADSCRICION:
ryó?,;ü
n •' -¿u:

Romana
DESCRICÍON:
Cipo de 180 cm de altura e 60 cm de diámetro, sen ¡nscrldón visible.

T ■'

.yi t'A

“

r-íBTrtW'
Oe t5®

En realidade o que se conserva é tan só unha melade do mesmo, pero vese que ídT'atqbaíhifi.WiSláno perfectamente labrado sobreun bloque de granito de grao groso, Os bordes
superiores están tixeiramente biselados, dándolle un aspecto mo¡ coidado.
Descoñécese se tivo inserción.

y ■" ■

'T¡s^

\

ÍJ

Í>í

Hoxe forma parte da Casa dos Acevedo, achegado ao lateral S dos seus soportáis, «jera aytía lija, jj^da que sabernos¿jyf ^ynpfíTe^eu emprazamento orixinal.
CATEGORÍA;

ü.kná#

ÁMBITO;

INVENTARIADO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE;

POUCO ALTERADO

LOCAL

MUNICIPAL

CLASIFICACION E CUAUFICACION:
PEPRI CENTRO HISTÓRICO
OBSERVACIONS:
Bibliografía:
- Rodríguez Colmenero, A., Ferrer Sierra, S. e Álvarez Asorey, R. (2004): Miliarios e outras ínscndóns viarias romanas do Noroeste hispánico (conventos bracarense, lucense e
asturicense), Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, p.660 (n° S78).__________________________________________________________________________________
ELEMENTOS APROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do ben e do seu contorno balxo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que Hxe o nivel de protección, sendo obrigadas as Incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

■ Cd n ;ell(t d V miii (Oc r .i ii-i
K ■

Ri

r
I

J ¡

O'il

Consa

v¡
A

r

FRES
X_054

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIP0L0XÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓGICOS

ARAS

F 01

N” FICHA:

03/E-2

X_055

PLANO

DENOMINACIÓN:

CÍO
____
Ara da Soutilla (Vilamsipr.do.Vai
1)
"’r-? á»
ctW^AríJft
DO'folot¡ A Soutílla
i Iaittobj r\¥- rlf 11V^íG-Cfo
¡én N.-UJIj
ali Ürn^DO'íí'AtD

ADSCRICIÓN:

i—

CLAVE PLANO:

‘ :?

ofvSSS?

^¿p^assajwzD

A Soutilla
CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:

GA32085ACH-12

631094-4648127

sirca íí

DESCRICION:

en 197JI ntfteu empras.rmento actual, empotrada no Ierro de cachotería entre a xanela do primeiro andar e o letrelro da nja, a 4m de

Fragmento superior dU'i
altura, Foi dada a coñete

LOCALIZACIÓN:

ranoy en|u9^^t(lltUMdJ¡i en inventarios posteriores.

Só é visible a cara superiof)

"vandose un foculus circular central, rodeado doutro circulo concéntrico do que parten catro brazos cara as esquinas e os extremos

dos rolos laterais, todo en ahc-rtTéío (
CATEGORÍA:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTEFtADO

PRIVADA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:
NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Le Roux, P. e Tranoy, A. (1975): “Problémes epigraphiques de la province d'Orense" Bolelin Auriense, n°5, p.273.
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do ben e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITIDAS:

As que fixe o nivel de protección

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

r
rensej

¿¿

Consultor

s.l.

“LW--

■

FRES

X 055

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXlA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ACHADOS SOLTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

03/C-2

X056

PLANO

jr^v.
i

8

1 ;

i

f

f

I
I'

£
JE
I
l

«ROI Lf

a*

~

i

AJ

. u íü^ir..
, *

r
RPAG

f

/

r //
■!

rCÍir
V\ .
\\\

f.

DENOMINACIÓN:

NÚCLEO:

PARROQUIA:

Capitel romano de Tintores

Tintores

TINTORES

ADSCRICION:

?.' /vf^rótda lejrexa parroquial de Sta Cristi
CODIGO X ACEMENTO:

nocs-^'6,1'^.^

Romana

rijí

DESCRICIQN;

*0*3-

GA32085ACH-11

r

No caso do capitel de Tintores, o abaco (a peza a modo de tabliña que remijlla.'e a) tu ra 3 ’feí pt pcri, é>:sJél' e- úJ^V;
Gf que o debería preceder en altura aparece substituida por
unha vieira , un molusco bivalvo que aparece con frecuencia na iconografía «eiipifíar»é-babjiagtjsliVJ»íR>£f¡neste último caso a sua representación canónica (Fatás & M. Borras;
1995:239), diverxe notablemente da que nos ocupa, na medida en que “en heráldica, áyiefra de pereoyio ou de Santiijqj-epreséntase polo seu exterior e coa base en alto". Na
tradición clásica grecoromana a vieira aparece vinculada á mitoloxia do deus Crop< |ue cqrtjips xenita^ drasu bbíibJ s de guíndalos ao mar. Alí entraron en contacto coa escuma
das ondas, e da escuma xurdiu, espida e fermosa, adeusa grega Afrodita (litcr^ diente “a que'náceu da eic./úí
ou a latina1
levouna frotando sobre as augas ata a illa de Chipre, onde lo recibida polas bntefiazas, qüe aíjjbriron co.SreirHganLn I
lonte de poder de Venus, a deusa do erotismo e tamén da beleza feminina,

"

tf

De seguido recolleuna unha cuncha que, primelro,
3í vieira foi desde entón o símbolo do pube feminino,

9*^*“

Nos extremos superiores do capitel locen dúas volutas ou espiras unidas entre si g'riüjü so1 dr ron tro dos seus tallos, contacto que ten tugar no ente da composición, xusto por baixo da
vieira. Os cauliculos ou volutas curvarse ata apenas superar unha única volta, evitando asi o modelo da espiral canónica, máls desenvolvida, pero rematando igualmente nun ¿culo
central, Curisosamente estas pezas adoptan a forma das volutas de orde xóníca non angulares de maneira que o caulículo é deseñado para ser visto de forma bidimensional, isto é, de
fronte, adquírindo certa tridimensionalidade só cando é observada de esguello.
Nun nivel inferior xurden dúas coroas de acanto con grandes follas con nervaduras centráis e latierais que ganan volume grazas á perforación coa técnica do trépano dos intersticios que
deixan os seus lóbulos.
Na base da peza un baquetón ou astrágalo precedida dun listel.
CATEGORÍA
INVENTARIADO

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

PÚBLICA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
NUCLEO RUFtAL TRADICIONAL
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos penódicos de conservación e mantemento do ben e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a,

OBRAS PROHIBIDAS:
;j;s
! U-'.'in {OuvnnSS)
’As qué jote o rive’ de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATALOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPQDXlA;

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

Ü AVE PLANO:

MILIARIOS

F 01

N» FICHA:

04/0-10

X_057

PLANO

Documento (ín PiíOM da Vafri aprobado definitivamente
p-'i OctE ¡Cu CwiSRlteiro cb Metiio Ambiente Territorio e
DENOMINACIÓN:

Miliarios de Marco Deitado

i'" t-

-jteras

&onsldtiJ£c.tflfctffeJattflg

rr:v; o.!.¡í...;. II.J

LOCALIZACIÓN:

Ji'iJii ao 0? / T WLríp|r »AZos

Marco Deitado

Stt'i.tútw ca Cci^

ADSCRICÓN:

CÓDIGO XACEMEN'O'

2

íi ■ '■ '■ .. i L"ji i.i u ctüPLsnlfictíC.ón Urt>

| Romana

GA32085ACH-Í4

ur{cjlí|^S,!l I lílíeaí

DESCRICÓN:

Trátase, en realidade, de dous fragmentostfctitrós
llanos,
ÍTTWlíal e oulro tumbado, ou deitado, sobre o anterior. 0 primeiro deles mide I62cm de alto visible e
48cm de diámetro, e o segundo l I3an de afe.;.isib1é s.ttfjíh d^Jiárnet.-u Esta diírenda de diámetro é o que levou a idenlificalos como dous miliarios diferentes. Ambos están tallados
en dous cipos graníticos de gran groso de pouESB® Ssretveia, nWÍFiíw)rÍMÍí?«Si^i(gri^[ borrados. Rúa Martínez (2009, p. 116} leu un "Vi" gravado nun deles, e un "0” no oulro.
Atópanse á beira da estrada N-525, Verin-Xinzo, á altura de Pazos, mesmo no limite con Albarellos, servindo de marco divisorio entre os concellos de Verin e Monterrel, estando hoxe no
medio dos bacelos que se extenden polo val.
Son periedamenle vsbtes ao S da estrada, á abura do p.k. 484+900.
CATEGORIA:
INVENTARIADO

ÁMBITO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

(Til

| LOCAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

BO

PÚBLICA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUTURAS
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Rodríguez Colmenero, A., Ferrer Sierra, S. e Alvarez Asorey, R. (2004): Miliarios e oulras inscricións viarias romanas do Noroeste hispánico (conventos bracarense, lucense e
asturicense), Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, p.668-669 (n° 588 e 589).
- Rúa Martínez, B. (2007): "Guia arqueológica do Alto Támega", Verin, p. 116.
ELEMENTOS A FfOTEXÍR
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Trabailos periódicos de conservación e mantemento dos bens e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivei de protección

Consulto^ G^leg^ s.l

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOGÍA:

CLASE ELEMENTO:

URBANÍSTICOS

ASENTAMENTOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/A-1

X 058

PLANO
am ■

i

MI
ó

• - *

■v-p:,
*

•

*:
■,
iiHS j Cíl "'a j

NUCLEO:

PARROQUIA:

DENOMINACION;

Xacemento de Pedra Afta

CASTRELO DO VAL

ADSCRICIÓN:

LOCALIZACION:

Cástrelo do Val
COORDENADA^: ^~idbod°

Idade do Bronce

!J

Con cello de Cástrelo do V
TertiV^f!ÍO XACEMENTO:

32021025

^

DESCRICIÓN:

topónimo evidencia que a estela antropomorfa apareceu “in silu", chantada nbméa^.^KtsrtíijmS. gh^irftelén ^SWjps^í'cWHÉTamega, que transcorre a escasos metros ao W do
lugar. 0 propio camino vello, hoxe desaparecido, enfiaba un vao sobre o propi^,íé,.in.áa'pértdcl¿‘í:'jr.:egoiBÍM ÍMiuando en dirección a onde hoxe está Cástrelo. A presenza da Pedra
Alta teria servido, non só para bautizaras temas ñas que se atopaba ata mediaCJÍS u.qsécüfeí(Xf lénón tamén como filo dplimitador dos territorios e, qu¡2ais, do couto med;eval de
Mixós. Esta división transmiliuse logoá divisiíon parroquial e, por extensión, á munfcipáÚfctóaí?

0 camino descrito dlscorria coma I m máis fondo que as térras que atravesaba,riiiiivel qué formulado ca^FüdltKfcóns realizadas canda concentración parcelaria.
Chamounos a atención, emboca, que ninguén recordara un marco ou pedra con qfóvad.os nos vaá^os dellmiPádor

&

uc nos fai pensar se a estela xa estaría enterrada

JJ

xa antes da concentración parcelaria,
Sexa como for, o que queda claro é a relación desta co camino que transcorre en pSm[g£^3fsb fluvial do Támega, como vía de tránsito natural, e co propio rio e o vao descrito.
Esta relación pon o xacemento en relación con outros semellanles, tanto no NW coma noutras áreas onde apareceron este tipo de estelas ou estatuas-menhir, cuso epicentro se sitúa no
SW peninsular.
NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:

CATEGORÍA:

INVENTARIADO

LOCAL

11-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO O C0NXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de prolección

ürtc Concelta de Verin (Cúrense)
-------------

' lrtl

: -

-

-------------------------------------- :

Li i111 '• • : '

PRIVADA

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPDLfflilA:

CUSE ELEMENTO;

XACEMENT0S ARQUE0LÓXIC0S

MILIARIOS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

04/H-7

X059

PLANO

'-1

v
y
— r'i

..... »í

1 r ,6sk«wi*c-.:1í¿,v

I
!

........> i

U

i

írín £'iTiG¡::¿iíQ

o Arnjisnie, Territorio e
:¡ cúnílderiG óns sinatadas
feo ^07/1^012.
¡idiiffíljfslíOCiuíWft,.
(;

Milano do Muiño da Veiga
ADSCRICIÓN:

0 Muiño da Veiga

//
■ ■■ —.

f

A

/

COORDENADAS:

CÓDIGO XACEMENTO:

GA32085ACH-2

629390-4645623
DE5CRICI0N
Miliario de 183cm de altura conservada e 44crt

lernas de entre 6 e 13on de alto. 0 soporte granllico é de boa cafidade e de gran fino,

aínda que o epígrafe atópase bastante deteriorado.
Apareceu no núcleo de Vitela, preto do Muiño da Velga, onde continúa hoxe (acendo de piar na vivenda propledade de D. Manuel Blanco É visible dende a estrada, fincado de forma
Invertida,
Foi dado a coñecer en 1926 por Fernándea Costas e Fuentes Canal na Revista Nos, quenes describen o desgaste natural da pedra provocado polo roce dos ronzales as beslas que ¡an
ao muiño dende tempo Inmemorial, dificultando a lectura do epígrafe:
"Dedicado ao César emperador Marco Aurelio Caro, pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder tribunicio, o consular e o proconsular"
ÁMBITO

CATEGORÍA

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

1 111

LOCAL

INVENTARIADO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PR0PIEDADE:

BO

PUBLICA

_____________________

I RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECUARIA
OBSERVACIONS:
Bibliografía:
- Rodríguez Colmenero, A„ Ferrer Sierra, S. e Álvarez Asorey, R. (2004): Miliarios e outras inscncións viarias romanas do Noroeste hispánico (conventos bracarense, lucense e
asturicense), Consello da Cultora Galega, Santiago de Compostela, p.661 (n° 580).
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS; ____________________________________________________________________________
Traballos periódicos de conservación e mantemento do ben e do seu conlomo baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as Incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

,

r.vp

n,

cúrense)

< t.

_

Consulto^

5.1.

S"F RES
X 059

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXIA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ARAS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

O4/G-20

X_060

PLANO

DENOMINACIÓN:

NÚCLEO:

PARROQUIA:

Queizás

QUEIZÁS

Ara da igrexa de Quelzás (Queizás 1)

'^gré'iÉa'^rroquial de Queizás
•.'y,^

| Romana
"p i;a ec

DESCRICIÓN.

GA32085ACH-7

Ara de granito moi desgaslanda, incorporada como perpiaño no muro N dá-fgreia'romájiiES de Qiicizá^^mfe&áif^pittr superior cara a dereila e co epígrafe á vista. Vense as
molduras superior e interior, apenas resalladas. Ten un basamento de 7cm de alto, segure SilriVa'ti^sKjíSjSluia de 3cm cada banda; logo vai o dado, de 4 7cm de alio, rematado
cunha triple moldura de 2cm cada banda, rematada á súa vez con outra ban3*de 7crp p uriha niiís superior de 3cm.
Mide 78cm de alto e 37cm de ancho, con campo epigráfico de 47x33cm, contendb. 5 liña'STfap letras en^e

■

e éiixjifr'^to.

Aledura é moi complicada polo desgaste das letras, sobretodo as liñas 3 e 4, yíjen lese cántela clr-ng ide!-.,,'
I0VI.0.M / FLAVIiWt/TEfi(.)A(.) / S(...)!£/VOTA.
CATEGORÍA:

-

nL ’h<1^í4ÍE PRÓFft®

ÁMBITO:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

PÚBLICA

; j.i v-pv^'

INVENTARIADO

LOCAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFfCACION:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIONS;
Bibliografía:
- Rodríguez Colmenero, A. (1987): Aquae Flaviae, I, Fontes epigráficas, p.37 (n°IO).
ELEMENTOS APROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemenlo do ben e do seu contorno baixo control dun arqueóbgo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:

OBRAS PERMITI0A5:

As que fixe o nivel de protección

As que fixe o nivel de prolección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

■j '■ --rii.. (Cuffenr,»)

„Kr -L

F RES
X_060

|

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CLASE ELEMENTO:

TIPOLOXlA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

ARAS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

O4/G-20

X_061

PLANO

i Vorín aprobaóo definitivamente
da Medio Ambiente, Territorio o
.o 63 ccmlbarstclóns inaladas
Orciedo 07/12/E012.
DENOMINA

Q dú

"Ara indíxena” de Queizás (Queizás 3),-

,i j i QUEIZÁS PlünlflcuOiÓí

ADSCRICIÓN:

N

LOCALIZACIÓN:

Igrexa parroquial de Queizás

COORDENADAS:

CODIGO XACEMENTO:

628824-4642173

Indeterminada

GA32085ACH-9

DESCRICIÓN:
Singular peza labrada nun bloque de granito cuadrqrgu ai^fjmpfltado

frontal do bloque ten gravada unha aspa cuxos brazos parten dun círculo central

A traseíra describe a curvatura do lombo do animal, eslrrffaTiBose cara os pos.
A cabeza semella dun bóvido ou dun ovino, do que se representan tamén as patas dlanteiras flexlonadas, en posición recollida, facendo as artieulacións de esquinas superiores do
bloque e xogando coas aspas da cara frontal.
A disposición das patas, así como a representación da curvalura do lombo e a visión frontal da cabeza, fainos pensar nunha posición orixinaí tumbada, con respecto a como está hoxe.
Puidera entenderse coma un ‘'Agnus Del" de coroamento das cabeceiras dos templos románicos, inda que a representación da aspa nun lugar que serla, entón, non visible, non tena
sentido algún. A súa rustiddade tamén non axuda a encadrala dentro do mundo románico.
Pasou a ser coñedda dentro do mundo da investigación coma "ara indíxena", nome que recoliemos, a pesares de carecer de base científica algunha para aseguar a exislencia desta
tipoloxía de aras.
ÁMBITO:

CATEGORIA:

NIVEL DE PROTECCION:

LOCAL

INVENTARIADO

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

PÚBLICA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:___________________

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Rúa Martínez, B. (2007); "Guía arqueolóxlca do Alto Támega”, Verá, p. 103.
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

Oo
(O

'■•ffi? i*{t fin

1

urente)

' i A:¡>

úi

Consulto^

s.l.

;

D/At

F RES
X_061

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

ARAS

F 01

CLAVE PIANO:

N° FICHA:

O4/G-20

X_062

PLANO

DENOMINACIÓN:

NÚCLEO:

PARROQUIA:

QUEIZÁS

Ara da Casa Reítoral de Queizás

.

'

Queizás.,1- ■ ",r'

! VCjasai Reítoral de Queizás

«MsWSEFWOÁ*-- '.....A . -.V.

ADSCRICIÓN:

.

j"Ttx1 ■■1

CÓDIGOXACEMENTO:

it;EQ)A32085ACH-8

62éS:k-«;.A?^|-., v 1 ; ,

Romana

„. ^

■

P&rpiafio granítico, de grao groso, de 95x53cm, formando parte da parede N'diloá' ;i':íjiJgEil ’de'QLeizásFrtíl^ffdiíálfáífa entre as dúas portas do baixo e cara a rúa.
Na súa cara visible distlnguense varias liñas epigrafiadas. A súa orixe parece tersidd iJlljruarffde.pgodesífíopordóns, apropiada como material de construdón posteriormente. Está
colocada tumbada, coa parte superior cara dereita.

i

0 seu estado de conservación é moi deficiente, tendo sufrido repicados polos cairo costados, incluso na car

»,
■

parte onde estas ían: a inferior ocupaba 26cm en altura, e a superior 22cm, seperándcse do campo, ^pigráfico!ac! ■
0 epígrafe sufriu un forte desgaste, tacándose prácticamente ilexible. Distínguense A Inas, polaónaiijl as- 3 ctj
45x53cm, con letras entre 7 e 10cm de alto.

V

. - -

y'
Ominándose calquera resto de moldura. Aínda así, distínguese a
cunha

r;. ■

eirá que inda proxecta sombra con luz rasante,

isgu. as, dentro dun campo epigráfico conservado de

y
formando letras (algún S, C. posibles M, A...)

CATEGORÍA:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:

INVENTARIADO

LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

PÚBLICA

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIONS:
BibliograRa
- Inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS.
Traballos periódicos de conservación e mantemento do ben e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

Crt

r.-ifín de- Verín (Cúrense)
f

'

:, ¡.

i', tu ’ J U

Consultor G^leg^ s.l.

FRES
X 062

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TfPOLOXlA:

CLAVE PUNO:

N” FICHA:

MINAS

02/C-5

X_063

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

PLANO

F 01

-.'i.

Hita
*ff»**q¡
_ ». ■»i! iPal
a e s m.
■**»**_
Sif-■: i g * ahflIll+IVMIfV'
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Mina da Xeria
/0
ADSCRIGÓN:
$ .

----------- - _

1

5
gj

r
| Contemporánea

1

..

■

r:f,

fabralfo ci2013

yiL£R DE QERVOS
\

i

Vilar de Cervos

A Xeria; Concello de Vilardevós

COORDENADAS:

CÓDIGO XACEMENTO:

633556-4637460

GA3209103B

Traíase dunha vella mina de wolfram hoxe empréjsrdo como depósito de auga, simplemente coa construclón dun muriño de bloques que tapa a boca, no que se delxou unha ventaíña de
control e do que sae unha tubaxe plástica para transporte da auga.
A boca da mina de sección abovedada, non supera o 1 '5m de diámetro, escavada directamente na rocha. A través da venlaiña vese o interior, hoxe inundado. As paredes interiores
presentan a coloración negra características das vetas de wolfram, se ben poderla tratarse tamén do que chaman “o negrón”, un mineral de caraclensticas semellantes ao wolfram, pero
de menor peso.
Saíndo da mina, mesmo ao pé da pista, consérvase unha poza cadrada, qué aproveitabaa auga canalizada por un regó interior da galería cara o exterior para o lavado do mineral.

