
CATÁLOGO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓX1COS DO 

CONCELLO DE ALLARIZ

FICHA TÉCNICA N°: XA-1 PLANO/FOLLA: 2-226/51 CÓDIGO: GA32001001

DOCUMENTACIÓN ESCRITA

DENOMINACIÓN: TIPO DE ELEMENTO:
Castro de Armea Asentamento castrexo

LOCALIZACIÓN: TITULARIDADE:

-Lugar: Aldea de Armea Pública
-Parroquia: Augas Santas
-Coordenadas: 42°14'45"N-7° 47'31 "W

GRAO DE PROTECCIÓN: ADSCRICIÓN CULTURAL:
I (G.l); II-2 (G.II-2)

— .' .---------------------------------------------------

Idade do Ferro

DESCRICION:

Próximo ao castro, e entre unha carballeira, atópase o lugar coñecido polo 
nome de As Pías ou Safios de Sfa Mariña, segundo Vicente Risco1. Trátase de 
dúas pías labradas nun afloramento granítico situado a ras do chan que 
aparece rodeado perimetralmente por un muro de cachotería de 1 m. de altura 
e planta circular. A pía de maior tamaño ten forma rectangular e nela conserva 
un bo caudal de auga ao longo de todo o ano. Á beira dun dos seus lados 
maiores disponse outra pía de menores dimensións. Na cabeceira da pía 
maior, así como nun lateral daquela, sitúanse dúas cazoletas circulares de 
tamaño disímil. Conde Valvís apunta a posibilidade de que esta construcción 
operase como prensa de aceite de oliveira, unha hipótese moi fundada 
corroborada pola existencia dun pequeño orificio que une ambos recipientes.
O castro foi escavado por Conde Valvís, quen atopou gran cantidade de 

restos indíxenas e romanos, custodiados hoxe na súa maioría no Museo 
Arqueolóxico de Ourense. A cronoloxía do Castro varía entre o S. IV-lll a.C e 
o século IV da nosa era.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM 
NA QUE SE ATOPA:

Solo de Especial Protección de Xacementos Arqueolóxicos

PLANEAMENTO POSTERIOR:

OBRIGADO: SI RECOMENDADO: OPTATIVO: INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-ROTURACIÓN SUPERFICIAL: NON 

-ROTURACIÓN PROFUNDA: NON 

-FORESTACIÓN: NON CONCELLO DE ALLARIZ
DII.IXRNCIA . n p r t411 * n t f mentó
forma parte do Plan Xerai de Ordenación 
Municipal aprobado definitivamente polo 
Pleno da Corporación en sesión do 9-04-03, 

Allariz, 10-04-03.- SECRETARIO

1 Ver Geografía del Reino de Galicia, de Gerardo Álvarez Limeses.
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MELLO RAS NECESARIAS:

A) NO PROPIO ELEMENTO: Escavación, consolidación de construccións e posta en 
valor do ben dende unha perspectiva turística e cultural.

B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento de accesos.

OBSERVACIÓNS:

Nunha zona do antecastro a tradición coloca o primeiro intento de martirio de Sta Mariña.
O Castro de Armea, xunto coa Basílica da Asunción e o Forno da Santa, foron declarados 
Monumento Histórico-Artístico polo Decreto 1.319 do 20/05/1971 publicado polo BOE o 
22/06/1971. Actualmente ten a categoría de Ben de Interese Cultural (BIC).
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REXÍSTRO FOTOGRÁFICO:
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LOCALIZACIÓN:
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CATÁLOGO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO 

CONCELLO DE ALLARIZ

FICHA TÉCNICA N°: XA-2 PLANO/FOLLA: 2-226/51 CÓDIGO: GA32001002

DOCUMENTACIÓN ESCRITA

DENOMINACIÓN: TIPO DE ELEMENTO:
Forno da Santa Indeterminado

LOCALIZACIÓN: TITULARIDADE:
Pública

-Lugar: Aldea de Armea 
-Parroquia: Augas Santas 
-Coordenadas: 42° 14'43”N - 07° 47r36" W

GRAO DE PROTECCIÓN: ADSCRICIÓN CULTURAL:
I (G.l); II-2 (G.ll-2); Idade do Ferro-Romanización- Idade Media

DESCRICION:

Cripta, pioca ou estanque e igrexa inacabadas coñecidas popularmente 
como Fornos da Santa. En realidade trátase dunha construcción relixiosa 
asociada ao próximo castro de Armea. Despois de sucesivas reutilizacións, 
que derivaron na construcción de boa parte da basílica da Ascensión, 
integrada no recinto, o que hoxe fica en pé é un templo datable no S. XIII que 
presenta notables trazos románicos.
No seu interior atopamos unha cripta con tres treitos, dos que únicamente o 

máis fondo desemboca no que se coñece como Forno da Santa. Este posúe 
forma de ábsida semicircular labrada con aparello irregular, falsa bóveda e 
unha lousa como cubería horadada que ten como finalidade a evacuación de 
fume. Idéntica finalidade posúe outra lousa furada que se conserva no piso 
como cheminea exterior. As súas dimensións son de 2.25 x 2.50 m.de h.
A orixe castrexa do monumento resulta evidente aos olios de todos os 
investigadores, tal e como evidencia a presencia dun exemplo similar no 
castro de Briteiros (Portugal) ou doutros restos conservados no lugar como 
unha pedra granítica de enormes dimensións que separa os dous primeiros 
tramos da cripta con gravados de bechas.
Como é habitual a auga é unha das motivacións que provocan o cuito 
relixioso -recórdese a adoración dos elementos da natureza que profesaban 
os pobos castrexos e os seu sucesores- o que explica a presencia dunha 
moderna cante de pedra dentro do conxunto.
Este lugar foi cristianizado posteriormente, o que explica a súa petvivencia 

ata os nosos días como lugar de culto relixioso. /
Mi CONCELLOÍDE ALLARIZ

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM 
NA QUE SE ATOPA:

Solo de Especial Protección de Xacementos Arqueolóxicos
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PLANEAMENTO POSTERIOR:

OBRIGADO: SI RECOMENDADO: OPTATIVO: INNECESARIO:
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OBRAS PERMITIDAS:
-ROTURACIÓN SUPERFICIAL: Sometida a autorización da DXP da

Xunta de Galicia.

-ROTURACIÓN PROFUNDA: Sometida a autorización da DXP da
Xunta de Galicia.

-FORESTACIÓN: NON

MELLORAS NECESARIAS:

A) NO PROPIO ELEMENTO: Consolidación de construccións e posta en valor do ben 
dende unha perspectiva turística e cultural.

B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamiento de accesos.

OBSERVACIONS:

Nunha zona do antecastro a tradición coloca o primeiro intento de martirio de Sta Mariña.
O Castro de Armea, xunto coa Basílica da Asunción e o Forno da Santa, foron declarados 
Monumento Histórico-Artístico polo Decreto 1.319 do 20/05/1971 publicado polo BOE o 
22/06/1971. Actualmente ten a categoría de Ben de Interese Cultural (BIC).

REXISTRO FOTOGRÁFICO:
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CATÁLOGO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO 

CONCELLO DE ALLARIZ

FICHA TÉCNICA N°: XA-3 PLANO/FOLLA: 2-226/62 CÓDIGO: GA32001003

DOCUMENTACIÓN ESCRITA

DENOMINACIÓN:
Castro de Pena do Couto

TIPO DE ELEMENTO:
Asentamento castrexo

LOCALIZACIÓN:

-Lugar: Aldea de Turzás 
-Parroquia: Augas Santas 
-Coordenadas: 42° 13'41 "N - T 46'43” W

TITULARIDADE:
Privada

GRAO DE PROTECCIÓN:
I ll-l (G.ll-1); II-2 (G.II-2);

ADSCRICIÓN CULTURAL:
Idade do Ferro

DESCRICION:

Asentamento castrexo localizado nun outeiro de escasa altura en un contorno 
de labradío e monte (carballos, castiñeiros e fentos). Non se aprecian murallas 
polo que o seu contorno definitorio é difícil de apreciar. Si atopamos cachóles 
con caras alisadas nos muros de peche dos valados que separan as 
propiedades anexas. 0 seu outeiro conta cun penedo de enormes proporcións.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:

Solo de Especial Protección de Xacementos Arqueolóxicos

PLANEAMENTO POSTERIOR:

OBRIGADO: RECOMENDADO: SI OPTATIVO: INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-ROTURACIÓN SUPERFICIAL: NON

-ROTURACIÓN PROFUNDA: NON 

-FORESTACIÓN: NON

MELLORAS NECESARIAS:

A) NO PROPIO ELEMENTO: Escavación, consolidación de construccións e posta en 
valor do ben dende unha perspectiva turística e cultural.

B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionannento de accesos.

DlLlXENCtA^-^° xtíal de Ordenación
forma parte bad0 dHiniüvamente polo 
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OBSERVACIÓÑS:

Os veciños do lugar afirman que neste lugar se localizaba a “cidá dos mouros", e que nel se 
atoparon restos cerámicos, así como “p/as como as das igrexas" e “marcos decorados".

REXISTRO FOTOGRÁFICO:

Perspectiva do Castro da Pena do Couto
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CATÁLOGO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO 

CONCELLO DE ALLARIZ

FICHA TÉCNICA N°: XA-4 PLANO/FOLLA: 2-226/61 CÓDIGO: GA32001004

DOCUMENTACIÓN ESCRITA 1

DENOMINACIÓN: TIPO DE ELEMENTO: I
Castro de Folgoso ou de Boa Nai Asentamento castrexo

LOCALIZACIÓN: TITULARIDADE:

-LugarAldea de A Cal
-Parroquia: Folgoso
-Coordenadas: 42° 13'23"N - 07° 49'15*' W

Privada

GRAO DE PROTECCIÓN: ADSCRICIÓN CULTURAL:
I Il-I (G.II-1); II-2 (G.II-2); Idade do Ferro

DESCRICIÓN:

Xacemento arqueolóxico, actualmente cuberto de monte baixo, onde a croa 
aparece delimitada a través dun recinto murado. Na súa cimeira atópanse 
grandes penedos con numerosas pías, algunha délas comunicada cunha canle 
perforada na rocha que desemboca nun desaugadoiro.
Na súa cota máxima ubícase un vértice xeodésico, o que constitúe a súa 

principal causa de deterioro. Arredor da croa obsérvase un segundo recinto, 
que forma un anel arredor do máis elevado, que fica interrompido nunha 
pequeña plataforma que se pecha contra a primeira área murada, lugar onde 
se puido ubicar a entrada. Ao sur existe outra plataforma que se pecha sobre o 
segundo recinto fortificado, constituíndo unha nova terraza.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM 
NA QUE SE ATOPA:

Solo de Especial Protección de Xacementos Arqueolóxicos

PLANEAMENTO POSTERIOR:

OBRIGADO: RECOMENDADO: SI OPTATIVO: INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-ROTURACIÓN SUPERFICIAL: NON 

-ROTURACIÓN PROFUNDA: NON 

-FORESTACIÓN: NON
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MELLORAS NECESARIAS:

A) NO PROPIO ELEMENTO: Escavaciórt, consolidación de construccións e posta en 
valor do ben dende unha perspectiva turística e cultural.

B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento de accesos.

OBSERVACIÓNS:

No transcurso dunha prospección foron atopados en superficie restos de cerámica castrexa que 
presenta unha decoración estampillada.
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REXISTRO FOTOGRÁFICO:
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