
JB?£

CÓDIGO: GA15006077NOME: Castra de Vilantime

GRAO DE PROTECCIÓN: G.II-1. G.II-3 O presente documento PXOM fotñfcxc 
de nova aprobación provision; l. por a- 
do Pleno en sesión lo 2I-07-20UÍ».

Arzúa, 22 <¡e xullo de 2008
^ O SECRETARIO

A. TIPOLÓXICA: Asentamento Fortificado PARROQUIA: Vilantime (S. Pedro)

A. CULTURAL: Idade do Ferro LUGAR: Vilantime

PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:10.000): 96-31 (Ordenamento Municipal E. 1:5.000): 27

COORD. U.T.MCOORD. U.T.M OUOTÍ)

ALTITUDE: 368 m. s.n.m

DESCRICIÓN: O castro presenta unha croa de forma tendente a circular, de aproximadamente 90 m de 
diámetro, delimitada por un parapeto terreo moi deteriorado debido ós labores de adecuación destes 
temeos tradicionalmente dedicados a monte baixo para transfórmalos en pradería.

Asi, onde mellor se conserva este parapeto é na zona norte, onde amosa unha altura con respecto ó 

exterior de 2-3 m, mentres que cara ó interior esta redúcese a 1-2 m. No resto do perímetro 
atópase moi amasado, estando ó mesmo nivel que o Interior da croa e destacando entre 1 e 1’5 m con 
respecto ó exterior, onde a construcción dunha parede de contención nos lados leste e sur 

contribuíu a unha maior degradación.
Ó norte da croa consérvanse os restos dun foxo defensivo, duns 4 m de ancho e 1*5 m de fondo, moi 

alterado pola repoboación de eucaliptos realizada na propledade na que se atopa.

LENDA:
PROTECCIÓN INTEGRAL

Area de cautela

POSIBLE UBICACION DO XACEMENTO
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DELIMITACIÓN DAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DOS XACEMENTOS 
AROUEOLÓXICOS DO EXCMO. CONCELLO DE ARZÚA

NOME: Castro de Branzá CÓDIGO: GA15006078

GRAO DE PROTECCIÓN: G.II-1, G.II-3

A. TIPOLÓXICA: Asentamento Fortificado PARROQUIA: Branzá (Sta Leocadia)
O presente docinicntí>T,Xr'V ?>■' 
de nova aprobación provisional. 
do Pleno en sesi 6n do 2.I -Ó7-2ÜU8 
\ . Arzúa, 22 de xullo de 2008
\ \ q SECRETARIO

A. CULTURAL: Idade do Ferro LUGAR: Branzá

PLANIMETRIA (COTOP E. 1:10.000): 95-44 (Ordenamento Municipal E. 1:5.000): 34

X- 564.520 COORD. U.T.M.COORD. U.T.M

ALTITUDE: 420 m. s.n.m

DESCRICIÓN: Castro que presenta unha croa tendente a circular, de aproximadamente uns 90 m de 

diámetro, delimitada por un parapeto térreo que acada unha altura interior que oscila entre 1 m na 
zona leste e 2-3 m na zona noroeste, mentres que con respecto respecto ó exterior presenta unha 

altura case uniforme de 3-4 m en todo o seu perímetro.
Cara ó sudoeste da croa hai un antecastro, duns 50 m de lonxltude delimitado por un parapeto térreo 

moi ben conservado na zona sueste, onde acada unha altura aproximada de 1 m con respecto ó interior 
e 2 m con respecto ó exterior. No resto do seu perímetro presenta un peor estado de conservación, 

sendo difícil de seguir no lado noroeste.
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NOME: Corta de Carballos Altos CÓDIGO: GA15006079

GRAO DE PROTECCIÓN: G.II-2, G.II-3 

A. TIPOLÓXICA: Mina / Explotación de Recursos Primarios PARROQUIA: Lema (S. Pedro) 

A. CULTURAL Indeterminado LUGAR: Carballos Altos

O presente document) 
de nova aprobación pr< 
do Pleno en sesión de .i

Arzúa, 22 de X 
OSECRE

PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:10.000): 96-21 (Ordenamiento Municipal E. 1:5.000): 21

COORD. U.T.M.. X: 568.325 COORD. U.T.M.: Y: 4.752.390

ALTITUDE: 370 m. s.n.m.

DESCRICIÓN: Trátase dunha gabia alongada no sentido N-S, de aproximadamente 30 m de longo, 5 m de 

largo e 2-3 m de fondo, que presenta ó oeste e leste dúas grandes escombreiras. tamén alongadas, 

dispostas en paralelo á gabia.
O sitio presenta claros restos de ter sido utilizado para a realización de actividades extractivas, 
e a xulgar polos restos que se observan na actualidade, aparentan ter sido bastante antigas. Sen 

embargo, debido á pouca extensión visible, neste momento é Imposible facer unha adscridón 

cronolóxico-cultural precisa.

LENDA:
PROTECCIÓN INTEGRAL

Area de cautela

POSIBLE UBICACIÓN DO XACEMENTO
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NOME: Curro dos Mouros CÓDIGO: GA15006080

GRAO DE PROTECCIÓN: G.II-2, G.II-3

A. TIPOLÓXICA: Mina / Explotación de Recursos Primarios PARROQUIA: Lema (S. Pedro)

A. CULTURAL: Romano LUGAR: Pastoriza a Nova

O presente docume
PLANIMETRIA (COTOP E 1:10.000): 96-31 (Ordenamento Municipal E. 1:5.000): 26 -je nova aprobaciót

do Pleno en sesión
COORD. U.T.M.: X: 567.675 COORD. U.T.M.: Y: 4.750.560 Arxú*. 22

ALTITUDE: 360 m. s.n.m.

DESCRICIÓN: 20 m de diámetro e uns 3-4 m de fondo, esténdese unha gabia alongada no sentido NÉ 

de aproximadamente 60 m de longo, 5-10 m de largo e 1-2 m de fondo.
Na parte central da gabia pódese ver a entrada a un pozo ou galería, e existen referencias sobre a 
existencia doutra maior no centro do burato, que foi tapada en datas relativamente recentes debido 

ó perigo que supoñia tanto para persoas como animáis.
O sitio presenta claros trazos de ter sido utilizado durante a realización dunha actividade mineira 

bastante antiga, sobre todo se temos en conta o forte parecido formal con algunha das minas 
catalogadas neste concello cuntía clara adscrición á época romana. Sen embargo, debido á pouca 
extensión visible neste momento é imposible facer unha adscrición cronolóxico-cullural precisa.
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DELIMITACIÓN DAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DOS XACEMENTOS 
ARQUEOLÓXICOS DO EXCMO. CONCELLO DE ARZÚA

NOME: Capeta da Madalena CÓDIGO: GA15006081

PROTECCIÓN INTEGRAL

Area de cautela

POSIBLE UBICACIÓN DO XACEMENTO

--------------------------------:—v-------7-

GRAO DE PROTECCIÓN: G.II-3

A. TIPOLÓXICA: Lugar Funerario e Cultual PARROQUIA: Arzúa (Santiago) 

A. CULTURAL: Medieval LUGAR: Arzúa

O presente documento PX 
de nova aprobación provis 
do Pleno en sesién tío 21 

Ama, 22 de xullo 
O SECRET

COORD. U.T.M.: X: 568.450

LENDA:

PLANIMETRIA (COTOP E. 1:10.000): 96-21 (Ordenamento Municipal E. 1:5.000):

COORD. U.T.M.: Y: 4.753.175

ALTITUDE: 382 m. s.n.m.

DESCRICIÓN: Capela dunha soa nave construida a mediados do século XIV.

No ano 1989, debido á aparición de restos óseos durante a realización das tarefas de desentullo 
para a instalación dun novo crian dentro do edificio, levouse a cabo unha escavación arqueolóxica de 

urxencia dirixida por Andrés Bonilla Rodríguez.
A intervención centrouse na escavación de toda a superficie interna da capela, ata acadar a cota 
prevista para a colocación do novo chan proxectado ñas obras de acondicionamiento do recinto, e a 

realización de 3 catas de sondaxe de 2 x 1 m.
Os traballos efectuados amosaron a existencia de varias fases de utilización do edificio, eos seus 
correspondentes niveis de enterramiento, sendo moi probable a presencia de ¡nhumacións 
correspondentes a unha etapa cronolóxica anterior á edificación da capela.


