
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN GRÁFICA

SITUACION ESCALA 1/5000

jgfe
FICHA N"P.X.O.M. DA POBRA DO CARAMIÑAL

iEpw CATÁLOGO DE EDIFICACIÓNS E BENS A PROTEXER 41 — .

DENOMINACIÓN: Cruceiro do Adro do Deán (do Castelo) 14

LOCALIZACIÓN:
r

Santiago do Deán. Parroquial
Aprobad? parcialmente coas t - . .; s e nos termos

s de Política

1 | ----------

TIPOLOXÍA EDIFICATORIA: Cruceiro de data' 2 5 OUT. 2007
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XVIII (ano 1.750) . 0 xefe oo sertóc. ce ........c, ón Urbanística

USO ACTUAL: Cruceiro. Elemento escultórico
i. i

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo ^PedmFáüió'cómezRielo

DESCRIPCIÓN XERAL:

É un cruceiro de fuste que se levanta sobre grada de base poligonal, con columna de sección octogonal que se remata nun 
capitel composto sobre o que se labran, ademáis, relevos de cabezas de anxos en cada unha das súas caras. A composición 
coróase co tradicional grupo escultórico da crucifixión tallado con finura e realismo.

VALORACIÓN INTERESE:

Con gran interese polas súas calidades artísticas, destacando a talla do grupo escultórico e do capitel, formando parte dun 
espacio público singular e conformándose como un elemento de referencia respecto á trama urbana do casco antigo.

Documento corrixido segundo as modificacións impostas pola Orde de 1 
de marzo de 2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da 
Pobra do Caramiñal ditada pola Consellería de Política Territorial, 

bras Públicas e Transportes c aprobado polo Pleno desta Corporación 
na sesión ordinaria de data 26 de xullo de 2007.

Pobra do Caramiñal, a 27 de xullo de 2007 
cretario

dt\ Ricardo Fernández Fernández

OBSERVAC1ÓNS:

v
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segundo as modificacións impostas pola Orde de 1 de 
aprobación definitiva do PXOM do Concello da Pobra 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 
polo Pleno desta Corporación Local na sesión 

de xullo de 2007.
a 27 de xullo de 2007

Fernández

P.X.O.M. DA POBRA DO CARAMIÑAL 
CATÁLOGO DE EDIFICACIÓNS E BENS APROTEXER

FICHA N"

42

denominación: Cruceiro do Adro de Santiago do Deán II
■ 1A

localización: Rúa do Castelo n° 1 (entorno Adro do Deán) Ap* ‘ :$ 3 nos termos
os pola Orde da Conselleira de Política

1 iciMkUiicii, r yj •ioc.:.- ' ¡Ir;,
1 i

TIPOLOXÍA EDIFICATORLA: Cruceiro de data' 2 5 OUT. 2007
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XVIII

---------->!--------------------------------------------

f) . \ 0 xeie do servizc Ue PisioScaci 6n Urbanística

USO ACTUAL: Cruceiro. Elemento escultórico
1 \ --

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo v 'rearoPaulo Gómez Rielo

DESCRIPCIÓN XERAL:

É un cruceiro que se sitúa no patio dunha vivenda adxacente ó recinto da igrexa de Santiago do Deán e que se corresponde 
coas características habituáis dos cruceiros de fuste ou de varal, pouco perceptible no ámbito urbano do que forma parte 
polo seu emprazamento no interior dunha propiedade.

VALORACIÓN INTERESE:

Con gran interese como elemento de referencia respecto á trama urbana do casco antigo, formando parte dun conxunto 
arquitectónico de valor.

nivel de protección: Integral

OBSERVACIONS:
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FICHA N'

CATÁLOGO DE EDIFICACIÓNS E BENS A PROTEXER

ónselleira de Política

nivel de protección: Integral

denominación: Cruceiro de Casto Dios (antiga praia de San Lázaro). Cruceiro de San Lázaro

, t
localización: Finca particular. Rúa San Lázaro. Santiago do Deán

OBSERVACIONS:

TIPOLOXÍA EDIFICATORIA: Cruceiro

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XVI-XVTI

Cruceiro. Elemento escultórico 0 xefe do servizo oeyiccción Urbanística

VALORACIÓN INTERESE:

Con gran valor polas calidades histórico-artísticas cunha factura bastante orixinal, na que destaca a labra inxenuísta dos seus 
diversos elementos fuujKgmTa^guindo o patrón da imaxinería relixiosa de raiz popular.

J/Cj Documento corrixido segundo as modificacións impostas pola Orde de 1 deíf flÉb marzo de 2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da PobraII \\ . dtuCaramiñal ditada pola Consellería de Política Territorial. Obras Públicas e
|j no •yORif .11 ( Trasportes e aprobado polo Pleno desta Corporación Local na sesión
Ug #rlÉordinaria de data 26 de xullo de 2007.

Caramiflal» a 27 <*e xullo 2007

Asdo. Ricardo Fernández Fernández

DESCRIPCIÓN XERAL:

Situado agora nunha finca particular, o cruceiro é un dos máis antigos do municipio, correspondéndose coa tipoloxia tradicio
nal dos cruceiros de fuste e composto por columna prismática e capitel moi estilizado, ornamentado profusamente con 
motivos vexetais, que se integra ó grupo escultórico que remata a composición, formado pola imaxe do crucificado e o 
descendemento no reverso.
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I

Territorial, Obras Publicas e Transportes

f

localización: Rúa San Lázaro. Santiago do Deán

denominación: Cruceiro de Casto Dios

e nos termos

CATÁLOGO DE EDIF1CACIÓNS E BENS APROTEXER

FICHAN”

TIPOLOXÍA EDIFICATORIA: CfUCeirO

USO ACTUAL:

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XVII1-XIX

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

Cruceiro. Elemento escultórico

‘^PsamPauío Gómez Rielo

DESCRIPCIÓN XERAL:

É un cruceiro de fuste no interior dunha finca particular, que destaca polo tratamento realista das figuras que compoñen o 
grupo escultórico da crucifixión.

VALORACIÓN INTERESE

Con gran valor pol as estilísticas e pola factura da talla das figuras que coroan a composición.

Documento corrixido segundo as modificacións impostas pola Orde de 1 de 
marzo de 2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da Pobra 
cto Caramiñal ditada pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

lortes e aprobado polo Pleno desta Corporación Local na sesión 
ia de data 26 de xullo de 2007. 

la PobnMo Caramiñal. a 27 de xullo de 2007

Fernández Fernández

nivel de protección: Integral

OBSERVACIONS:


