
OILIXENCIA: Trátase do documento para a 
aprobación definitiva do PXOM de Sandiás, 
modificadu tías a Ordé de 4/4/2007 e pos- 
teriormeníe aprobado por acordo plenario 
do Concedo de 2/S/2Q07, 0

Area de protección integral

LOCALIZACIÓN:

luqar: Zadagós CONCELLO de SANDIAS

parroquia: San Xoán de Pifieira PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: X: 605.596 Y! 4.666.434

COORDENADAS XEOGRÁFICAS: Lome 7o 43' 20" Lat: 42° 08' 32"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Atopoúse no ano 1920, no lugar cofleddo como Carballo do Perelro. a uns 200 m do cruce 
entre as pistas de Zadagós e Casasoá, na marxe esquerda da Via Nova. Fragmentouse en 
dous. Na actualidade está ubicado no cruce, preto de Pozo Grande, á belra da estrada. 
Reconstruido.
Descripción: Trata súa restitución ó estado orixlnal trátase dun dos miliarios mellor conser
vados do Concello de Sandiás. Está adicado ós emperadores Maximino e seu filio Máximo. 
Non sinala milla algunha. Ten un marcado carácter propagandístico facendo referencia á 

ildado das vías e obras desfeitas polo paso do t<reparación e cuk ) tempo.

GRAO DE PROTECCION: II

ESTADO DE CONSERVACIÓN: O miliario foi recuperado do pobo de zadagós en dous fragmentos 
e reconstruido no lugar que ocupa hoxe.

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO:

A delimitación do xacemento faise con criterios topográficos, de titos xeográticos ou artificiáis, 
de patróns de asentamento, do estado de conservación, e de valoración arqueolóxica. Neste 
caso, aínda que se trata dun achado que non está "in situ", consideramos necesario un entorno 
de pnotecdón, posto que foi colocado e posto en valor como fito monumental vlario ó lado do 
trazado da Via romana XVIII ou "Via Nova’. Este entorno de protección arredor do miliario, está 
trazado polos lindes rectilíneos das fincas gardando unha distancia de entre 50 a 150 m. Na 
manee dereita do miliario apareceron mateñais de superficie romanos (GA 32077ACH-4), polo 
que este entorno está plenamente xustrñcado.

TIPO DE SOLO: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INTERESE PATRIMONIAL N“ PLANO DO P.X.O.M.: CV-4

DENOMINACIÓN MILIARIO DE ZADAGÓS

ADSC. CULTURAL Romano

ADSC. TIPOLÓXICA Miliario

TIPO DE PROPIEDADE Privada

ZONA DE RESPETO



OILIXENCIA: Trátase do documento para a 
aprobación defmttiva-dt) CXQM de Samliáa, 
rr odilicado tras a 
ti nórmente aprobado por 
da Concello de 2/5/üOOV- 0 S

DENOMINACIÓN ARA DE SANDIÁS

ADSC. CULTURAL Romanización

ADSC. TIPOLÓXICA Ara

TIPO DE PROPIEDADE Privada

XUNTA
ibado definitivame 
ca Territorial, Obri

LOCALIZACIÓN:

LUGAR: Sandiás CONCELLO de SANDIAS

parroquia: San Estevo de Sandiás PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: * 603.049 Y! 4.663.259

COORDENADAS XEOGRAFICAS: Lome 7o 45’12” Let 42° 06’ 50"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO;

Pequeña ara romana anepígrafa.
Está situada dlante dunha casa de Sandiás cercana á Igrexa parroquial. Pegada ó chan con 
cemento, presumiblemente ó usada como asento. É de granito con molduras nos extremos e 
corpo central prismático, anepígrafo, máis estreito. A moldura superior está decorada cun 
reticulado de lineas incisas en forma romboidal. Ten focus. Mide 45 cm de alto, 29 cm de ancho 
na base e 18 cm de ancho o corpo central.
Pola cercanía á igrexa é posible que esta ara fora atopada no xacemento romano próximo da 
Praza das Cavadas, á súa vez mol próxima ó trazado da via XVIII ou “Via Novaj due pasaba 
polo pobo de Sandiás. Os restos romanos aludidos poden constituir a mansión GEMINIS da 
devandita vía do Itinerario de Antonino.

GRAO DE PROTECCION;

ESTADO DE CONSERVACION: Bo

XUST1F1CACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO:

Delimitase con protección Integral o propio elemento.