0 lavado realizábase do outro lado da adual pista, nunhas estruturas de colado das que se conservan os muros laterais de cachóte, mesmo baixo a plataforma do camiño que ven de
Vilar de Cerros.
Ao carón da poza, regato arriba, e protexlda por unhas penas, existía unha caseta de almacenaxe de mineral. Segundo nos informaron, nesta caseta pernodaba en ocasións un vixiante,
xa que os roubos de mineral eran frecuentes.
A galena dique vai recta cara o Alto do Outeíro, no centro do Monte das Minas, en sentido SE, chegando a cruzarse, sen conectar, coa galería da Estañeira, aberta do outro lado do
monle.
No alto deste vese, aínda hoxe, amoreamentos procedentes, ao parecer, de explotacións mineiras que tal vez estean máis en relación con anteriores explotacións estanníferas.
CATEGORÍA:
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:
LOCAL

11-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPfEDADE:

POUCO ALTERADO

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUAUFICACIÓN:
| RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO
r.MELLORAS NECESARIAS:

■

Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

,

1:t“
'

rfícrT
''

\.

,

'Mi

IWr.i-,in/i,r.

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado, de meíloras

. .«•

.vw¡.

AWf>Vna,Ha,

Consulto^ G^leq^ s.l.

F RES
X 063

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TJP0L0XÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUE0LÓXIC0S

MINAS

F 01

CLAVE PIANO:

N° FICHA:

02/C-5

X064

PLANO

DENOMINACIÓN:

PARROQUIA:

Mina do Pozo dos Bois

dos Bois; Concello de Vilarde

VILAR DE CERVOS,,

ADSCRICIÓN:

.CÓDIGO XACEMENTO;
i. ^
.íitp ú'J " ■«wcrtti'j»
„,i
i GA32091034

Contemporánea
DESCRICION:
Trátase dunha vella mina de wolfram hoxe empregada como depóstico de atftjáV Sjqbi^iell
chega un tendido eJédrico de postes de lormigón.

T,

Imáis do depósito, unha caseta para o motor de extracción da auga, ata a que

f-y

Segundo nos informaron consta só dunha galería, non mo¡ fonda.

:is’troif«wnica maljg^Vierrubsde
Acompaña a esta mina unha tráxica historia, xa que é a única de Vílardecervos nffquq.rexístroü'
xterrubE^c.^ssfit durante a vida activas das minas; un mozo que
apenas chegaba aos trinta anos.
CATEGORIA:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

AMBITO:

INVENTARIADO

LOCAL

T11-2

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN:
RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Traba los periódicos de conservación e maniemenlo do xacemento e do seu contorno baixo control dun arqueólogo/a.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de prolección

l

T.r> QoriceHo tfe Verín (Ourense)
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F RES
X_064

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
riPOLOXÍA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

MINAS

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

02/C-5

X_065

PLANO

deftllti'^rT|Éintí

¡lente Territorio a
ctóns amatadas
1/2612da 2013
Smí

s<tt^íOctoPlDn"

Urbanística ti
NÚCLEO:

DENOMINACION:

Xacemento do Outeiro
ADSCRICION:

RVOS
SOffia Péféz Sánchez

LOCALIZACIÓN:

Vilar de Cervos

O Outeiro; Concello de Vilardevós
CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:
633962 4637263

Contemporánea

□

GA32091010

DESCRICION:
0 xacemento consiste nunhas antigas minas de estaño e wolfram con galerías e filóns de trinchelra. Os vedños aseguran que xa focan explotadas polos romanos, documentándose
algúns restos.
A malores o outeiro do xacemento recibe o nome de ’A Garita”, o que sen dúbida fal referencia á existencia dun elemento arquitectónico dedicado á observación e vixiancla militar, sen
dúbida datable nos sáculos XVII-XVIII, coincldindo coas guerras de fronteira entre os reinos de España e Portugal.
O xacemenlo emprázase a 650-700 m.s.n.m.
CATEGORIA:
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:
LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACION:

PR0PIEDADE:

POUCO ALTERADO

COMUNAL

CLASIFICACION E CUALIFICACION:
RUSTICO PROTECCIÓN FORESTAL
0BSERVACI0NS:
Bibliografía:
- Amado Rolan, N. Varela Barrios, C. e González Vázquez, I.: (1991) Prospección arqueolóxica do concello de Vilardevós (Ourense).
ELEMENTOS A PR0TEXER
TODO 0 C0NXUNT0

MELLORAS NECESARIAS:
Traballos periódicos de conservación e mantemento do xacemento e do seu contorno baixo Control dun arqueólogo/a.

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

,!l

£

Canet:

:. 4 ■.

11

'

• v ó:.¡- ¿-p h

■ e'^iwc

Consultor^ G^le^ s.l.

F RES
X_065

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIP0L0XÍA:

CLA5E ELEMENTO:

URBANÍSTICOS

REFERENCIA ARQUEOLÓXICA

F 01

CLAVE PLANO;

N° FICHA:

02/C-2

X 066

PLANO

DENOMINACIÓN:

PARROQUIA:

,

„ .

QUEIRUGÁS,

Peneda da Arca

T| Monte de Queirugás

ADSCRICIÓN;

CODIGO XACEMENTO:

GA32085REF-6

Indeterm inada
VA'

DESCRICION:

------------------------------------------------------ 7--------- 7------------------------------7----------------- ■‘■TV \ —~ ; U's

Peneda en forma de arca a media ladeira. Destaca pola súa cor bran^edriate fofipapiiéda, de aristas vivas. E®ai características son iguais ás do afloramiento rochoso visible na
parte superior da ladeira, dos que parece terse desprendido. A estes a^orameritds.-ekárinanlíe as rtned¡?|5 dlfi***¿
Din que na Pena da Arca gardaban os mouros o ouro, pero que se ten esgaVadb nossaricontorno* ry^'t-e atopou rv^'jiaque logo, os vecinos conclúen que o tesouro debe estar

As outras penedas que ha¡ no alto, na dorsal mesmo anterior, ao SW, chámtinlle Penejfis xm Regug^tS 1
A información fo¡ proporcionada por D. Francisco Rodriguez Losada, ví
oie Óueiruqiís'ae S^'anos, que nos levou ao lugar.
Recóllese como referencia por se tratar dun lugar envolto en lendas popularñbi-písB'es de non ier vinculación algunha con vestixios arqueolóxicos. 0 topónimo fai referencia á propia
forma da pedra, que recorda unha arca ou artesa.
CATEGORIA:

BIC

-

ÁMBITO:

NIVEL 0E PROTECCIÓN:

LOCAL

DECLAFRADO

11-1; II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

POUCO ALTERADO

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN;

RÚSTICO PROTECCIÓN PATRIMONIO
observación;

Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS APROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:
Labores periódicos de conservación e manlemento do penedo e do seu contorno.

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección
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FRES
X 066

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA:

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

COVAS

F 01

CLAVÉ PLANO:

N° FICHA:

03/H-4

X_067

PLANO

A.oge.5^
Do

Oí, 5CXf '-i
DENOMINACIÓN:

l if.'Ut

cooiiiJOfZDH

;-:‘-JTÍVrfn 07/12/2012,
d&fel lt

A Lama do Souto

COORDENADAS:

ADSCRICION:
Indeterminada
DESCRICIÓN:

LOCALIZACION:

! OnrimuGA^^ov 'j*a«K)tfft%ás

Cova da Moura
/;
L

.
'.

CODIGO XACEMENTO:

| 636091-4646798
l\

\

GA32085REF-10

/

xusto onde remata o noiro cavado na rocha e'setqeid jjpJflííro deWüsWEilíSJiSiTia
urs 3 m máls arriba da cota pola que transcorre a estrada, Non puldemos ver nada a causa
jrTiiJiris parcela,
parcela, urs:
das sllveiras. Don Franciso Rodríguez Losada, veoño"3e Queirugás de 85 anos, descríbea coma “unha cova con entrada en arco, que se entraba de fronte", Asegura que os antigos
dicían que "alí vivían os mouros".
CATEGORÍA:
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:
LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

COMUNAL

CLASIFICACIÓN E CUALIHCACIÓN:

RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUTURAS
OBSERVACION;
Bibliografía:
- Inédito
ELEMENTOS APROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:

OBRAS PROHIBIDAS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS;
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
cC'rtc"iJrt
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Consultora Galega s.l.

