
ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN

-Ctuxe: CSXOO-1 -Topónimo: Monte do Castro

-Tipo de evidencia: Xacemcnto -Tugar, Parroquia: Castro. Vilalonga ( S Pedro)

-Denominación: Castro de Vilalonga- -Coordenadas UTM (X.»: 512 877-4 698 508
G A36051009 -Altitude: 110 msnm

-A" de plano 1:10.000: 185-21

-X0 plano 1:5.000: 185-41.10 4

XEOG RAFIA

-Relevo Xeral: Escarpe 

-Fisiografía: rcchdn 

-Situación: tramo intermedio da pendente 

-Dedicación do sector: térras de cultixo e prados

-Dedicación do entorno: vtfledo. prados, monte alto de eucaliptos e piñeiros. Ierras de cultivo

XA CEMENTO

-Tipolaxia: Asentamento fortificado (castro)

-Adscripción cultural: Idade do Ferro (S VIH aC -I d C )

-Descripción: Presenta unha pranta aparentemente elíptica cun reamo principal ou croa de 67 m x 74 m 
nos eixos N-S e E-0 respetivamente Ó S. onde probablemente se atopana o foxo, colmatodo na actualidade 
ppolns roturacions das parcelas que ocupan a sua superficie, o elemento aparece totalmente cortado polo 
muro de peche dunhn destas Hacia o N e rodeando o castro, locallnzase 4 alcrra/amentos. que presentan 
unha altura variable, de entre 1-3 m . polo O redúcense a 2 e polo E aumentan a 4. estando neste sector 
limitadas por unhas vi vendas

-Consen'ación: Bastante mala

-Axentes de alteración: A succsna roturación das térras de cultivo que ocupan a superficie do elemento 
inadiu na colmatación do foxo e a presencia de vivendas no sector L ocasionou a alteración da estructuro 
ominaría do elemento 
-(irado de monumentalidade: Medio

FIGl RAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Imenta río da Dirección Xeral de Patrimonio

PXOL SANXENXO: CATÁLOGO DE PATRIMONIO

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO

-Relación con elementos naturuis: vngunda ó E a 200 meo NO a 600 m

-Vías naturais de tránsito: vía lonxitudinol en dorsal aproveitada por un camirto tradicional, provmte do 
cordal do Faro, a 50 m ó SE

-17sihilidade: Sectonal, primando o arco O-NE. xa que o SO-E se atopa limitado pola pane alta do Monte 
Faro

-Entorno arqueoláxico: ó SE a 400 tn necrópole ollomedievaJ de Viladonga

f) LUIS M» BERMUDEZ DF LA PUENTE - VILLALBA
Sitcratarto do Concallo da Somier,xo
w v. * • • II iwn uui w mvvwmicmiv lUlllU
"PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL OE
SA'lXENXO* aprobado drtimtivamente poi acorde do 
Conu'Ho Pleno en sesión de 27 de Feorem de 2003.

Sanxenxo, 28 de Febralro de 2003
O SfcCRETAiOO
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ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN

-Clave: CSXOO-2 -Topónimo:

- Tipo de gvidenda: Xacemento -Lugar, Parroquia: Igrexa Vilalonga ( S Pedro)

-Denominación: Necrópole medieval do -Coordenadas VTM (X, Y): 513 335-4 698290
IgrcxArío de S. Pedro de Vilnlongn- 
GA360SI013

-Altitude: 110 m s.nm

-TV deplano 1:10.000: 185-21

-/V*plano 1:5.000: IH5-41.10 4

XEOG RAFIA

-Rein o Xeral:-----

-Fisiografía: ladeirn 

-Situación: tramo intermedio da pendente 

-Dedicación do sector:-----------------------

-Dedicación do entorno: térras de cultivo, prados e arbolado de repoboación

XA CEMENTO 

-Tipolaxia: Necropole 

-Adscripción cultural: AltoinedievaJ

-Descripción: Tratase dun conxunto de tumbas antropomorficas escavadas na rocha (\isto) de orientación 
E-0 Localizase nun pequeño afloramento vistoso rodeado no seu sector occidental polo muro do adro da 
igrexa de S Pedro de Viladonga e por unha pista no lateral oriental

-Conservación: Regular

-Axentes de alteración: Ademáis dos axentes atmosféncos, o muro que delimita o recinto relixoso 
provocou o acubillamcnto de dúos tumbas c a súa vez. n pista que circunda o espacio funerario no seu 
sector onental probablemente ocasionou a destrucción de parte da rocha na que se cscavoron os tumbas 
•Grado de monumentalidade: Bai\o

FIGURAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio

PXOU SANXENXO: CATÁLOGO DE PATRIMONIO

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO 

-Relación con elementos nalurais:-----------------------

-Vías nalurais de tránsito: Ó pé dunha via lonxitudinal aprovcitadn por un camiflo tradicional que 
bordea o sector nororientol do Monte Faro e desde a que se accede ó litoral

-Msibilidade: De tipo sectorial, tendo en conta a situación do conxunto nun afloramento a media lndeira. 
que lie permite dispor tan só dun amplio dominio visual das térras baixas (arco NO-SE), xa que polo sector 
O-S a propia ladeira do Monte Faro limita o campo visual

-Entorno arqueo/óxico: A escasos metros ó O. igrexa de S Pedro de Viladonga e ó NO a 400 m castro 
de Viladonga

0. LUIS M* MAMUDF7 0E LA PUENTE • VILLALBA
Secretarlo do Concallo de Sanronto
CERTIFICA: Qua o píeseme memento forma parte do 
"PLAN XERAL OE ORDENACION MUNICIPAL DE 
SANXENXO' aprobado definitivamente po* acordo do 
Concello Pleno en sesión de ¿7 de Febreiro de 2003

Sanxcnxo, 28 de febretro de 2003 
O SECACTAfoO.
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ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN 

-C/owr CSXOO-J

-Tipo de evidencia: Forma topográfica/ 
referencia

-Denominación: Ouleiro da» Lapas

LOCALIZACIÓN

-Topónimo: Ouleiro das Lapas

-Lugar, Parroquia: A Lanzada. NooJla( S Este\o)

•Coordenadas UTM (X,Y): 510.448-4 698065

-Altitude.: 17 m s.nm

-N9 de plano 1:10.000: 184-24

-N* plano 1:5.000: 184-48.10 3

XEOG RAFIA

-Relex'o Xeral: Litoral

-Fisiografía: Tómbolo

-Situación: tramo superior da pendente

-Dedicación do sector: monte baixo de toxo c algún piAeiro

-Dedicación do entorno: monte baixo, plaia

FORMA TOPOGRÁFICA

-Tipolox/a: Indeterminado 

-Adscripción cultural: Indeterminado

-Descripción: Correspóndese cunha forma topográfica de forma aparentemente clipüca delimitada na súa 
práctica totalidade polo mar. que presenta no único sector de acceso a mesma ou de unión coa tena firme, 
un terraplén duns 2 metros de altura. Presenta unhas dimensións aproximadas de 40 m no seu eixo N-S e de 
55 m no «bao E-O Pola súa morfoloxia poden ase se corresponder cun recinto castrexo costara. posibilidade 
que cobra sentido si se ten en coma a súa proximidadc ó castro de A Lanzada. 6 achádcgo de cerámica 
castrexo, galoicorromana e algunha sigillata c o existencia de folclore (referencias bibliográficas), en 
concreto na rocha voladiza situada na pane infenor do tómbolo. na que se sitúa a Icnda dunhas galerías e 
túnel que conduce a lila de Ons

-Conservación:------

-Axentes de alteración: Os propios do paso do tempo 
-(irado de monumentalidade: Medio-alto

FIGURAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

Xingunha

PXOU SANXENXO: CATÁLOGO DE PATRIMONIO

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO

-Relación con elementos nalurais: A 100 m ó S Punta de A Lanzado, a 650 m ó N istmo da Lanzada e 
Illa de Ons a 1100 m ó NO

-Vira nalurais de tránsito: Via lonxitudinal que discorrc paralela o litoral, a 100 m ó E. aprovcitada por 
un camirto tradicional (C-550).

-VisibUidude: Circular, dominando unha amplia porción da costa ó O e das térras do litoral ó NO-S. ota a 
liña de hourizonte conformada polas estnbacións montañosas que bordean o litoral

-Entorno arqueolóxico: A 100 m ó S. Torre. Castro e Necrópolc da Lan/ada

0. LUIS M' 8ERMUDE7 DE LA PUENTE - VILLALBA
Secretar» do Concallo a» Samnnyo.
CERTIFICA: Qua o presente oocumento forma parte do 
"PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE 
SANXENXO' aprobado definitivamente por acordo do 
Concedo Pleno en sesión Uc 27 de Febreiro de 2003.
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ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN

•Clave: CSXOO-4

-Tipo de evidencia: Xacemento

-Denominación: Castro c Necrópole 
de A Lunzada-GAJÓOSIOl!

LOCALIZACIÓN

-Topónimo: Punta de A l^n/ada

-Lugar, Parroquia: A Lanzada. Noallní S Estevo)

-Coordenadas UTM (X.». 510 413-4 697 698

-Altitude: 17.5 msnrn

-AT de plano 1:10,000: 184-24

•N*plano 1:5.000: 184-48.10 3

XEOGRAFÍA 

-Reley ó Xeral: Litoral 

-Fisiografía: Punta ou cabo 

-Situación: tramo superior dn pendente 

-Dedicación do sector: herbáceos, matorral 

-Dedicación do entorno: monte baixo

XACEMENTO

-Tipoloxia: Necrópole e Castro
-Adscripción cultural: Idade do Ferro (S. VIII a.C-1 d C ) e Baixoimpcno

-Descripción: O castro ita lanzado comezou a ser cscavado a panir do ano 1949. polo Museo de Ponte 
vdra e a Comisoria Provincial de Escavocions. dmxidas ambalas duas por Filgueira Volverde As 
cscavacións puxeron ó descuberto unha muralla que corta transversamente o promontorio da Lanzada, dúas 
vnendas. unha cuadrángulo; e outra semircicular. c un gran recinto iregular coas esquinónos redondeadas 
que semcllo formar parte do cinturrón dcfensico En campañas postenores se descubnu unha gran cas 
oblonga, parte dn continuación da muralla, unha casa circular ó oeste do gran “con" que domina a punta e 
outros restos de menor importancia A s escavacións fomeceron abunadantes matcnois cerámicos, e restos 
de ferro e bronce, tanto castrexos como romanos En 1972 realizouse un corte estatigráfico amplio no reinto. 
que pcrmitiu documenta-la existencia de 12 mveis. cunlta potencia que abarca dos 10 cm os 84 cm de 
espesor, acodando o corte unha profundidadc totalde 4 12 m. que constatan unha continuidode da ocupación 
do lugar, desde época boixorromana ata momentos iniciáis do mundo castrexo

A necrópole pola súa banda, estaba conformada por tumbas de inhumación .en caixas de madeira 
ou ben protexendo o cadáver con tablas que formaban sobre o mesmo unha especie de tdlndo a dúos angas, 
situadas na beirn esquerda da actual estrada C-550, O Gro\c-San\cn\o-Pontcvedro pola costa, que 
continuaban en dirección sur. sendo neste sector unhas de tegulos c imbrices. e outras de laxas de pedra, 
con cuberta a dúas augas nos dous cosos c algunha de incineración (pira), probablemente destruidas estas 
últimos cando se levou a cabo a ancheamento da estrada Cronolóxicamente os tumbas de inhumación 
escavadas (40) se sitúan entre fináis do século III e o IV d C ou baixoimpeno

-Conservación: Mala

-Axentes de alteración: O acondicionnmento dun aparcamento na arca de localización do castro mcidiu 
na alteración da súa parte central, a súa tez o ancheamento e mellora da estrada C-550. asi como a 
construcción das edificacións levantadas ó outro Indo da estrado ocasionou a destrucción de boa parte da 
necrópole tardorromana 
-(irado de monumentalidade: Baixo

PXOl! SANXENXO: CATALOGO DE PATRIMONIO

FIGURAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento da provincia de Pontevedra 
Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO

-Relación con elementos na turáis: A 100 m ó Outeiro das Lapas, e a 100 e 170 m o S. punto de 
Portomouro e de Curbeiro respetivamente Illa de Ons a 11SO m ó NO.

- Vías notarais de tránsito: Via lonxitudmal que discorrc paralela o litoral, ft 10 m ó E, apro\ citada por 
un camifio tradicional (C-550),

-VisibiUdadc: Circular, dominando unha amplio porción da costa ó O e das ierras do litoral ó NO-S. ata a 
liña de hourizonte conformada polas estribacións montañosas que bordean o litoral

-Entorno arqucolóxico: A 100 m ó N Ouleiro das Lapas

0. LU18 M* BERMUDF? OE LA PUENTE - VILLALDA
Secretario do Concillo de Sonxnnxo.
CERTIFICA: Que o plísente documento forma parte do
•PLAN XFRAL OE OROENACION MUNICIPAL DE
SANXENXO*' aprobado definitivamente po« acwrio do
üonceiio Pleno ar, t de 27 de Febrem dr 2003

. Sanxenxo, 28 de Febrero de 2003
I % .1 O SECRETAHkJ.
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ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN

-Claxe: CSX00-5

-Tipo de evidencia: Xacemenio

•Denominaciómfitcrópok tumular de 
Monte Faro III-GA3605I003: Túmulo I

XEOGRAFÍA 

-Relevo Xeral: Peiuchaira 

-Fisiografía: collado 

-Situación: cima de divisoria

-Dedicación do sector: monte alto de pifiaros, eucaliptos con fentos e toxos 

-Dedicación do entorno: ídem

LOCALIZACIÓN 

•Topónimo: Monte Faro

-Lugar, Parroquia: Monte Trincharas. Noalla ( S. 
Estovo)

-Coordenadas UTM (X. Y): 512 719-4 697 925

-Altitude: 157 m sn m

•N* de plana 1:10.000: 185-21

-N* plano 1:5.000: 185-41.10 4

XACEMENTO

-Tipoloxia: Túmulo indeterminado

-Adscripción cultural: Neolítico Final (TV-II milanos)

•Descripción: Correspondenasc cun dos elementos mflis monumentais do conxunto Aínda que na 
actualidade o elemento se aiopa moi alterado, en onxc presentaría untas dimensions de 23 m no etxo N-S c 
26 m no E-O. e unha altura próxima os 2 m A destrucción da metade oriental do xacemento impide saber si 
foi obxecto de violación central, asi como o tipo de cámara que conteria. xa que nos cortes consenados na 
actualidade a émbolos dous lados da pista, so e apreaable a masa ou sedimento tumular Na superficie da 
porte occidental do elemento localizase unha laxa de considerables dimensións. que qui/ás se corresponda 
cun dos ortos tal os da cámara funeraria

-Conservación: mola

-Axentes de alteración: A ampliación do pista que pasa a carón do elemento, provocou a destrucción de 
boa parte da súa mitade oriental, quedando parte da masa tumular a imbolos dous lados do camifto e a 
presencia de arborado na súa superficie ocasionou a alteración do maso tumular 
-(irado de monumentalidade: Alto

FIGl RAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Inxentario da Dirección Xeral de Patrimonio

PXOU SANXENXO: CATALOGO DE PATRIMONIO

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO

-Relación con elementos notarais: A 100 m ó NO e a 250 ó SO respetivamente cabeceira de v aguada c 
a 250 m 6 E Alto do Foro (maior altura do cordal do Faro) Asimcsmo. é necesario suliftar que as condicións 
de vegetación que presenta a zona (densa masa arbórea de pifiaros e eucaliptos) na actualidade. impiden 
preasar con detalle as posible rclacións ou vinculación! existentes con outras formas nalurais

-Vías nalurais de tránsito: O elementos sitúase ñas inmediacións do punto de cruce de dúos liños de 
trámsito que atravesan lonxitudinol e transv ersalmcnte o cordal do Faro, e que discorren pola Ierras altas do 
mesmo

-Visibilidade: Circular, aínda que primando o arco visual O-NE ou entorno méis inmediato do elemento, 
definido pola presencia dun collado bastante aberto ó E. e pola sector septentrional da penidiaira na que se 
localiza a necrópole Ó S o campo visual se aiopa limitado por unha suave elevación nn que se situó o 
túmulo 5 e polo E a presenaa da maior clevnaón da estribación montañosa ou Alto do Faro actúa de límite 
ou bameira visual Relación visual eos túmulo 2.3 e 4.

-Entorno arqueoláxico: A 20 m ó SO túmulo 2. a 100 m o S túmulos 3 e 4. e a 240 tomón o S túmulo 5 
de Monte Foro III A 350 m ó SO grupo tumular de Monte Faro II.

Societario do Concillo di fciwivo.
CERTIFICA: Que o presente uovumento forma parte do 
"PIAN XERAL DE OROENACIOH MUNICIPAL DE 
SANXENXO' aorobado definitivjmente pof acordo do 
Corjuilto Pleno en ae»'ón ae 27 de Febraro de 2003

Sanxenxo. 28 de Febreiro de 2003 
I i l) o secretario.



ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN

-Ciaxe: CSX00-6

-Tipo de evidencia: Xacemento

-Denominación:Necrópole tumular de 
Monte Faro III-GA3605I003: Túmulo 2

XEOGRAFÍA 

-Rein o Xeral: Pemchaira 

-Fisiografía: llano 

Situación: cima de divisoria

-Dedicación do sector: monte alto de pifiaros. eucaliptos con fentos e Ionos 

-Dedicación do entorno: ídem

LOCALIZACIÓN 

-Topónimo: Monte Faro

-Lugar, Parroquia: Monte Trínchenos. Noalla ( S 
Estevo)

-Coordenadas UTM (X, Y): 512 740-4.697 698

-Altitude: 157 msnm

-AT de plano 1:10.000: 185-21

-\* plano 1:5.000: 185-41; 10 4

XACEMENTO

-Tipolaxia: Túmulo indeterminado

-Adscripción cultural: Neolítico Final (IV-II milenios)

-Descripción: Tratase dun elemento de considerable porte, aínda que a súa percepción resulta dificultosa 
polos condicións de vexetación existentes na zona, que lompiden a súa vez o reconocemento de posibles 
estructuras internas (oncl Utico ou couraza) e/ou externas (laxos da anta) Presenta uiihas dimensións de 28 
e 24 m. nos clxos N-S e E-0 respetivamente, e unha altura de 2 m Asimismo e apreciable o cono de 
violación que presento unhas dimensións de 5 m no eixo N-S. 6 m no E-O. c unha profundidade de 60 cm

-Conservación: Regular

-Asentes de alteración: A presencia de cono de violación é indicamos da alteración da parte central do 
elemento, e a existencia de nrborado na súa superficie incidiu con toda probalidade. na alteración da masa 
tumular
-(irado de monumentalidade: Alto

FIGURAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
ím'cntario da Dirección Xeral de Patrimonio

PXOll SANXENXO: CATALOGO DE PATRIMONIO

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO

-Relación con elementos na fu ruis: A 80 m ó NO e a 230 ó SO respetivamente cabeceira de vaguada e a 
230 m ó E AJto do Faro (maior altura do cordal do Faro) Asimesmo, é necesario suliñar que as condicións 
de vexetación que presenta a zona (densa masa arbórea de piñeiros e eucaliptos) na octualidade. impiden 
precisar con detalle as posible relacións ou vinculación} existentes con outras formas naturais

-l’ias naturais de tránsito: O elemento sitúase nos inmediación? do punto de cruce de dúos liñas de 
tránsito que atravesan lonxitudinal e transverealmcnte o cordal do Faro, c que discorren pola térras altas do 
mesmo

-Visibilidade: Circular, aínda que pnvilexiando o orco visual O-NE ou entorno máis inmediato do 
elemento, definido polo presencia dun collado bátante nberto óE.c pola sector septentnonal da pemchairn 
na que se localiza a necrópole Ó S o campo visual se alopa limitado por unha suave elevación na que se 
situá o túmulo 5 e polo E a presencio da maior elevación da estribación montañosa ou Alto do Faro actúa de 
limite ou barrreira visual Relación visual eos túmulos I. 3 e 4

-Entorno arqueo/tixico:: A 20 m ó NO túmulo 1. a 80 m o S túmulos 3 e 4. e a 210 tamén o S túmulo 
5 A 330 m ó SO grupo tumular de Monte Faro II

0 LUIS W BERMÜ0E2 OF LA PUFNTE - VIllAL
Secretario do Conceilc Samptivo 
CERTIFICA: Que o presente Queríanlo lorm: nnn»* o 
-PLAN XERAL OE OROENACION MUNICIPAl r 
SANXENXO' aprobado defin',»vjmente po* jcr.-di 
Con»,pite Pleno en se«nn pe 27 de Febrein d* ¡m,
rSX Sanxenxo. 28 de Febrwro de 2003 
VWV 
* r? i

O SECRETARIO.
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ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN

-Cla\<e: CSX00-7

-Tipo de evidencia: Xacemento

-Denominación.'Secrépoke tuimilnr de 
Monte Faro II1-CA36051003: Túmulo 3

XEOG RAFIA

-Relc\'o Xeral: Pemchaira 

-Fisiografía: llano 

-Situación: cima de divisoria

-Dedicación do sector: monte alto de pifiaros, eucaliptos con faltos c toxos 

-Dedicación do entorno: ídem

LOCALIZACIÓN 

-Topónimo: Monte Faro

-/.upar, Parroquia: Monte Trincharas. Noalla ( S 
Estcvo)

-Coordenadas UTM (X, V): 512 724-4 697 821

-Altitude: 156 msnm

-A* de plano 1:10.000: 185-21

-N*plano 1:5.000: 185-41.10 4

XACEMENTO

-Tipolaxia: Túmulo indeterminado

-Adscripción cultural: Neolítico Final (IV-ll milenios)

-Descripción: Tumulo de dimensións medias, 14 20 m no seu eixo N-S. 15 50 m no eixo E-0 c unha altura 
mmáxima de 1,10 m, no que debido a abundante vexetación que cubre a súa superfcie non se aprecian nin 
estructuras liticas externas (onel e/ou couraza) nm internas (estaos dn cámara ou anuí)

-Consenación: Regular

-Axenfes de alteración: A localización do elemento a carón dun camifto de térra, mcidiu na alteración do 
seu sector máis occidental c n presencia de arbolado na sua superfiae. probablemente afectou a masa 
tumular
-Grado de monumentalidade: Baixo

FIGURAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

Imeritorio da Dirección Xeral de Patrimonio

PXOU SANXENXO: CATALOGO DE PATRIMONIO

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO

-Relación con elementos naturais: A 150 m ó NO e a 160 ó SO respetivamente cabeceira de \ aguada c 
a 260 m ó E Alto do Faro (maior altura do cordal do Foro) Asimcsmo, e necesario sulifinr que as condicións 
de vexetación que presenta a zona (densa masa arbórea de pifieiros e eucaliptos) na actualidade, impiden 
precisar con detalle as posible rclncións ou vinculación existentes con outrns formas naturais

-Vías naturais de tránsito: O demento sitúase o pé da vía de tránsito lonxitudmnJ que atravesa de N a 
S o cordal do Faro, pola térros altas e a que se «muían os donáis túmulos que conforman a necrópole de 
Monte Foro III

-Visibilidade: Circular, aínda que pnmando o arco visual O-NE ou entorno máis inmediato do elemento, 
definido pola presencia dun collado bastante abeno ó E. e pola sector septentrional da penichoira na que se 
localiza a necrópole Ó S o campo usual se atopo limitado por unha suave elevación na que se situó o 
túmulo 5 e ó NE pola presencia da maior elevación da estribación montaflosa ou Alto do Faro que actúa de 
límite ou bornara visual Relación usual eos túmulos 1,2 e 4.

-Entorno arqueotóxico:: A 25 m ó SO túmulo 4. a 8(>m e a IDO m ó N túmulos 2 e 1 respetivamente, e 
a !30m ó S túmulo 5 A 350 m ó SE grupo tumular de Monte Faro II.

0. LUIS M* BERMUDEI OF LA PUENTE • VILLALBA
Secretario do Conceilo da Somenno 
CERTIFICA: Qua o presente duumtnlo forma parte do 
•PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE 
SANXENXO" aprobado definitivamente poi acordo do 
Concello Pleno en sc««6n ae 27 de Febreiro de 2003.

Sanxenxo. 28 de Febreiro de 2003
O SECRETARIO.
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ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN

-Clave: CSXOO-8

- Tipo de ev idencia: Xacemento

-Denominación:Necrópole tumular de 
Monte Faro III-GA36051003: Túmulo 4

XEOG RA FÍA 

-Reino Xeral: Peni chaira 

-Fisiografía: fin llnno'inicio ladetra 

-Situación: tramo superior da pendente

-Dedicación do sector: monte alto de piAeiros. eucaliptos con fentos e toxos 

-Dedicación do entorno: ídem

LOCALIZACIÓN 

- Topónimo: Monte Faro

-Ijigar, Parroquia: Monte Tnncheiras. Noalla ( S 
Estevo)

-Coordenadas UTM (X.}): 512 741-4 697 820

-Altitude: 156 msnm

-N* de plano 1:10.000: 185-21

-A” plano 1:5 000: 185-41.10 4

XACEMENTO

-Tipoloxia: Túmulo indeterminado

-Adscripción cultural: Neolítico Final (ÍV-II milenios)

-Descripción: Elemento de pranta aparentemente circular, que presenta unhas dimensións moi semellames 
o túmulo 3. 14 m de diámetro no seu eixo N-S, 15 50 m no eixo E-O. e unha altura máxima de 1,30 m 
Asi mes mo resulta ben perceptible o cono de violación central, de 3.50 m x 4 m nos eixos N-S e E-0 
respemamente e unha profundidade de 50 cm A presencia de vexetación na súa superficie impide a 
percepción de posibles estructuras lincas

-Consen'ación: Bastóme boa

-.Cxentes de alteración: A presencia do fuml de violación ó indicativa da alteración da parte central do 
elemento, c por poutra banda a existencia de arbolado de repobooaón na súa superficie probablemente 
ofectou a masa tumular 
-(irado de monumentalidade: Medio

FIGl RAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
lmentaría da Dirección Xeral de Patrimonio

PXOll SANXENXO: CATALOGO DE PATRIMONIO

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO

-Relación con elementos naturais: A 150 m ó NE e o 140 ó SO respetivamente cabeceira de vaguada e 
a 240 m ó E Alto do Faro (maior altura do cordal do Faro) Asimesmo. os condicións de vexetación que 
presenta a zona (densa masa arbórea de piAeiros e eucaliptos) na actualidade, impiden precisar con detalle as 
posible relacións ou vmculacións existentes con outras formas naturais

-Vías naturais de tránsito: O elemento sitúase a 30 m ó E da vía de tránsito lonxitudinal que atravesa 
de N a S o cordal do Faro, pola térras altas e a que se vinvulon os demais túmulos que conforman a 
necrópole de Monte Faro 111

-Visibilidade: Sectorial, concentrándose no arco visual O-NE ou entorno máis inmediato do elemento, 
definido pola presencia dun collado bastante aberto ó E, e pola sector septentrional da penichnira na que se 
localiza a necrópole ó S o campo v tsual se atopa limitado por unha suave elevación na que se situá o 
túmulo 5 e ó NE pola presencia da maior elevación da estribación montañosa ou Alto do Faro que actúa de 
límite ou barrretra visual Relación visual eos túmulos 1,2 e 3

-Entorno arqueoláxico:: A 25 m ó NO túmulo 3. a 90 m e 120m ó N túmulos 2 e 1 respetivamente, e a 
120m ó S túmulo 5 A 330 m ó SE grupo tumular de Monte Faro II

0. LUIS M* BE RMU0E7 OF LA PUENTE - VILLALBA
Secretario do Concallo da Sepxunvo

wuo v y c»««nr uwumenio rormo pane ao 
•PLAN XERAL OE 0R0ENACI0N MUNICIPAL DE 
SANXENXO” aprobado definitivamente po» acordo do 
Conceilo Plano en §e*¿óp oe 27 de Fabreiro de 2003.

Sanxenxo. 28 de Febreiro de 2003
OSECRETAfllO.



ANEJO PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN

-Clave: CSX00-9

-Tipo ile evidencia: Xacemento

-Denominación:Nterópole tumular de 
Monte Faro III-GAJ605I003: Túmulo 5

LOCALIZACIÓN 

-Topónimo: Monte Faro

-Lugar, Parroquia: Monte Trincharas. Noalla ( S. 
Estevo)

-Coordenadas UTM (X, Y): 512 745-4 697 683

-Altitude: 163 msnm

-N* de plano 1:10.000: 185-21

-N* plano 1:5.000: 185-41.10 4

XEOG RAFIA

-Relevo Xeral: /ona de cu mes 

-Fisiografía: fin llano'imao ladara 

-Situación: ama de divisoria

-Dedicación do sector: monte alto de eucaliptos con fentos e toxos 

-Dedicación do entorno: ídem

XACEMENTO

-Tipoloxia: Túmulo indeterminado

-Adscripción cultural: Neolítico Final (IV-II milenios)

-Descripción: Elemento de pranta aparaitemcnte circular, que presenta unhas dimensións de 16 30m de 
diámetro no seu eixo N-S, 17 m no eixo E-O. e unha altura máxima de () 70m e cono de violaaón central, 
xa moi col matada, de 3m x 4 m nos eixos N-S e E-0 respetivamente e unha profundidade de 20 cm A 
presencia de \e\etaci6n na su a superficie impide a percepción de posibles estructuras llticas

-Consecución: Regular

-Axentes de alteración: A presencia do funil de violación é indicativa da alteraaon da parte central do 
elemento, e por poutra banda a existencia de arbolado de repoboación na súa superficie probablemente 
afectou a masa tumular 
-(irado de monumentalidade: Medio

FIGURAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio

PXOU SANXENXO: CATALOGO DE PATRIMONIO

CONDICIONS DE EMPRAZAMENTO

-Relación con elementos naturais: A 150 m ó NE cabecetra de \ aguada e a escasos metros, no arco O- 
SE ofloramcntos de pequeño pone de xisto A 350 m ó E Alto do Faro (ituior altura do cordal do Foro). 
Asimesmo, as condiaóns de vexetación que presenta a roña ldensa masa arbórea de piAeiros e eucaliptos) 
na actualidade, impiden precisar con detalle as posible relocións ou vinculación* existentes con outros 
formas naturais

-Vías nalurais de tránsito: O demento situase a carón da vía de tránsito lonxitudmal que niraxesa de N 
a S o cordal do Faro, pola térras altas e a que se vinvulan os daríais túmulos que conforman a necrópole de 
Monte Faro III

-Visibilidade: Sectorial, primando os sectores occidental ( litoral noroccidental de Sanxenxo)e onental 
(collado que separa as dúas áreas mósi elevndas do cordal do foro) O N o campo visual se atopa limitado 
pola propia IlAa de houn/onte conformada pola penichaira e polo SO a presencia dun afloramento a escasos 
metros actúa de barrara visual Probable rdaaón visual co grupo tumular de Monte Faro II

-Enlomo urqucolóxico:: A 120m. I3üm. 21 Om e 240m ó N túmulos 4. 3, 2 el respetivamente. A 370 
m ó NE grupo tumular de Monte Faro II

0 LUIS M* BCRMUIW OF LA PUENTE * VILLALBA
Secretario do Conté no *i> mo
Ct- TIFICA Gj í *.i .. xúmtnto tornu> parte do
•PLAN XFRAl OE OROEM (ON MUNICIPAL DE 
SANXFNX! nte poi acordo do

-leño «n «e*»ór da ¿7 de Febreiro de 2003
$an>vi,.o.28dr Febre¡rode 2003

OSE!



ANEJO PATRIMONIO

» i.i.mi mo nun idi n m u \no-

XEOGRAFÍA 

-Rein o Xeral: perochaira 

-Fisiografía: llano 

-Situación: cima de dj\ isona

-Dedicación do sector: monte alto de piñciros con fentos e toxos 

-Dedicación do entorno: monte alto de pifiaros e eucaliptos con fentos e toxos

IDENTIFICACIÓN

-Clase: CSXOO-IO

-Tipo de es'idenciu: Xacemento

-Denominadón.'Ticcrópdk tumular de 
Monte Faro II-GAJ6051002: Túmulo 4

LOCALIZACIÓN

-Topónimo: Monte Faro

-Lugar, Parroquia: Monte Faro. Noalla ( S Estevo) 

-Coordenadas UTM (X. Y):

-Altitude: 158 msnm 

-j\m de plano 1:10.000: 185-21 

-N* plano 1:5.000: 185-41.10 4

XACEMENTO

- Tipoloxiu: Túmulo indeterminado

-Adscripción cultural: Neolítico Final (IV-II milenios)

-Descripción: O demento presenta unhas dimensións de de 14 50m de diámetro no etxo N-S. I6m no E-0 
e unha altura de 0,60 m Non é apreciable violación central, aínda que asoma un orlostalo no sector SE duns 
30cm de longo e outros tantos de alto. Sindinado uns 4CT con respecto o superficie do túmulo

-Conservación: Regular

-Axentes de alteración: Non se aprecian altcrncións imponentes, aínda que é evidente a acción dos 
asentes naturais que incidiron na modificación das dimensións onxinais do túmulo 
-Grado de monumentalidade:------

FIGURAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio

PXOU SANXENXO: CATALOGO DE PATRIMONIO

IDENTIFICACIÓN

-Clave: CSXOO-II

-Tipo de evidencia: Xacemento

-Denominación:Necrópole tumulnr de 
Monte Faro II-GA3605I003: Túmulo 3

LOCALIZACIÓN 

- Topónimo: Monte Faro

-Lugar, Parroquia: Monte Faro. Noalla ( S Estevo)

-Coordenadas UTM (X,}): 513 062-4 697 787

-Altitude: 158 msnm

-H* de plano 1:10.000: 185-21

-N* plano 1:5.000: 185-4 LIO 4

XEOGRAFÍA 

-Reles o Xeral: pemchaira 

-Fisiografía: llano 

-Situación: cima de divisoria

-Dedicación do sector: monte alto de pifiaros con fentos e toxos 

-Dedicación do entorno: ídem

XACEMENTO

-Tipoloxia: Túmulo indeterminado

-Adscripción cultural: Neolítico Final (IV-II milenios)

-Descripción: Elemento de pranta aparentemente circular, que presenta unhas dimensións de 18m de 
diámetro no seu eixo N-S. 15 50 m no axo E-O, e unha altura máxima de lm Non é apreciable o cono de 
violación central, asimesmo a presencia de vexetación na sua superficie impide a percepción de posibles 
estructuras tilicas

-Conservación: Regular

-Axestíes de alteración: A presencia de arbolado de repoboación na súa superficie probablemente afectou 
á masa tumular
-Grado de monumentalidade: Medio

D. LUIS M' BERMUOEZ OE LA PUENTE • VILLALBA
Secretario do Concallo da Somr^vo.
CERTIFICA: Qua o presanu uo^jniento fornv parte do 
■PLAN XERAL OE ORDENACION MUNICIPAL OE 
SAMXENXO" aprobado definitivamente po» acordo do 
Centello Pleno en sesión de 27 de Febreiro de 2003.

Sanxenxo. 28 de Febreiro de 2003 
O SECRETARIO.
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