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



DENOMINACIÓN O CARRASCO

ADSC. CULTURAL Romano

ADSC. TIPOLÓXICA indeterminado

TIPO DE PROPIEDADE Privada

LUGAR: CoallOSO CONCELLO de SANDIÁS

parroquia: San Estevo de Sandiás PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: X: 603.317 y: 4.662.091

COORDENADAS XEOGRÁFICAS: Loroc 7o 45’ 02" Lat: 42° 06'12"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Este lugar estaba catalogado anteriormente como referencia arqueolóxica co topónimo 
de A Falagueira. Ñas terrazas chairas anexas ó Outeiro do Couso polo lado NE, e entre 
éste e o pobo de Coalloso, aparecen nos cortes das pistas fragmentos de tégula e cerámica 
común romana. O lugar e a topografía son adecuados para un xacemento romano tipo vlla, 
anque non podemos afirmar a sus existencia porque a vexetaclón existente no deixa ver mais 
que algúns materiais nun perfil dunha pista da concentración parcelaria.

GRAO DE PROTECCIÓN: III

estado de conservación: Alterado por pistas da concentración parcelaria.

XUSTIF1CACIÓN 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. O 
entorno de protección delimitase neste caso coma unha área de cautela arqueolóxica xunto co 
GA32077001, por onde pensamos que poden extenderse os restos, collendo as terrazas infe
riores do outeiro. Esta delimitación está acotada no outeiro pola curva de nivel dos 660 m e 
ñas terrazas por duas pistas da concentración parcelaria.

TIPO DE SOLO: SOLO RÚSTICO DÉ PROTECCIÓN DE INTERESE PAISAXlSTlCO N° PLANO DO PXO.M.: CV-10

ÁREADE PROTECCIÓN INTEGRAL

ZONA DE RESPETO

DlUXtNCIA: Trátase i1- 'ir-cumetv 
aprobación d¿tmitivJ d-.- ds.o---------
modificada trss * 0: >,■ t.'?007 k

teriormente aprobé. ;:-JUino
do Concelto de 2/t, ¿Lu ¡. u ouv.nAHlO.

LOCALIZACIÓN:



■■TA CIE QAMeiA
Aprobado definitlvament s por Otó» da ComteHeira de 
Política Territorial, Obras Públicas a Transportes “•

de data
CÓDIGO DO

Íumí ómez Rieló

ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

ZONA DE RESPETO

LOCALIZACIÓN:

CONCELLO de SANDIÁS 

PROVINCIA de OURENSE

lugar: Zadagós

parroquia: San Xoán de Pifleira

COORDENADAS U.T.M: X: 605.640 Y: 4.666.420

COORDENADAS XEOGRÁFICAS: Lome 7o 43' 18” Lat: 42° 08'31"

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIPCION DO XACEMENTO:

Este lugar está situado ó NE do pobo de Zagadós e a escasos 50 m do trazado da 
Via Nova, pola súa marxe dereíta. Nunhas térras de labor atópanse en superficie alguns 
anacos de céramlca común romana e tégula.
Debido a que a dispersión atopada non é significativa para catalógalo como xacemento, dexá- 
molo como achado, para a súa confirmación en futuros traballos de investigación.

GRAO DE PROTECCIÓN: III

estado de conservación: Alterado por labouras agricola-forestais.

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. Debido á 
importancia da paraxe, directamente relacionada coa "Via Nova', e aínda que este lugar non 
puído ser confirmado como xacemento, polo estado circunstancial das térras, créase unha área 
de cautela arqueolóxica ñas térras onde aparecen materias en superficie, que se une ó entorno 
de protección GA32077ACH-1

DILIXENCIA: Trátase do docunMmo para • 
aprobación definitiva do Fv-9Nt oe Sandiás, 
modificado tras a QrJe u.- I/4/2W7 c poi^ 
teriormente aprobarlo cl. acorde p-'enano 
lo Concedo de 2/5/200;. ü SECRETARIO.

TIPO DE SOLO: solo:
SOLO F

JRURAL
r AGROPECUARIA

DENOMINACIÓN AIGREXIÑA

ADSC. CULTURAL Romano

ADSC. TIPOLÓXICA Indeterminado

TIPO DE PROPIEDADE Privada
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Area de protección integral

ZONA DE RESPETO

DILIXENCIA: Trátase do documento para a 
aprobación definitiva do PXOM de Sandiás,
modificado tras a Orde de 4/4/2007 e po*! 

teriormente aprobado por acordo pienario 
do Conoto da 2/5/2QQ?, O SttrtCÍARia

DENOMINACIÓN A PRAZA DOS INXERTES

ADSC. CULTURAL Romano

ADSC. TIPOLÓXICA Indeterminado

TIPO DE PROPIEDADE Privada

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

Este lugar está actualmente mol alterado por novas construccións e ampliacións dun almacén 
de materials de construcción. Na anterior catalogación como referencia arqueolóxica e na 
descripción bibliográfica que adxuntamos, dlse que apa rece ron fragmentos de tégula, podras 
labradas e unha base de columna de granito. Na prospección actual non encontramos 
materials de superficie, por eso nos remitimos á ficha anterior e a referencia bibliográfica.
Este é un dos posibles lugares de ubicacón da mansión viaria romana Géminis do itinerario 
de Antonino, estarla situado á dereita do trazado, moi cerca da mesma. Recomendamos 
unha cautela arqueolóxica en calquer nova remoción de térras no lugar.

GRAO DE PROTECCIÓN: III

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Entorno e posible xacemento moi alterado ou destruido polas pro
pias casas de Sandiás. a ampliadón dun almacén de materiais de 
construcdón e o acondidonamento das térras na concentración 
parcelaria.

XUSTIRCACIÓN 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. Debido 
á Importancia da paraxe, directamente relacionada coa Wía Nova", e aínda que este lugar non 
puido ser confirmado como xacemento, polo estado de alteración da zona, créase unha área 
de cautela arqueolóxica para prever posibles destruccións de restos en próximas obras ou 
remodóns de térras. Hai que recordar que os restos atopados nesta paraxe pode ser os da 
mansión viaria de Géminis.

TIPO DE SOLO: SOLO URBANO N» PIANO DO PXO.M.: CV-7

LOCALIZACIÓN:

LUGAR: Sandiás

parroquia: San Estevo de Sandiás

COORDENADAS U.T.M: 602.995

COORDENADAS XEOGRAF1CAS: Lora: 7o 45'15"
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DIL CENCIA: Trátase do documento par? a 
aprobación definitiva do PXOM de Sí ;Ji3S, 
mo'>'iCtVio tras 8 OiJe de 4/4/2007 •; :>os- 
teriomv;»;-.' aprobado por acordó p^-iaric, 
do Cu.caiio do 2/6/2007. Q SECRETaíUü.

Fotos SO y 51 (año 1987) Milla LXVII Vilariño das Poldras (C'ouso. SAniáfj* IM l»»C
Pa7n Ho ° p,,ncdo Miliario n. i2. inédito. Aprobado definitivamente pd

Política Territorial, Obras pú!i

DENOMINACIÓN MILIARIO DE VILARIÑO DAS POLDRAS

ADSC. CULTURAL Romanización

ADSC. TIPOLÓXICA Miliario

TIPO DE PROPIEDADE Privada

LOCALIZACIÓN:

lugar: Vilariño das Poldras CONCELLO de SANDIAS

parroquia: Sta M8 de Couso de Umla PROVINCIA de OURENSE

COORDENADAS U.T.M: X: 601.449 y: 4.660.611

COORDENADAS XEOGRÁFICAS: Lome 7° 46‘ 24" Let 42° 05' 25"

CARACTERISTICAS:

DESCRIPCIÓN DO XACEMENTO:

llexible.No lugar de Vilariño das Poldras. Atópase na actualidade no xardin do Pazo do Penedo. 
propledade da familia Marquina.
DESCRIPCION: Cilindro granítico de 1,50 m. de altura, rebabado e repicado para facer de 
pedestal para a estatua que soporta. Dada a súa mutilación só se percibe o seguinte texto:

GRAO DE PROTECCIÓN: II

estado de conservación: Non se pode precisar

XUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DO XACEMENTO:

Delimitase como protección integral o propio elemento.

TIPO DE SOLO: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INTERESE PATRIMONIAL

..Cl PONT.7......7MI............ 7.................P0...7.............. PPO....

N° PLANO DO PXO.M.: CV-9

Area de protección integral

ZONA DE RESPETO