F RES
X_067

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
CUSE ELEMENTO:

TIP0L0XÍA:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CLAVE PLANO;

REFERENCIA ARQUEOLÓXICA

F 01

N° FICHA:

03/C-26

X 100

PLANO

ite
, ótv'ó
DENOMINACIÓN:

PARROQUIA:

p

ALIZACIÓN:

Tarnaguelos

O Santo / Capela de San Roque
•) O»1

ADSCRICION:

CODIGO XACEMENTO:

GA32085REF-2

Medleval-Moderna

p’.SÍw
■r:y.
¿vi;*___________________________________________________________________________________

DESCRICION:________________________________________

Nos terreos coñecidos co nome de 0 Santo, ñas proxImidadeS'dAáS&a^Tamagdíbs e nun contorno FS-ci$Jmente urbanizado, existiu, ao dlclr dos veciños da parroquia, unha capela
dedicada a San Roque.

K-'

C.

i

No lugar onde puido estar a capela ha¡ hoxe vivenda unKamiliares tóntaí, gaífleris e unha S-c.e/dccampos de

6 cultivo a base de viñedo fundamentalmente, sen que fose

posible localizar os restos edilicíos deste lugar cultual.
CATEGORIA:

PROTECCIÓN:

AMBITO-

LOCAL

INVENTARIADO

^

"I

ESTADO DE CONSERVACION:

PROPIEDADE:

NON SE APRECIA

PRIVADA

CLASIFICACION E CUALIFICACION:

RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECUARIA
OBSERVACIÓNS:

Bibliografía:
- Amado Rolan, N.p Várela Barrios, C. e González Vázquez, I. (1991): Prospección arqueolóxica do concello de Verín (Ourense).
- Morchón Viñas, J, (2008) Estudo histórico de la Vía de la Plata. Tramo Feces de Abaixo-Cabreiroá (Verín, Ourense)._________
ELEMENTOS APROTEXER
TODO 0 C0NXUNT0
INSCRICIÓNS
MELLORAS NECESARIAS:

OBRAS PERMITIDAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as Incluidas no apartado de melloras

As que fixe o nivel de protección

■ T-r-,

Cr -rvh)
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Vorin (Otirense)
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Consulto^ G^leg^ s.l,

FRES
X 100

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VERIN
CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL
TIPOLOXlA

CLASE ELEMENTO:

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

REFERENCIA ARQUEOLÓXICA

F 01

CLAVE PLANO:

N° FICHA:

03/F-9

X 101

PLANO

T
V

DENOMINACIÓN:

,Tfc5-

yLEO:
,ón L/bstv o “C - ^[jedes

Xacemento de Ábedes

LOCALIZACIÓN:

Ábedes

Afc

CÓDIGO XACEMENTO:

COORDENADAS:

ADSCRICION:
| Romana

631976-4644247

GA32085REF-8

DESCRICIÓN:__________________________________
As novas sobre esle xacemento de.localización'¡mjwcisa veñerrta inlormafiífl,wpjfeía por Ceán Bermúdez no seu "Sumario de las antigüedades que hay en España" ¡1832), onde di:
"Abedes, feligresía del condado de ^ÍBrtteiVy-n' 'a:i^rcv¡n
Sscútrió enellaelañode 1580 un aposento romano de 15 pies de largo y í 2 de ancho, que tenia en el
medio una columna de mármol, y endrhiilnjgítíde bronce".
Ñas prospección; realizadas con posterioridaae non toi alopado resto algún, se ben Rodríguez Colmenero (1977), ante estas referencias e echados, recólleo como xacemento romano
de chaira.

CATEGORÍA:
INVENTARIADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ÁMBITO:
LOCAL

III

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
NON SE APRECIA

PROPIEDADE:

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN;

NUCLEO RURAL TRADICIONAL
OBSERVACIÓNS:
Bibliografía:
- Amado Rolán, N. Varela Barrios, C. e González Vázquez, I.: (1991) Prospección arqueolóxica do concello de Verín (Ourense).
- Ceán Bermúdez, I.A. (1832): "Sumario de las antigüedades romanas que hay en España", p.216.
ELEMENTOS A PROTEXER
TODO 0 CONXUNTO

MELLORAS NECESARIAS:

OBRAS PR0HI8I0AS:
As que fixe o nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:
As que fixe o nivel de protección, sendo obrigadas as incluidas no apartado de melloras
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Consulto^ G^leg^ s.l.
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