
OlUXENClA: Trát«# do tfocumenío
¿probación definitiva do í’xQfy;
modificado tras a Orde
teriormente 
do Confie

LOCALIZACIÓN:

CONCELLO de SANDIASLUGAR: CoallOSO

PROVINCIA de OUREIPARROQUIA:

42° 06' or

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Este outeiro está catalogado anteriormente como castro.Na prospección feita actualmente, non 
recoflecemos no outeiro evidencias mínimas de poblado castrexo.O cumio está me* alterado 
por canteiras. non hai solo nin zonas habitables ou "humanizadas’, tampouco vimos estrucKira: 
defensivas. Existen ó lado dun vértice xeodéslco, dous afloramentos con sendas crucee-de 
término gravadas. A 1a está orientada en sentido E-W e a 2a W-E. O outeiro ten unha gran 
vislbilidade sobre a depresión da Limia, é un tito topográfico senlleiro nesta chaira; ademáis de 
estar situado moi cerca da belra da Lagoa de Anteía, lago cuaternario hoxe desecado. Esta 
situación topográfica privilexiada, xunto coa aparición de cerámica de tipo castrexo na 
catalogación anterior e os restos romanos atopados ó seu pé, non descartan a existencia dun 
castro ou outro xa cemento prehistórico, hoxe moi desfigurado ou destruido polas vicisitudes 
sofridas polo outeiro.

GRAO DE PROTECCIÓN:

estado de conservación: Moi alterado, sobre todo os afloramentos do cumio, por canteiras.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO:

AREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

ZONA DE RESPETO
N» PLANO DO P.X.O.M.: CV-10

DENOMINACIÓN OUTEIRO DO COUSO

ADSC. CULTURAL Indeterminado - Idade Moderna

ADSC. TIPOLÓXICA Indeterminado - Gravado Histórico

TIPO DE PROPIEDADE Privada - Comunal

[ T'\ |.
TN. A_

r- “'V'^\3=,-r-nzrn LjÍS V

-V »i im□ ,¡
I 1

------ Mr '))) J



DENOMINACIÓN ATORRE DO CASTRO

ADSC. CULTURAL Idade do Ferro - Romano e Medieval

ADSC. TIPOLÓXICA Castro - Castelo

TIPO DE PROPIEDADE Privada - Comunal

i LOCALIZACIÓN:

LUGAR; 0 Castro CONCELLO de SANDIAS

parroquia; San Estovo de Sandiás PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: X: 603.957 vi 4.664.404

COORDENADAS XEOGRÁF1CAS: Lome 7o 44' 34” Ut: 42° 06' 06"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO;

Neste outeiro granítico que se levanta no sector NW da depresión da Limia, existfu dende o 
paleolítico un poboamento continuado. O outeiro foi un castro da Idade do Ferro directamente 
relacionado cun xa cemento romano que se extende ó seu pé nos sectores N-E-S. A vía 
romana XVII do itinerario de Antonlno pasaba tamón moi cerca polo W e por ultimo all se 
construiu un castelo medieval, do que hoxe só queda a tone. Actualmente o pobo do Castro 
está construido na ladeira e base w, o que xunto á construcción do castelo, alterou 
profundamente as estructuras defensivas do castro. Sen embargo aínda se poden apreciar as 
delimitacións do xacemento.
Tamén a parece ron en superficie, fragmentos de cerámica castrexa en tonos marróns e 
negruzcos, con acabados espatulados e alisados. Nos sectores norte, leste e sur da base 
do outeiro, nunha pequeña terraza cinguida ó mesmo pé, aparecen materiais romanos.
Do castelo medieval oo Castro (Tone de Sandiás), só se mantón en pé a metade da torre.
GRAO DE PROTECCIÓN:

estado de conservación: Moi alterado, por canteira e construcdóns varias.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO;

A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de titos xeográficos ou 
artificiáis, de patróns de asetamento, do estado de conservación, e de valoración 
arqueolóxica, Delimitase como protección integral o outeiro. Arredor deste delimitase 
unna área de cautela arqueolóxica polos matenais romanos e paleolíticos aparecidos.
A área de entorno de protección legal delimitase creando un polígono constituido ó leste 
pola autovía e ó N-W-S polas pistas rectilíneas da concentración parcelaría. Dentro da 
delimitación deste xacemento Tnclúese tamén a do GA32077006. Hai que sulifiar a 
valoración arqueolóxica deste xacemento, con declaración xenérica de BIC e con 
Importantes restos monumentais.

TIPO DE SOLO; SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INTERESE PATRIMONIAL N° PLANO DO P.X.O.M. CV-4
CV-7

OlUXtNCIA: Trátase do documento para a
aprobación definitiva do PXOM de Sandiás,
modificado tras a Orde de 4/4/2007 e pos
teriormente aprobado por acordo plenario
do Concello de 2/5/2007 , 0 SECRETARIO.

1 Area de protección integral

ZONA DE RESPETO



OILIXENCIA: Trátase do documento para a
¿prafración definitiva do PXOM de Sandiás,
modificado tras a Orde de 4/4/2007 e pos
teríormenta aprobado por acordo plenai
do Concallo de 2/6/2007, 0 SECRETARIO.
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DENOMINACIÓN LEIRAS DA TAPADA M1

ADSC. CULTURAL Neolítico

ADSC. TIPOLÓXICA Mamoa

TIPO DE PROPIEDADE Privada - Comunal

CÓCHGO DO XACEMENTO / N° CAI

GA32077003 / 03

LOCALIZACIÓN:

lugar: Piñelra de Arriba CONCELLO de SANDIAS

parroquia: San Xoán de Piñelra PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: X; 602.136 Vi 4.664.404

COORDENADAS XEOGRAFICAS: Lome 7o 45'51" Lat 42° 0T 34"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO.

Túmulo de térra de grandes proporcións relativas a outras do entorno e con gran cráter de 
violación central. Non se observan outras características pola vexetación. Ten gran visibllldade 
no arco W-N-E.
Medidas: Túmulo:

Eixo N-S:23 m 
Eixo E-W: 18 m 
Altura aprox: 2 m

GRAO DE PROTECCIÓN: II

estado de conservación: Alterado por labouras agricolas-forestais.

XUSnFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO

A delimitación do xacemento falsa con criterios topográficos, de titos xeográficos ou 
artificiáis, de patróns de asentamento, do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica. 
Delimitase como protección integral o túmulo. Arredor déste delimitase o entorno de protección 
legal conxunto eos dos GA32077011 e GA32077012. Esta delimitación faise seguindo as curvas 
de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de contefier outros restos ocultos 
relacionados coas mámoas, e 6 mesmo tempo gardando unha distancia de protección 
apropiada respecto ó túmulo de entre 150-200 m.

TIPO DE sota SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INTERESE PATRIMONIAL N° PLANO DO P.X.O.M
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ZONA DE RESPETO



OIUXENCIA: Trátase do documento

DENOMINACIÓN A CORTINA NOVA

ADSC. CULTURAL Neolítico

ADSC. TIPOLÓXICA Mamoa

TIPO DE PROPIEDADE Privada - Comunal

CÓ0IG0 DO XACEMENTO / N° CAT.

GA32077004 / 04

GRAO DE PROTECCIÓN:

estado de conservación: Alterado por labouras agricolas-forestais.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO:

A delimitación do xacemento false con criterios topográficos, de titos xeográficos ou 
artificiáis, de patróns de asentamento, do estado de conservación, e de valoración 
arqueolóxica. Delimitase como protección integral o túmulo. Arredor déste delimitase 
o entorno de protección legal, seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade 
topográfica susceptible de contener outros restos ocultos relacionados coa mámoa. e 
ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada respecto ó túmulo. 
Esta área ten un radio de entre 150 a 200 m, excepto polo N-NE que se acota pola 
antiga estrada N-525.

TIPO DE sota SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INTERESE PATRIMONIAL N» PLANO DO P.X.O.M.: CV-1

cprobftctón- definí tiva-do PXOM de S------ s-
Borfificádo tal t Ordo da 4/4/2007 j.
«nórmente «probado por «Cerdo (.■• \
jo Concello de 2/6/3007, 0 SECRE 3

LOCALIZACIÓN:

lugar A Fontela CONCELLO de SANDIAS

PARROQUIA: San Xoán de Piñelra PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: X 601.793 y: 4.668.194

COORDENADAS XEOGRAFICAS: Lome 7o 46' 04" Lflt: 42° 091 30"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Túmulo de térra de grandes proporclóns relativas con outras do entorno e con cráter de 
violación central pouco marcado. Conserva máls altura no sector W. Non se observan 
outras características pola vexetación que cubre o túmulo.
Medidas: túmulo:

Eixo N-S: 24 m
Eixo E-W: 18,50 m
Altura aprox: de 1,5 m a 2 m.
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DILIXENCIA: Trátase do documento para a
aprobación definitiva do PXOM de Sandiás,
modificado tras a Qrde de 4/4/2QQ7 e pos-
teriormente aprobado por acordo plenario

Concello de 2/6/2007, O SECRETARIO.

DENOMINACIÓN AS FASQUEIRAS DO MEDIO

ADSC. CULTURAL Medieval

ADSC. TIPOLÓXICA Indeterminado

TIPO DE PROPIEDADE Privada

Pillea ftiiM, Qm

LOCALIZACIÓN:

LUGAR: 0 TesifiO CONCELLO de SANDIAS

parroquia: San Estevo de Sandiás PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: X: 603.603 v. 4.664.319

COORDENADAS XEOGRÁFICAS: Lonx: 7o 44'48" Leí: 42° 07'24"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO.

O xacemento atópase como resultado da prospección sistemática no seguimento arqueolóxico 
das obras de construcción da autovía 'Rías Babeas", no ano 1993.
Actualmente a zona está cultivada, e por causas que descortecemos, non atopamos restos 
materiais en superficie; polo tanto remttlmonos á descripción da ficha do 93 na que di que 
aparecen numerosos fragmentos de cerámica a man. pouco rodados, algúns deles con deco
ración. Tamén se atoparon pezas de Industria lltica. Nunha primeira catalogación este 
xacemento adscribluse a unha época indeterminada da Idade do Bronce ou do Ferro I. 
Posteriormente adscribiuse á Idade Medieval.

GRAO DE PROTECCIÓN:

estado de conservación: Mol alterado, por labouras agrícolas, pistas e construccións.

XUST1FICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO:

A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de titos xeográficos ou 
artificiáis, de patróns de asentamento, do estado de conservación, e de valoración 
arqueolóxica. Neste caso, e posto que este tipo de xacementos non ten estructuras 
visibles, delimitase unha zona de cautela arqueolóxica por onde pensamos que se 
pode extender o xacemento. Esta área acótase con pistas rectilíneas da concentra
ción parcelaria.

tipo de sota loto rSctkomprotecci^oropecuaria N» PLANO DO P.X.O.M.: CV-4
CV-7

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

ZONA DE RESPETO
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COORDENADAS U.T.M: X: 604.175 y: 4.664.241

COORDENADAS XEOGRÁFICAS: Loroc 7044' 23" Lat: 42° 07* 21"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

O xacemento atópase como resultado da prospección sistemática no seguimento arqueolóxico 
das obras de construcción da autovía "Rías Balxas", no ano 1993.
Remitlmonos ó descripción feita nesa data en que se di que aparece abundante Industria lltica 
tallada en cuarcita, silex, cuarzo e cristal de roca.
Na prospección actual e debido a que as térras non están removidas, non encontramos esa 
concentración, pero si alaunha peza de industria lltica de pequeño tamaño en cuarcita e 
cristal de roca. A dispersión concéntrase arredor do outeiro polos sectores leste e sur e a 
ambos lados dunha pista da concentración parcelaria en sentido W-E. Esta dispersión vai 
disminufndo a medida que nos acercamos a autovía. O material en superficie ó adscribióle 
ó Paleolítico Superior.

GRAO DE PROTECCIÓN: III

estado de conservación: Alterado por iabouras agrícolas e as pistas de concentración parcelaria.

XUST1FICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO:

A delimitación do xacemento false con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou 
artificiáis, de patróns de asentamento, do estado de conservación, e de valoración 
arqueolóxica, A delimitación deste xacemento está incluida dentro da do GA32077002.
A área de dispersión de materiais é imprecisa e posto que este tipo de xacementos non 
ten estructuras visibles, delimitase unha zona de cautela arqueolóxica arredor do outeiro 
da torre e nunhas fincas situadas ó SE do mesmo. A área de entorno de protección legal 
delimitase creando un polígono constituido ó leste pola autovía e ó N-W-S polas pistas 
rectilíneas da concentración parcelaria.

DENOMINACIÓN APRAZA DA TORRE

ADSC. CULTURAL Paleolítico Superior

ADSC. TIPOLÓXICA indeterminado

TIPO DE PROPIEDADE Privada

LOCALIZACIÓN:

lugar: O Castro

parroquia: San Estevo de Sandiás

TIPO DE SOLO: SOLO RÚSTICO OE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

DILIXENCIA: Trátase do documento para a 
aprobación definitiva do PXQM de Sandiás^
modificado tras a Orde de 4/4/2007 e pos
teriormente aprobado por acordo plenario 

de 2/5/2007. 0 SECRETARIO.

CONCELLO de SANDIAS 

PROVINCIA de OURENSE

N° PLANO DO PJCO.M.: CV-7

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

ZONA DE RESPETO



DIUXENCIA: Trátase do documento para a
aprobación definitiva do PXOM de Sandiás, 
modificado tras a Orde de 4/4/2Q9? e-pos- 
terionnente aprobado por acordo plenario 
do ConceUo de 2/5/2007. 0 SECRETARIO.
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CARACTERISTICAS:

O xacemento atópase como resultado da prospección sistemática no segulmento arqueolóxico 
das obras de construcción da autovía "Rías Babeas", no ano 1993.
Remitlmonos ó descripción feita nesa data en que se di que aparecen fragmentos de cerámica 
de pastas claras, grises e negras; escoria de ferro e un clavo de sección cadrada, asó como 
restos dd tolid
Na prospección actual e debido a que as térras non están removidas, non encontamos 
materia®.
O outeiro, de pouca elevación sobre o entorno, ten unha croa chaira de tendencia elíptica 
en sentido W-fc. Aínda que pola vexetación non se pudo explorar exhaustivamente, parece 
apreciarse na fotografía antlga un foxo que o circunda. A topografía e o topónimo son 
adecuados para un xacemento delimitado con estructuras e adscribióle á Idade do Ferro 
e/ou á romanización. Os materiais parece que responden a un xacemento romano.

A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de fitos xeográficos ou artificiáis, 
de patróns de asentamento, do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica. 
Delimitase como protección integral o outeiro. Arredor déste delimitase o entorno de protección 
legal, seguindo as curvas de nivel que conforman unha unidade topográfica susceptible de 
contefier outros restos, e ó mesmo tempo gardando unha distancia de protección apropiada 
especto ó outeiro. Esta área ten un radio de entre 100 e 200 m, expepto polo W que se acota 
pola estrada que val a Arcos.

TIPO DE SOLO: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INTERESE PATRIMONIAL N° PLANO DO P.XO.M.: CV-2

DENOMINACIÓN ACOROA-OFOXO

ADSC. CULTURAL Romano

ADSC. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado

TIPO DE PROPIEDADE Privada - Comunal

Area de protección integral

ZONA DE RESPETO

LOCALIZACIÓN:

LUGAR: Arcos CONCELLO de SANDIAS

parroquia: San Xoán de Pifieira PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: X: 603.091 y: 4.667.631

COORDENADAS XEOGRÁFICAS: Lorac 7o 45' 08" La»: 42° 09'12"

GRAO DE PROTECCIÓN: II

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Alterado polo acondicionamiento do cumio para a enmida de
San Pedro e pola mellora e pista da estrada que pasa polo 
sector w.

XUST1F1CACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO:


