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eorrixido segundo as modificacións impostas pola Orde de 1 
marzo de 2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concedo da 

do Caramifial ditada pola Conscllcría de Política Territorial. 
Públicas e Transportes e aprobado polo Pleno desta Corporación 

ordinaria de data 26 de xullo de 2007.
Caramiñal. a 27 de xullo de 2007

Secretario
Ricardo Fernández Fernández
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denominación: Cruceiro Virxe do Monte.
v jr - idA

localización: Virxe do Monte. Sta. Cruz de Lesón Aprobado parcialmente ceas con ¡icións e nos termos 
(i: . ■ a de Política
Tefiiiorial, Obias Públicas e Transpones

tipoloxía edificatoria: Cruceiro de data* 2 5 OUT. 2007
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XVIII Oxfeíedoservi¿c .i. :‘.¿ión Urtosnistics

uso actual: Elemento escultórico

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo
•~7^—V ^PeafoPaulo Gómez Rielo

DESCRIPCIÓN XERAL:

É o cruciftxo dun antigo cruceiro existente na zona que se incorporou á composición de fachada da capela, situándoo na 
cubería, sobre o eixo da portada.

VALORACIÓN INTERESE:

Con interese como elemento de referencia histórica respecto ó a antiga configuración rural dunha zona sobre a que se 
expanden os novos crecementos extensivos do perímetro da vila, modificando progresivamente esa estructura tradicional.

nivel de protección: Integral.

OBSF.RVACIONS:



ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN GRÁFICA

SITUACION ESCALA 1/5000

1

localización: Santa Cruz de Lesón. Parroquial

denominación: Igrexa de Santa Cruz de Lesón
------------------------------ --------------------------------------- -------------------------

r-' D’z G ALICIA

P.GO.M. DA POBRADO CAR4MJÑAL 
CATÁLOGO DE EDIFICACIONS E BENS A PROTEXER

FICHA N'

ttpoloxía edificatoria: Edificación singular

época de construcción: s. XX (ano 1.906)

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

USO ACTUAL: Relixioso

Jwfedusmto----------------'4 Urbanística'

Háüíójórr>B7 R,p!n

DESCRIPCIÓN XERAL:

Aínda que existen referencias da existencia dun templo en Lesón como anexo parroquial de Santiago do Deán e a consagra
ción dunha igrexa románica no s. XII, a construcción actual data do ano l .906 e está constituida por un templo rural dunha 
soa nave á que se acaroan a capela maior e a sancristía, con fachada principal en cantería granítica enmarcada por pilastras 
na que se abren unha portada alintelada e óculo moldurado sobre a mesma, coroándose a composición mediante unha 
sinxela espadaña.

VALORACION INTERESE: \

Con interese como elemento de re( 
carácter máis marcadamente rural d< 
deste tipo de templos.

tura o antigo sistema de relación parroquial, nun dos ámbitos de 
o na súa configuración formal unha evidente fidelidade ós modelos 

ento corrixido segundo as modificacións impostas pola Orde de l de 
Üc 2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da Pobra 
amiflal ditada pola Consclleria de Política Territorial, Obras Públicas e 

portes e aprobado polo Pleno desta Corporación Local na sesión 
ínaria de data 26 de xulio de 2007.

'obra do Caramiñal, a 27 de xulio de 2007 
cretario

Asdo\Ricardo Fernández Fernández

nivel de protección: Integral

OBSERVACIONS:
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denominación: Cruz de Pedra > • -
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------
localización: Cruz de Pedra Santa Cruz de Lesón.
_____________________________________________ .___________________________ ___ _____ ;_______ ____________ |__ ¡------------------

TIPOLOXÍA EDIFICATORLA: CruceifO

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XX (ano 1.941)

uso actual: Cruceiro. Elemento escultórico

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

de data 2 5 QUT. 2007

nivel de protección: Integral

OBSERVACIONS:

Sitúase nun entorno totalmente degradado pola presencia inmediata dun muro de peche, poste de formigón do tendido 
eléctrico, novas construccións, etc.
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EntrenosLesón : O

SITUACION ESCALA 1/5000

FICHA N°
P.GO.M. DA POBRA DO CARAMINAL
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irobado t
UNTA C2: GALICIA

Aprc! ----------------------------------- TT5T»-
¡ecitíos pola Orde da ConselWm de Política

—TeiiitUiidi, Ge»-------

de data 2 5 OUT. 2007
''sLOÁetodoserví» de PlacaciónUrbanística

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

z 'Rielo

denominación: Cruceiro de Sta. Cruz

localización: Sta. Cruz de Lesón

TIPOLOXÍA EDIFICATORIA: CrUCeifO

época de construcción: S. XVI (ano 1.575)

USO ACTUAL: Cruceiro. Elemento escultórico

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRIPCIÓN XERAL:

É un cruceiro de fuste vinculado á presencia da antiga igrexa existente na zona como anexo de Santiago do Deán, agora 
substituida pola nova parroquial, con basamento de grada e pedestal no que se adiviñan relevos de tibias e caveiras, sobre o 
cal se alza unha columna prismática con figura esculpida no seu tercio superior, capitel estilizado con caras de anxos e 
motivos vexetais, así como o habitual remate coa figura do crucificado

VALORACIÓN INTERESE: *

Con gran interese pola súa antigüida 
parroquial, destacando a traza inxenuí 
resaltada pola erosión da pedra.

listórico de referencia respecto á previa configuración do recinto 
do conxunto, conforme á tradición da imaxinería popular, agora

corrixido segundo as modificacións impostas pola Orde de I de 
>07 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da Pobra 

ial ditada pola Consellería de Política Territorial. Obras Públicas e 
tes e aprobado polo Pleno desta Corporación Local na sesión 

rnaria de data 26 de xullo de 2007.
Ná f obra do Caramilla!, a 27 de xullo de 2007 
O Secretario
Asdo. Ricardo Fernández Fernández

^______________________________________________________

nivel de protección: Integral

OBSERVACIONS:


