






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CATÁLOGO 

DE 

XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS 

DO  CONCELLO  DE 

V I M I A N Z O  

(SETEMBRO - OUTUBRO   2002) 

Arqueóloga Directora: MANUEL  LESTÓN  GÓMEZ  

Empresa Arqueolóxica: ARKAIOS   S.L.  

Entidade Promotora: DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL  



 

Í N D I C E   D E   X A C E M E N T O S  

Nº  de  Catálogo Nome   do   Xacemento Páx. 

GA15092001 Pedra Moura de Monte Cárnio 1 

GA15092002 Pedra Cuberta 2 

GA15092003 A Casota de Freáns 3 

GA15092004 A Arquiña 4 

GA15092005 Pedra da Lebre de Serramo 5 

GA15092006 Mámoa nº 1 de Recesindes.   A Mina 6 

GA15092007 Mámoa nº 1 dos Seixiños 7 

GA15092008 Anta do Cabral 8 

GA15092009 Pedra da Arca.   Casa dos Mouros 9 

GA15092010 Mámoa nº 1 da Pedra do Altar 10 

GA15092011 Castro da Cerca 11 

GA15092012 Castro de Oróns 12 

GA15092013 Castro de Trasouteiro 13 

GA15092014 Castro de Salto 14 

GA15092015 Castro de Sandrexo 15 

GA15092016 Castro do Prado da Torre 16 

GA15092017 Castro das Barreiras 17 

GA15092018 Castro da Furaca 18 

GA15092019 Castro do Monte Croa 19 

GA15092020 Castro de Lavandeira.   Citania de Vilaseco 20 

GA15092021 Castro do Monte da Pena 21 

GA15092022 Castro do Croado 22 

GA15092023 Castro de Castrobuxán 23 

GA15092024 Mámoa nº 1 de Bagumeiros 24 

GA15092025 Mámoa nº 1 de Caxadas 25 

GA15092026 Monte do Castro 26 

GA15092027 Mámoa nº 1 das Xoixas 27 

GA15092028 Mámoa nº 2  das Xoixas 28 

GA15092029 Mámoa nº 1 do Alto do Cabral 29 

GA15092030 Mámoa nº 2 do Alto do Cabral 30 

GA15092031 Mámoa do Cruceiro do Cabral 31 

GA15092032 Mámoa da Baixada do Cabral 32 

GA15092033 Mámoa nº 1 do Chan do Cabral 33 

GA15092034 Mámoa nº 2 do Chan do Cabral 34 

GA15092035 Mámoa nº 3 do Chan do Cabral 35 
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Nº  de  Catálogo Nome   do   Xacemento Páx. 

GA15092036 Mámoa nº 4 do Chan do Cabral 36 

GA15092037 Mámoa nº 5 do Chan do Cabral 37 

GA15092038 Mámoa nº 6 do Chan do Cabral 38 

GA15092039 Mámoa nº 7 do Chan do Cabral 39 

GA15092040 Mámoa nº 8 do Chan do Cabral 40 

GA15092041 Mámoa nº 9 do Chan do Cabral 41 

GA15092042 Mámoa nº 1 de Rabós 42 

GA15092043 Mámoa nº 2 de Rabós 43 

GA15092044 Casa das Mouras 44 

GA15092045 Mámoa 45 

GA15092046 Mámoa 46 

GA15092047 Mámoa 47 

GA15092048 A Medoña 48 

GA15092049 Mámoa da Telleira 49 

GA15092050 Mámoa nº 2 da Pedra dos Mouros 50 

GA15092051 Mámoa nº 1 da Pedra dos Mouros 51 

GA15092052 Mámoa nº 2 de Bagumeiros 52 

GA15092053 Mámoa nº 3 de Bagumeiros 53 

GA15092054 Mámoa nº 2 de Caxadas 54 

GA15092055 Mámoa nº 3 de Caxadas 55 

GA15092056 Mámoa nº 4 de Caxadas 56 

GA15092057 Mámoa da Agra da Gatiñeira 57 

GA15092058 Mámoa nº 1 da Gándara da Barca 58 

GA15092059 Mámoa de Tras do Ceán 59 

GA15092060 Mámoa nº 1 de Monte Meán 60 

GA15092061 Mámoa nº 2 de Monte Meán 61 

GA15092062 Mámoa nº 1 da Estivada Aberta 62 

GA15092063 Mámoa nº 2 da Estivada Aberta 63 

GA15092064 Mámoa nº 1 da Milleira 64 

GA15092065 Mámoa nº 2 da Milleira 65 

GA15092066 Mámoa nº 1 de Pallagreiras 66 

GA15092067 Mámoa nº 2 de Pallagreiras 67 

GA15092068 Mámoa nº 3 da Milleira 68 

GA15092069 Mámoa nº 4 da Milleira 69 

GA15092070 Mámoa nº 1 do Mosquetín 70 

GA15092071 Mámoa nº 2 do Mosquetín 71 

GA15092072 Mámoa nº 3 do Mosquetín 72 

GA15092073 Mámoa nº 4 do Mosquetín 73 

GA15092074 Mámoa nº 5 do Mosquetín 74 

GA15092075 Mámoa nº 6 do Mosquetín 75 
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GA15092076 Mámoa da Pedreira 76 

GA15092077 Mámoa nº 3 de Pallagreiras 77 

GA15092078 A Mina nº 1 do Monte da Mula 78 

GA15092079 A Mina nº 2 do Monte da Mula 79 

GA15092080 A Mina nº 3 do Monte da Mula 80 

GA15092081 Mámoa nº 1 da Gándara 81 

GA15092082 Mámoa nº 2 da Gándara 82 

GA15092083 Mámoa nº 3 de Montecelo 83 

GA15092084 Mámoa nº 1 de Montecelo 84 

GA15092085 Mámoa nº 2 de Montecelo 85 

GA15092086 Mámoa dos Cotóns 86 

GA15092087 Mámoa do Tacón de Reparada 87 

GA15092088 Necrópole de Tines 88 

GA15092089 Mámoa nº 2 da Gándara da Barca 89 

GA15092090 Mámoa nº 3 da Gándara da Barca 90 

GA15092091 Mámoa nº 4 da Gándara da Barca 91 

GA15092092 Mámoa nº 1 do Mourelo 92 

GA15092093 Mámoa nº 2 do Mourelo 93 

GA15092094 Mámoa nº 3 do Mourelo 94 

GA15092095 Petroglifo do Alto da Laxe 95 

GA15092096 Mámoa nº 2 de Recesindes 96 

GA15092097 Mámoa de Pedra Muíño 97 

GA15092098 Petroglifo da Devesa 98 

GA15092099 Petroglifo de Pedra da Vela 99 

GA15092100 Mámoa nº 2 dos Seixiños 100 

GA15092101 Mámoa nº 3 de Recesindes 101 

GA15092102 Mámoa nº 3 de Monte Meán 102 

GA15092103 Mámoa nº 5 da Milleira 103 

GA15092104 Mámoa nº 4 de Pallagreiras 104 

GA15092105 Mámoa nº 7 do Mosquetín 105 

GA15092106 Mámoa nº 4 de Montecelo 106 

GA15092107 A Mina nº 4 do Monte da Mula 107 

GA15092108 Mámoa nº 1 de Tufións 108 

GA15092109 Mámoa nº 2 de Tufións 109 

GA15092110 Mámoa nº 3 de Tufións 110 

GA15092111 Mámoa nº 1 da Portela do Croado 111 

GA15092112 Mámoa nº 2 da Portela do Croado 112 

GA15092113 Mámoa do Chan do Atallo 113 

GA15092114 Mámoa de Cainzadas 114 

GA15092115 Mámoa nº 1 de Prado Garrido 115 

 

Nº  de  Catálogo Nome   do   Xacemento Páx. 

GA15092116 Mámoa nº 2 de Prado Garrido 116 
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GA15092117 Mámoa nº 3 de Prado Garrido 117 

GA15092118 Mámoa nº 4 de Prado Garrido 118 

GA15092119 Mámoa nº 5 de Prado Garrido 119 

GA15092120 Mámoa nº 2 de Pedra Cuberta 120 

GA15092121 Mámoa nº 1 da Braña 121 

GA15092122 Mámoa nº 2 da Braña 122 

GA15092123 Mámoa de Fonte Marela 123 

GA15092124 Mámoa nº 1 das Valiñas 124 

GA15092125 Mámoa nº 2 das Valiñas 125 

GA15092126 Mámoa nº 3 das Valiñas 126 

GA15092127 Mámoa nº 4 das Valiñas 127 

GA15092128 A Mina do Comareiro 128 

GA15092129 A Mamoíña de Novelle 129 

GA15092130 Mámoa da Braña Branca 130 

GA15092131 Mámoa do Monte da Tella 131 

GA15092132 Mámoa nº 1 da Fontiña 132 

GA15092133 Mámoa nº 2 da Fontiña 133 

GA15092134 Mámoa nº 3 da Fontiña 134 

GA15092135 Mámoa da Gándara 135 

GA15092136 Mámoa nº 2 da Pedra do Altar 136 

GA15092137 Mámoa nº 3 da Pedra dos Mouros 137 

GA15092138 Mámoa nº 4 da Pedra dos Mouros 138 

GA15092139 Mámoa nº 5 da Pedra dos Mouros 139 

GA15092140 Castelo de Recesindes 140 

GA15092141 Petroglifo da Pedra dos Letreiros.   Pedra do Noco 141 

GA15092142 Petroglifo do Outeiro do Recosto 142 

GA15092143 Petroglifo de Pedra Mosqueiro 143 

GA15092144 Petroglifo do Monte de Vadalama 144 

GA15092145 Petroglifo de Vilaseco 145 

GA15040007 Mámoa nº 1 de Leixoso 145 

GA15040008 Mámoa nº 2 de Leixoso 146 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 1 

 

 

NOME Pedra Moura de Monte Cárnio GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092001 

PARROQUIA Treos  (San Miguel) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-56 

LUGAR Cárnio COORD. U.T.M. X  501.925 Y  4.770.070 Alt.  300 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 1 m de 
altura.  No seu centro conserva unha anta nun 
estado de conservación bastante bo. 

Dende o punto de vista descritivo 
pódese definir como unha anta de cámara 
poligonal de seis ortostatos, dos que conserva 
cinco in situ e un caído cara ó interior da 
cámara, e un corredor curto de dous tramos 
visibles. A cámara e o corredor diferéncianse 
tanto en planta como en alzado. 

O volume do túmulo sufriu unha forte 
destrucción superficial no ano 1989 como 
consecuencia da roturación que sufriu esta 
zona, tradicionalmente dedicada a monte 
baixo, para transformala en pradería.  
Asemade unha parte importante da coiraza de 
recubrimento foi destruída neste momento. 

Recentemente, na década dos anos 
noventa, tense localizado a presencia de 
restos de pintura no interior da cámara. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 2 

 

 

NOME Pedra Cuberta GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092002 

PARROQUIA Treos  (San Miguel) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-45 

LUGAR Pedra Cuberta COORD. U.T.M. X  501.390 Y  4.770.990 Alt.  275 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 22 m de diámetro e 1,5 m 
de altura.  No seu centro conserva os restos 
dunha anta de grandes dimensións. 

Dende o punto de vista descritivo 
pódese definir como unha anta de cámara 
poligonal de sete ortostatos, dos que conserva 
cinco en mal estado pero aínda in situ, e un 
corredor curto de dous tramos visibles.  A 
cámara e o corredor diferéncianse tanto en 
planta como en alzado. 

Neste momento só conserva a tapa do 
corredor, pois a da cámara foi destruída na 
década dos anos 20 do século XX. 

Foi escavada a inicios dos anos trinta do 
século XX por Georg Leisner, quen localizou 
restos de pinturas en case todos os ortostatos 
da cámara e o corredor.  Na actualidade só se 
observan a simple vista as pinturas do 
corredor, aínda que nun deficiente estado de 
conservación debido á acción negativa que 
exercen sobre ela tanto os liques como o 
musgo. 

O túmulo consérvase en relativo bo estado, 
estando quizais un pouco diminuído no seu 
volume como consecuencia da actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 3 

 

 

NOME A Casota de Freáns GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092003 

PARROQUIA Berdoias  (San Pedro) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-63 

LUGAR Freáns COORD. U.T.M. X  493.080 Y  4.766.350 Alt.  245 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Cámara rectangular 
composta por tres ortostatos perfectamente 
encaixados entre si, aberta ós 110º, e que 
aínda conserva a pedra de cuberta.  Nos 
ortostatos ten gravados un número importante 
de cazoletas de pequeno tamaño, 
aparentemente prehistóricas. 

Na actualidade non se observa túmulo 
asociado a esta estructura.  Sen embargo esta 
situación pode ser enganosa, pois o camiño 
que pasa por diante dela puido telo destruído 
nesta zona, e o terreo de cultivo situado 
inmediatamente ó oeste, conformado por unha 
pequena terraza máis elevada que a cota da 
cuberta, pode estar ocultándoo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 4 

 

NOME A Arquiña GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092004 

PARROQUIA Castrelo  (San Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-53 

LUGAR Vilaseco COORD. U.T.M. X  494.040 Y  4.769.280 Alt.  235 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 25 m de diámetro e 2 m de 
altura.  Na súa construcción aproveitouse 
unha pequena elevación do terreo, polo que o 
túmulo adquire unha monumentalidade 
importante cara ó oeste e norte, onde se 
levanta uns 3 e 4 m respectivamente.  Na zona 
noroeste da base do túmulo vense dúas 
pequenas pedras fincadas que posiblemente 
pertenzan ó anel lítico de delimitación. 

No centro do túmulo consérvanse os 
restos dunha anta formada por unha cámara 
poligonal da que neste momento son visibles 
só catro ortostatos, e un corredor orientado ós 
120º do que é visible un ortostato e a tapa.  O 
conxunto da cámara e corredor diferéncianse 
en planta, pero non en alzado. 

Aínda que non conserva a cuberta da 
cámara, e varios dos ortostatos desta que non 
se ven na actualidade é posible que estean 
rotos e fosen aproveitados xunto con algunha 
pedra da coiraza na construcción da parede 
que pasa sobre o túmulo, pódese dicir que 
presenta un bo estado de conservación, pois a 
cámara aparentemente non foi baleirada e o 
furado de violación é de escasa fondura. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 5 

 

 

NOME Pedra da Lebre de Serramo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092005 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-55 

LUGAR Serramo COORD. U.T.M. X  501.420 Y  4.768.800 Alt.  295 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN O túmulo foi destruído 
na maior parte do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
que se desenvolveu nesta propiedade.  Neste 
momento atópase moi arrasado, sendo 
imposible precisar as súas dimensións e a 
altura que conserva. 

Conserva os restos moi deteriorados 
dunha anta de cámara poligonal, composta 
por sete ortostatos, e corredor curto orientado 
ó sueste, ó comezo do cal obsérvase a parte 
superior dunha pedra que semella ser a porta 
de peche.  A tapa da cámara está cedida, 
varios ortostatos caídos ou amosando unha 
forte inclinación, e os dous que formaban o 
lado esquerdo do corredor foron desprazados 
cara ó noroeste da cámara para seren 
empregados como marcos de división de 
propiedades. 

Recentemente, na década dos anos 
noventa, tense localizado a presencia de 
restos de pintura no interior da cámara. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 1 de Recesindes 
A Mina GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092006 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-13 

LUGAR Recesindes COORD. U.T.M. X  494.140 Y  4.777.440 Alt.  121 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 30 m de diámetro e 2,5 m 
de alto.  No seu centro conserva os restos 
dunha anta moi interesante polo elaborado do 
traballo dos ortostatos que a integran. 

Dende o punto de vista descritivo 
pódese definir como unha anta de cámara 
poligonal de nove ortostatos, dos que 
conserva seis in situ, e un corredor curto, do 
que na actualidade só se observa un chanto 
caído, aberto ós 115º. 

Os ortostatos C4 e C5 consérvanse 
enteiros, amosando a súa parte superior 
traballada para apoiar sobre ela a tapa, na 
actualidade desaparecida.  Dende a parte 
superior destes ortostatos ata a parte superior 
da mámoa hai aproximadamente 90 cm de 
túmulo, o que nos indica que esta estructura 
central estaba integrada dentro do túmulo, 
non destacando en superficie. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 7 

 

 

NOME Mámoa nº 1 dos Seixiños GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092007 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-23 

LUGAR Carantoña COORD. U.T.M. X  492.980 Y  4.776.620 Alt.  95 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 17 m de diámetro e 1,5 m 
de alto.  Presenta un furado de violación 
central duns 3,5 m de diámetro e 40 cm de 
fondo. 

No centro do furado de violación hai un 
ortostato pertencente á estructura central do 
monumento, de 90 cm de lonxitude, 45 cm de 
altura visible e 30 cm de groso, cunha unha 
orientación 120º - 300º. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 8 

 

 

NOME Anta do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092008 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.055 Y  4.765.025 Alt.  345 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 30 m de diámetro e 2,5 m 
de altura que presenta na parte central os 
restos dunha cámara poligonal con corredor, 
da que conserva 4 chantos pertencentes á 
cámara e 1 ó inicio do corredor no seu lado 
dereito. 

O chanto nº 2 conserva intacta a parte 
superior, indicándonos que a cámara 
dolménica estaría inserta dentro do túmulo, a 
aproximadamente 60 cm da superficie.  O 
número 5 tamén aparece intacto, 
indicándonos a altura do corredor, un pouco 
mais baixo que a cámara.  Pola contra os 
chantos nº 1, 3 e 4 aparecen fracturados na 
parte superior. 

Unha parte considerable do cuadrante 
nordés foi rebaixada ata o substrato ó dedicar 
a propiedade de monte na que se atopaba a 
pradería.  No corte resultante obsérvase a 
coiraza, constituída por unha fiada de pedras 
de mediano tamaño imbricadas entre si, 
cubrindo a superficie tumular e superpóndose 
a unha masa homoxénea de terra negra. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 9 

 

 

NOME Pedra da Arca. Casa dos Mouros GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092009 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Bouza COORD. U.T.M. X  498.950 Y  4.762.145 Alt.  312 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 30 m de diámetro e 2 m de 
altura.  No seu centro conserva os restos 
dunha anta de grandes dimensións. 

Dende o punto de vista descritivo 
pódese definir como unha anta de cámara 
poligonal de sete ortostatos, dos que conserva 
cinco en perfecto estado, outro roto na parte 
superior e só lle falta o de cabeceira, e un 
corredor curto de dous tramos visibles.  A 
cámara e o corredor diferéncianse tanto en 
planta como en alzado. 

É de salientar que conserva as tres 
cubertas do monumento; a da cámara e unha 
para cada tramo do corredor. 

No ortostato C2 obsérvanse claros 
restos de arte, tanto gravado como pintura. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 10 

 

 

NOME Mámoa nº 1 da Pedra do Altar GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092010 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  499.345 Y  4.762.340 Alt.  310 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico que 
orixinariamente contaba cuns 15 m de 
diámetro e 1,5 m de altura.  Na actualidade 
podemos falar dun xacemento gravemente 
alterado, ó borde da desaparición como 
consecuencia da intensa actividade agrícola 
que se desenvolve sobre el. 

O tercio leste do túmulo foi destruído 
fai anos por un camiño de uso agrícola. 

O resto do túmulo, claramente visible 
ata fai poucos anos, sufriu unha forte 
reducción de volume como consecuencia da 
transformación en pradería da propiedade na 
que se atopaba, tradicionalmente dedicada a 
monte baixo.  Actualmente a masa tumular a 
penas destaca uns 40 cm con respecto ó 
contorno inmediato, estando moi desfigurada 
pola realización de labores agrícolas. 

Cara ó sudoeste do túmulo, no linde 
entre dúas propiedades, hai desprazado un 
ortostato pertencente á estructura central do 
monumento, de 235 cm de lonxitude, 107 cm 
de ancho e 30 cm de groso.  Presenta a parte 
inferior fracturada e a superior traballada para 
apoiar a cuberta. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 11 

 

NOME Castro da Cerca GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092011 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-55 

LUGAR A Carballa COORD. U.T.M. X  499.450 Y  4.768.530 Alt.  432 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN O xacemento ten como 
núcleo central unha afloración granítica de 
forma tendente a circular e de 
aproximadamente 30 m de diámetro, que 
destaca uns 4-5 m con respecto ó terreo 
circundante.  Rodeando esta afloración en 
todo o seu perímetro, na base do outeiro, hai 
un primeiro parapeto de terra e pedras. 

Despois deste parapeto hai un foxo duns 3-
5 m de ancho e 2 m de fondo, a continuación do 
cal hai outro parapeto de terra e pedras que 
destaca entre 1 e 2 m con respecto ó interior, e 2-
3 m con respecto ó exterior. 

Cara ó norte desta zona, a uns 20-30 m 
de distancia do último parapeto citado, é 
posible que exista un terceiro parapeto. 

Tendo en conta as características xerais 
do xacemento, no que se observa un potente 
sistema defensivo disposto concentricamente 
a unha gran afloración granítica na que existe 
unha superficie habitable moi reducida; así 
como a posición estratéxica que ocupa, todo 
parece indicar que o xacemento pode 
corresponderse máis con algún tipo de posto 
de control do territorio levantado en época 
medieval que cun xacemento castrexo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 12 

 

 

NOME Castro de Oróns GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092012 

PARROQUIA Bamiro  (San Amedio) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-26 

LUGAR Oróns COORD. U.T.M. X  503.000 Y  4.775.500 Alt.  190 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN Trátase dun xacemento 
difícil de definir tendo en conta os escasos 
restos de estructuras defensivas visibles. 

Actualmente consérvanse restos dun 
parapeto defensivo, que delimitaría a zona 
sudoeste do xacemento, duns 2-3 m de altura 
interior e 3-4 m de altura exterior, ó que lle 
segue un foxo duns 5 m de ancho; así como 
outro parapeto na zona noroeste, duns 2-3 m 
de altura con respecto ó exterior. 

Tendo en conta a distancia existente entre 
estes dous parapetos todo parece indicar que 
poidera estar formado por unha croa á que se 
unise un antecastro na zona norte. 

O xacemento veuse moi afectado pola 
concentración parcelaria desenvolvida nesta 
parroquia.  Esta afección incidiu gravemente 
nas estructuras defensivas do xacemento, na 
actualidade só visibles superficialmente nas 
zonas antes referidas.  Pese a todo, tendo en 
conta o uso agrícola dos terreos, é previsible 
que aínda se conserven os niveis 
habitacionais máis fondos, polo que conserva 
unha importante potencialidade arqueolóxica. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 13 

 

 

NOME Castro de Trasouteiro GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092013 

PARROQUIA Vimianzo (S. Vicenzo) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-44 

LUGAR Trasouteiro / Sansobre COORD. U.T.M. X  497.950 Y  4.772.480 Alt.  185 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN O castro presenta unha 
forma tendente a ovoide, delimitada por un 
parapeto de terra e pedras que amosa a súa 
maior altura na zona leste, onde presenta unha 
altura con respecto ó interior de 
aproximadamente 6-8 m, mentres que con 
respecto ó exterior destaca entre 8 e 10 m.  
Nas zonas norte, oeste e sur parece que non 
destaca en altura con respecto ó interior, e na 
zona sur levántase uns 2-3 m con respecto ó 
exterior.  A densa vexetación que cubre a 
totalidade do xacemento impediu realizar 
unha prospección detallada do xacemento. 

Na zona leste, a continuación do 
parapeto delimitador hai un foxo defensivo de 
considerables dimensións: aproximadamente 
5 m de ancho e 8-10 m de fondo, que 
potencia o sistema defensivo nesta zona. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 14 

 

 

NOME Castro de Salto GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092014 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-35 

LUGAR Castro COORD. U.T.M. X  500.230 Y  4.772.850 Alt.  215 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN Castro que presenta un 
recinto simple, tendente a circular, delimitado 
por un parapeto térreo que acada unha altura 
con respecto ó exterior de aproximadamente 
4-6 m no oeste e sur, e uns 6-8 m no leste; 
mentres que con respecto ó interior acada uns 
3 m no oeste, 3-4 m no sur e 2-3 m no leste.  
Na zona norte é imposible dar ningún tipo de 
referencia sobre as dimensións do parapeto 
delimitador debido á densa vexetación que 
cubre esta parte do xacemento. 

Exteriormente a este parapeto, na zona 
sur, hai un foxo duns 4-6 m de fondo e uns 10 
m de ancho, que potencia o sistema defensivo 
do xacemento nesta parte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 15 

 

 

NOME Castro de Sandrexo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092015 

PARROQUIA Tines  (Santa Baia) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-36 / 46 

LUGAR Sandrexo COORD. U.T.M. X  502.600 Y  4.772.700 Alt.  223 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN O castro presenta unha 
croa ovoide, delimitada por un parapeto que 
só se conserva nas zonas oeste e norte.  Este 
parapeto non destaca en altura con respecto ó 
interior, mentres que con respecto ó exterior 
levántase uns 3-4 m no oeste e 2-3 m no norte. 

A construcción de dúas estradas supuxo 
a destrucción dos parapetos defensivos nas 
zonas leste e sur. 

Cara ó leste da estrada existe un 
aterrazamento de forma semicircular que 
destaca uns 2 m con respecto ó contorno, que 
pode corresponderse cun pequeno antecastro. 

Cara ó sudoeste da croa, a uns 100 m de 
distancia do parapeto delimitador da croa, hai 
un foxo duns 3-5 m de ancho e 2 m de fondo 
delimitado por dous pequenos parapetos, de 
aproximadamente 1,5 m de altura exterior o 
situado ó oeste e 1,5-2 m ó situado ó leste.  
Debido ó estado de conservación desta zona 
nestes momentos non sabemos interpretar si 
se corresponde cun reforzamento das 
estructuras defensivas ou si se puidera tratar 
das estructuras que delimitasen un gran 
antecastro situado ó oeste da croa. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 16 

 

 

NOME Castro do Prado da Torre GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092016 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-55 

LUGAR Serramo COORD. U.T.M. X  500.930 Y  4.768.100 Alt.  300 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN O xacemento defínese 
por un recinto de forma tendente á ovoide, 
delimitado por un parapeto de pedra e terra 
que conserva unha altura desigual.  Na zona 
oeste a altura interior destaca entre 1 e 2 m 
sobre o terreo, mentres que no resto do seu 
perímetro atópase practicamente ó mesmo 
nivel có chan interior.  Con respecto ó 
exterior, a máxima altura á a das zonas norte e 
oeste, onde conserva uns 2-3 m de alto, 
mentres que nas zonas leste e sur a altura é de 
aproximadamente 1 m. 

Tendo en conta o topónimo de “Prado 
da Torre”, polo que se coñece a zona 
ocupada polo xacemento, así como a 
presencia de sillares con marcas de canteiro 
reaproveitadas na construcción dunha casa 
cercana, e que segundo varias referencias 
foron sacadas dunha antiga construcción 
existente nesta zona, todo parece apuntar a 
que quizais nos atopemos diante dun 
xacemento de época medieval, máis que dun 
xacemento castrexo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 17 

 

 

NOME Castro das Barreiras GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092017 

PARROQUIA Cambeda  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-44 

LUGAR Ogas COORD. U.T.M. X  496.700 Y  4.772.000 Alt.  150 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN Castro de forma ovoide, 
delimitado por un parapeto de pedra e terra 
que lle confire ó xacemento unha forte 
monumentalidade.  Este parapeto destaca con 
respecto ó contorno uns 6-8 m de altura nas 
zonas norte e sudoeste, mellor conservadas; 
mentres que na zona sueste esta altura 
redúcese a 5-6 m, e no noroeste foi arrasado 
superficialmente.  Con respecto ó interior a 
altura conservada é bastante homoxénea en 
todas as zonas, cuns 3-4 m de altura, 
exceptuando na zona noroeste, onde se atopa 
ó mesmo nivel que o interior do xacemento. 

Exteriormente a este parapeto hai un 
foxo de aproximadamente 5 m de ancho, que 
orixinariamente debía bordear todo o 
xacemento e que na actualidade só se 
conserva nas zonas norte, nordés e sudoeste. 

A pesar da gravidade das destruccións 
referidas nun apartado anterior, en xeral pode 
dicirse que o conxunto do xacemento aínda 
amosa un aparente bo estado de conservación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 18 

 

 

NOME Castro da Furaca GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092018 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-64 

LUGAR A Furaca COORD. U.T.M. X  496.250 Y  4.766.470 Alt.  324 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN Castro que presenta unha 
croa tendente a ovoide, delimitada por un 
parapeto que na metade norte a penas destaca 
1 m con respecto ó interior e uns 2-3 m con 
respecto ó exterior. 

A metade sur do outeiro sobre o que se 
empraza está cuberto por unha densa capa de 
toxos que impediu a súa prospección. 

Na metade norte, a uns 5 m deste 
primeiro parapeto hai un segundo parapeto 
que destaca aproximadamente 1 m con 
respecto ó exterior, atopándose ó mesmo 
nivel có interior. 

Nesta mesma zona, a 10 m de distancia, 
hai outro parapeto que a penas destaca con 
respecto ó interior, mentres que con respecto 
ó exterior levántase entre 1 e 2 m.  Este 
último parapeto parece que tamén bordea o 
xacemento pola zona sur, aínda que a densa 
vexetación que cubre esta zona impidiu 
confirmalo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 19 

 

 

NOME Castro do Monte Croa GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092019 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Bouza COORD. U.T.M. X  499.350 Y  4.763.250 Alt.  320 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN A incorporación deste 
castro ó inventario de xacementos 
arqueolóxicos do concello de Vimianzo 
realizouse no ano 1986. 

Despois da prospección superficial 
levada a cabo nesta zona en setembro do ano 
2002 dubidamos se realmente se trata dun 
xacemento arqueolóxico: o muro que delimita 
o hipotético recinto castrexo amosa un grosor 
medio de 1-1,5 m, está formado por pedras de 
mediano tamaño amoreadas, e destaca en 
altura só con respecto ó exterior, onde se 
levanta entre 1 e 1,5 m nas zonas oeste e 
norte, tendendo no resto do contorno a 
uniformizarse co terreo circundante. 

Tendo en conta estas características 
consideramos que seguramente se trate dun 
antigo cerrado realizado nesta zona de monte. 

Pese a todo, ó non contar con ningún 
argumento categórico que confirme a 
inexistencia deste xacemento, optamos por seguir 
manténdoo no inventario de xacementos 
arqueolóxicos do concello de Vimianzo, 
considerando que só a realización dunha 
intervención podería solucionar este problema. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 20 

 

NOME Castro de Lavandeira. 
Citania de Vilaseco GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092020 

PARROQUIA Castrelo  (San Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-64 

LUGAR Lavandeira COORD. U.T.M. X  495.350 Y  4.767.800 Alt.  254 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN O xacemento presenta 
unha forma tendente á ovoide, delimitado en 
todo o seu contorno por un parapeto que a 
penas destaca uns 50 cm con respecto ó 
interior na zona leste, mentres que con 
respecto ó exterior acada unha altura que 
oscila entre os 3 m da zona sudoeste, 2-3 m 
na zona sur, e uns 4-5 m na zona leste. 

No interior deste recinto, na zona sur, 
hai unha importante afloración granítica; a 
continuación desta esténdese cara ó norte, 
ocupando a zona central do xacemento, unha 
pequena plataforma de forma tamén ovoide, 
duns 15 m de diámetro no eixo leste-oeste e 
30 m no eixo norte-sur, que se levanta entre 1 
e 1,5 m con respecto ó contorno. 

A presencia desta estructura central, de 
escasas dimensións, lévanos á posibilidade de 
que se poida tratar dun castro reutilizado en 
época medieval, ou que incluso a súa 
construcción orixinal sexa desta época. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 21 

 

 

NOME Castro do Monte da Pena GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092021 

PARROQUIA Vimianzo  (S. Vicenzo) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-24 

LUGAR Bribes COORD. U.T.M. X  496.000 Y  4.775.050 Alt.  279 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN O xacemento estructúrase 
ó redor de dous outeiros graníticos próximos 
entre si.  Bordeando estes outeiros, a unha 
distancia que oscila entre os 10 e os 15 m, na 
zona norte, leste e sur, hai un parapeto de pedra e 
terra que crea unha superficie aterrazada con 
respecto ó interior do xacemento, mentres que 
con respecto ó exterior destaca uns 2-3 m de 
altura dependendo das zonas. 

Cara ó sur deste recinto principal, de 
forma ovoide alongada, disponse un pequeno 
antecastro de forma semicircular delimitado 
por outro parapeto que amosa unhas 
características en todo semellantes ó 
anteriormente descrito. 

Tendo en conta as características do 
xacemento, posición topográfica nun outeiro 
dende o que se ten un amplo control do 
territorio circundante, dureza das condicións 
de habitabilidade do local e predominio das 
características defensivas, cremos que a súa 
adscrición á cultura castrexa debe ser tomada 
con cautela, pois moi posiblemente poida 
corresponderse máis ben cun sitio de control 
do territorio levantado en época medieval. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 22 

 

NOME Castro do Croado GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092022 

PARROQUIA Cereixo  (Santiago) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-22 

LUGAR Cures COORD. U.T.M. X  491.370 Y  4.775.550 Alt.  159 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN O xacemento ocupa un 
outeiro granítico dende o que se exerce un 
importante control visual de todo o contorno. 

Na parte superior do outeiro hai un recinto 
principal, de forma ovoide, delimitado por un 
parapeto de pedra e terra que a penas destaca con 
respecto ó interior, mentres que con respecto ó 
exterior acada unha altura que oscila entre 1 e 2 
m.  No interior deste recinto abundan as 
afloracións graníticas. 

Cara ó sueste e noroeste, dispostos a 
continuación do recinto principal, hai ata catro 
novos parapetos.  Estes parapetos, dispostos a 
curta distancia uns dos outros, a penas destacan 
con respecto ó interior, e cara ó exterior amosan 
unha altura que oscila entre 1 e 3 m. 

Tendo en conta as características do 
xacemento, posición topográfica nun outeiro cun 
amplo control do territorio circundante, escaseza 
da superficie habitable, duras condicións de 
habitabilidade do local e predominio das 
características defensivas, cremos que a súa 
adscrición á cultura castrexa debe ser tomada con 
cautela, pois moi posiblemente poida 
corresponderse cun sitio de control do territorio 
levantado en época medieval. 

 
ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 

(Superficie destacada en cor amarela) 
Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 

máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 23 

 

 

NOME Castro de Castrobuxán GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092023 

PARROQUIA Calo  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-23 / 24 

LUGAR Castrobuxán COORD. U.T.M. X  495.050 Y  4.776.500 Alt.  120 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN O xacemento defínese 
por un recinto principal, tendente a circular, 
delimitado por un parapeto de terra que non 
destaca en altura con respecto ó interior, 
mentres que con respecto ó exterior levántase 
uns 4-6 m nas zonas norte, leste e sur, e uns 
6-8 m na oeste. 

Na parte central deste recinto vese unha 
elevación circular, duns 10-15 m de diámetro, 
que se levanta aproximadamente uns 2 m con 
respecto á superficie interior do recinto 
principal, e que a xulgar pola presencia de 
bastante pedra miúda nalgunha das súas 
caídas quizais poida corresponderse co nivel 
de derrubamento dalgunha construcción 
existente nesta zona. 

Tendo en conta a escasa superficie que ten 
o xacemento, así como a presencia desta posible 
estructura existente na súa parte central, cremos 
que a súa adscrición á cultura castrexa debe ser 
tomada con cautela, pois moi posiblemente poida 
corresponderse cun xacemento, tipo torre ou 
mota, de época medieval. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 24 

 

 

NOME Mámoa nº 1 de Bagumeiros GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092024 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.755 Y  4.777.525 Alt.  175 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 18 m de diámetro e 1,2 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 4 m de diámetro e 60 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 25 

 

 

NOME Mámoa nº 1 de Caxadas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092025 

PARROQUIA Cambeda  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-54 

LUGAR Caxadas COORD. U.T.M. X  495.770 Y  4.769.885 Alt.  267 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1,5 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 50 cm de 
fondo. 

No centro do furado de violación hai un 
ortostato pertencente á estructura central do 
monumento, que amosa unha orientación 80º 
- 260º, imposible de medir debido á densa 
vexetación que cubre todo o túmulo, e sobre 
todo o furado de violación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 26 

 

 

NOME Monte do Castro GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092026 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Manlle COORD. U.T.M. X  495.650 Y  4.763.680 Alt.  513 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Idade do Ferro 

DESCRICIÓN Trátase dun xacemento 
difícil de definir debido á escaseza das 
estructuras observables sobre o terreo. 

Na actualidade só se aprecia un 
parapeto de forma semicircular na parte sur 
deste outeiro, que crea unha pequena 
superficie aterrazada con respecto ó interior, 
sen destacar en altura; e cara ó exterior acada 
unha altura que non supera 1 m.  O núcleo 
deste parapeto está formado por pedras de 
mediano tamaño. 

Este parapeto delimita un espacio 
interior irregular no que abundan as 
afloracións graníticas, nalgunha das cales 
vense marcas de cuñas bastante antigas. 

Tendo en conta as características do 
xacemento, posición topográfica nun outeiro 
dende o que se ten un amplo control do territorio 
circundante, e dureza das condicións de 
habitabilidade do local; creemos que a súa 
adscrición á cultura castrexa debe ser tomada con 
cautela, e moi posiblemente poida 
corresponderse cun sitio de control do territorio 
levantado en época medieval. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 27 

 

 

NOME Mámoa nº 1 das Xoixas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092027 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  496.020 Y  4.764.740 Alt.  410 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 16 m de diámetro e 1 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 4 m de diámetro e 1 m de fondo.  
Tanto o túmulo como o furado de violación 
son difíciles de medir debido á densa capa de 
toxos que os cobren. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 28 

 

 

NOME Mámoa nº 2  das Xoixas GRAO DE PROTECCIÓN  CÓDIGO GA15092028 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  496.060 Y  4.764.840 Alt.  415 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 1 m de 
altura.  No seu centro apreciábanse os restos 
dun furado de violación amplo e colmado. 

O túmulo foi destruído na súa metade 
norte durante o mes de agosto do ano 1992 
durante a explotación da canteira que a 
empresa AHCSA ten nesta zona.  
Posteriormente, nos anos seguintes destruíuse 
a metade sur. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 

Non se delimitou 

ÁREA  DE  CAUTELA 

Non se delimitou 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 29 

 

 

NOME Mámoa nº 1 do Alto do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092029 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  496.685 Y  4.765.040 Alt.  362 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 60 cm 
de altura. 

A inicios dos anos 90 do século XX 
presentaba un furado de violación central de 
aproximadamente 1 m de diámetro e 30 cm de 
fondo, no centro do cal había un pequeno 
chanto orientado no sentido E-W, de 45 cm 
de lonxitude, 5 cm de altura visible e 3 cm de 
groso. 

Na actualidade toda a metade central e 
sudoeste do túmulo está tapada polo refugallo 
resultado do desterre realizado nas 
inmediacións do túmulo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 30 

 

 

NOME Mámoa nº 2 do Alto do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092030 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  496.695 Y  4.765.060 Alt.  362 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequeno tamaño: 10 m de diámetro e 60 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central de aproximadamente 1 m de diámetro 
e 30 cm de fondo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 31 

 

 

NOME Mámoa do Cruceiro do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092031 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.135 Y  4.764.865 Alt.  335 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 80 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 2 m de diámetro e 30 cm de 
fondo, aparentemente moi colmado. 

Aínda que é posible que parte da 
coiraza do túmulo fose aproveitada para 
construír a parede que pasa por riba dela, de 
momento conserva un relativo bo estado de 
conservación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 32 

 

 

NOME Mámoa da Baixada do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092032 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.325 Y  4.765.080 Alt.  332 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 2 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 4 m de diámetro e 60 cm de 
fondo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 33 

 

NOME Mámoa nº 1 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092033 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.490 Y  4.764.875 Alt.  335 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1 m de 
alto.  Presenta un furado de violación central 
duns 3 m de diámetro e 40 cm de fondo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 34 

 

NOME Mámoa nº 2 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092034 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.525 Y  4.764.960 Alt.  337 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 30 m de diámetro e 2,5 m 
de alto.  Presenta un furado de violación 
central duns 4 m de diámetro e 80 cm de 
fondo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 35 

 

NOME Mámoa nº 3 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092035 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.540 Y  4.765.015 Alt.  345 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 1 m de 
alto.  Presenta un furado de violación central 
duns 4 m de diámetro que chega ata a rocha, 
estendéndose en forma de gabia cara ó 
perímetro sur do túmulo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 36 

 

 

NOME Mámoa nº 4 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092036 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.530 Y  4.765.050 Alt.  336 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 50 cm 
de alto. 

No ano 1989 sufriu unha forte 
reducción do seu volume durante a 
repoboación de eucaliptos realizada na 
propiedade na que se empraza.  Na 
actualidade hai varias cortizas de abellas 
sobre ela. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 37 

 

 

NOME Mámoa nº 5 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092037 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.690 Y  4.765.030 Alt.  335 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico que 
orixinariamente debeu ter aproximadamente 
15 m de diámetro e 1 m de altura. 

Na actualidade presenta un estado de 
conservación bastante malo, xa que o tercio 
nordés foi destruído coa construcción da 
estrada Baíñas-Vimianzo.  Asemade, na zona 
central aínda se observa o furado de 
violación, na actualidade moi colmado. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 38 

 

 

NOME Mámoa nº 6 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092038 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.700 Y  4.765.100 Alt.  335 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico que 
orixinariamente tiña uns 20 m de diámetro e 2 
m de altura.  Nesta última década sufriu unha 
forte diminución do seu volume como 
consecuencia dos traballos de adecuación da 
pradería na que se atopa, reducindo a súa 
altura a uns escasos 40 cm. 

Estamos ante un xacemento a punto de 
desaparecer. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 39 

 

 

NOME Mámoa nº 7 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092039 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.815 Y  4.765.030 Alt.  330 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 13 m de diámetro e 60 cm 
de altura.  Sufriu unha forte diminución do 
seu volume como consecuencia dos traballos 
de adecuación desta propiedade a pradería. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 40 

 

 

NOME Mámoa nº 8 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092040 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  497.910 Y  4.765.040 Alt.  330 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 1 m de 
altura, construído aproveitando unha pequena 
elevación do terreo.  Presenta un furado de 
violación central duns 2 m de diámetro e 30 
cm de fondo, aparentemente moi colmado. 

A enorme vexetación que cubre o 
túmulo impediu inspeccionalo con detalle, 
polo que estas medidas deben ser tomadas 
como orientativas. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 41 

 

NOME Mámoa nº 9 do Chan do Cabral GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092041 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  498.050 Y  4.765.140 Alt.  325 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 25 m de diámetro e 2,2 m 
de alto.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 1 m de fondo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 42 

 

 

NOME Mámoa nº 1 de Rabós GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092042 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-75 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  498.500 Y  4.765.200 Alt.  305 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
mediano tamaño: 17 m no eixo norte-sur 
(medición incompleta), 24 m no eixo leste-
oeste e unha altura aproximada de 1,5 m.  Na 
área central aparecen, inscritos dentro da 
masa tumular, os restos dunha gran anta 
poligonal con corredor da que se conservan 5 
chantos: 2 da cámara e 3 do corredor de 
acceso.  Asemade tamén conserva a tapa da 
cámara, parcialmente rota, apoiada sobre os 
chantos que dan paso ó corredor. 

A parte norte do túmulo foi cortada uns 
6 m durante os traballos de transformación da 
propiedade na que se atopaba en pradería.  No 
perfil resultante é visible a presencia dunha 
coiraza superficial continua, formada por 
pedras de mediano tamaño. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 43 

 

 

NOME Mámoa nº 2 de Rabós GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092043 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Rabós COORD. U.T.M. X  498.320 Y  4.765.220 Alt.  310 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 25 m de diámetro e 1'5 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 70 cm de 
fondo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 44 

 

 

NOME Casa das Mouras GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092044 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  499.660 Y  4.762.290 Alt.  303 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 22-25 m de diámetro e 1,5 
m de altura máxima conservada.  No seu 
centro aprécianse os restos dunha cámara 
poligonal, que destaca claramente sobre o 
túmulo, e da que se conservan tres ortostatos 
e a tapa caída. 

O túmulo presenta un estado de 
conservación bastante desigual: cara ó leste 
atópase moi esmorecido, mentres que cara ó 
oeste aínda amosa un estado de conservación 
bastante regular. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 45 

 

 

NOME Mámoa GRAO DE PROTECCIÓN  CÓDIGO GA15092045 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X Y Alt.  

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo catalogado no 
ano 1986 por Florentina Xoubanova Díaz e 
Roberto Mouzo Lavandeira con motivo da 
realización da primeira catalogación 
arqueolóxica do concello de Vimianzo. 

Do bosquexo que acompaña á ficha 
redactada naquel momento (antiga ficha 
GAl5092010 – Pedras do Altar) dedúcese a 
súa situación a escasos metros ó NW do 
túmulo catalogado na actualidade co código 
GA15092048 – A Medoña, fóra da liña de 
máxima inundación do Encoro de Fervenza e 
ó norte do camiño que dende a aldea da 
Gándara leva á beira do encoro. 

O emprazamento que se suxire neste 
bosquexo na actualidade está parcialmente 
ocupado por unha pradería, polo que é 
posible que o túmulo fose destruído no 
momento da súa creación. 

Descoñecemos totalmente as 
características e dimensións que tiña este 
túmulo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 

Non se delimitou 

ÁREA  DE  CAUTELA 

Non se delimitou 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 46 

 

 

NOME Mámoa GRAO DE PROTECCIÓN  CÓDIGO GA15092046 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X Y Alt.  

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo catalogado no 
ano 1986 por Florentina Xoubanova Díaz e 
Roberto Mouzo Lavandeira con motivo da 
realización da primeira catalogación 
arqueolóxica do concello de Vimianzo. 

Do bosquexo que acompaña á ficha 
redactada naquel momento (antiga ficha 
GAl5092010 – Pedras do Altar) dedúcese a 
súa situación a escasos metros ó NNE do 
túmulo catalogado na actualidade co código 
GA15092048 – A Medoña, á beira do Encoro 
de Fervenza. 

O emprazamento que se suxire neste 
bosquexo na actualidade atópase moi 
erosionado polo movemento da auga do 
encoro, polo que é moi posible que o túmulo 
se atope destruído. 

Descoñecemos totalmente as 
características e dimensións que tiña este 
túmulo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 

Non se delimitou 

ÁREA  DE  CAUTELA 

Non se delimitou 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 47 

 

 

NOME Mámoa GRAO DE PROTECCIÓN  CÓDIGO GA15092047 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X Y Alt.  

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo catalogado no 
ano 1986 por Florentina Xoubanova Díaz e 
Roberto Mouzo Lavandeira con motivo da 
realización da primeira catalogación 
arqueolóxica do concello de Vimianzo. 

Do bosquexo que acompaña á ficha 
redactada naquel momento (antiga ficha 
GAl5092010 – Pedras do Altar) dedúcese a 
súa situación a escasos metros ó NE do 
túmulo catalogado na actualidade co código 
GA15092048 – A Medoña, á beira do Encoro 
de Fervenza. 

O emprazamento que se suxire neste 
bosquexo na actualidade atópase moi 
erosionado polo movemento da auga do 
encoro, polo que é moi posible que o túmulo 
se atope destruído. 

Descoñecemos totalmente as 
características e dimensións que tiña este 
túmulo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 

Non se delimitou 

ÁREA  DE  CAUTELA 

Non se delimitou 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 48 

 

 

NOME A Medoña GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092048 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  500.190 Y  4.762.385 Alt.  285 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 60 cm 
de altura conservada.  O volume do túmulo 
está sendo gravemente alterado polo efecto 
das augas do encoro, que cobren o 
monumento unha boa parte do ano. 

Actualmente está parcialmente escavado 
polo encoro, sobre todo na metade leste, onde 
o movemento das augas do encoro deixou ó 
descuberto e destruíu unha boa parte da 
coiraza de recubrimento e rebaixou o túmulo 
considerablemente. 

Na zona central do monumento 
consérvanse tres ortostatos pertencentes a 
unha pequena cámara poligonal, dous deles in 
situ e o terceiro posiblemente desprazado. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 49 

 

 

NOME Mámoa da Telleira GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092049 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  499.995 Y  4.761.850 Alt.  288 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
grandes dimensións, que destaca 
perfectamente con respecto ó contorno 
circundante: aproximadamente 35 m de 
diámetro e 2,5 m de alto.  Presenta un gran 
furado de violación central duns 5 m de 
diámetro e 1,5 m de fondo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 50 

 

 

NOME Mámoa nº 2 da Pedra dos Mouros GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092050 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  500.150 Y  4.761.750 Alt.  285 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 60 cm 
de altura conservada.  O volume do túmulo 
está sendo gravemente alterado polo efecto 
das augas do encoro, que está esmorecendo a 
masa tumular. 

Na parte superior do túmulo obsérvanse 
bastantes pedras desperdigadas procedentes 
da coiraza. 

Se non se toma ningún tipo de medida ó 
respecto pronto poderemos falar dun 
monumento desaparecido. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 51 

 

 

NOME Mámoa nº 1 da Pedra dos Mouros GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092051 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  500.195 Y  4.761.720 Alt.  285 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 70 cm 
de altura conservada.  Presenta un furado de 
violación central, alongado en sentido norte-
sur, de 6 m de lonxitude, 3 m de anchura e 
uns 40 cm de fondo, no centro do cal se 
conservan 4 ortostatos pertencentes a unha 
anta de cámara poligonal con corredor. 

Actualmente está parcialmente escavado 
polo encoro, sobre todo no tercio leste, onde 
o movemento das augas do encoro produciu 
un corte na masa tumular, deixando ó 
descuberto un quinto ortostato pertencente á 
anta, desprazado da súa posición orixinal. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 52 

 

 

NOME Mámoa nº 2 de Bagumeiros GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092052 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.530 Y  4.777.605 Alt.  177 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central de escaso tamaño, aparentemente moi 
colmado. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 53 

 

 

NOME Mámoa nº 3 de Bagumeiros GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092053 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.490 Y  4.777.820 Alt.  170 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 18 m de diámetro e 1 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 40 cm de 
fondo.  Estas medidas deben ser tomadas 
como orientativas, pois a densa capa de toxos 
que cobre o túmulo impediu recoñecelo con 
detemento. 

O volume do túmulo parece bastante 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 
ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 

(Superficie destacada en cor amarela) 
Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 

máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 54 

 

 

NOME Mámoa nº 2 de Caxadas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092054 

PARROQUIA Cambeda  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-54 

LUGAR Caxadas COORD. U.T.M. X  495.760 Y  4.769.975 Alt.  265 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 16 m de diámetro e 1 m de 
altura, moi esmorecido pola intensa 
actividade forestal desenvolvida nesta zona de 
monte. 

Presenta un furado de violación central 
amplo e moi colmado, no interior do cal 
conserva tres ortostatos pertencentes a unha 
anta de cámara poligonal con corredor curto, 
diferenciado tanto en planta como en alzado. 

Estes tres ortostatos, pertencentes á 
cámara, son os que quedan dun total de cinco 
localizados no ano 1991, con motivo da 
primeira catalogación que se fixo deste 
xacemento; pois dous chantos que naquel 
momento conservaba do lado esquerdo do 
corredor (mirado dende a cámara) 
desapareceron nestes últimos anos. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 55 

 

 

NOME Mámoa nº 3 de Caxadas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092055 

PARROQUIA Cambeda  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-54 

LUGAR Caxadas COORD. U.T.M. X  495.860 Y  4.770.040 Alt.  262 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1,5 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 50 cm de 
fondo. 

No tercio WNW do túmulo hai pousada 
unha pedra de granito de 130 cm de 
lonxitude, 60 cm de ancho e 28 cm de groso, 
que moi posiblemente proceda da estructura 
central do monumento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 56 

 

 

NOME Mámoa nº 4 de Caxadas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092056 

PARROQUIA Cambeda  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-54 

LUGAR Caxadas COORD. U.T.M. X  495.895 Y  4.770.060 Alt.  262 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1 m de 
altura conservada.  Presenta un furado de 
violación central, alongado no eixo E-W, de 
aproximadamente 5 m de lonxitude, 3 m de 
ancho e uns 50 cm de fondo. 

O túmulo atópase algo esmorecido como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, así como polo 
paso dun antigo camiño sobre o túmulo no 
sentido E-W. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 57 

 

 

NOME Mámoa da Agra da Gatiñeira GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092057 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-23 

LUGAR Tras do Ceán COORD. U.T.M. X  493.190 Y  4.776.900 Alt.  92 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico que 
orixinariamente debeu contar cuns 12 m de 
diámetro. 

A súa situación no medio da agra e o 
feito de que sirva de límite entre varias 
propiedades ocasionou unha violenta 
destrucción do volume da masa tumular, na 
actualidade só recoñecible no cuadrante 
nordés, onde conserva unha altura máxima de 
60 cm. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 58 

 

 

NOME Mámoa nº 1 da Gándara da Barca GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092058 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-14 

LUGAR Calo  (San Xoán) COORD. U.T.M. X  497.570 Y  4.778.105 Alt.  197 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 

aproximadamente 16 m de diámetro e 1,6 m 

de altura.  Presenta un furado de violación 

central de escasas dimensións e 

aparentemente moi colmado, no interior do 

cal conserva dous ortostatos pertencentes á 

estructura central do monumento. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 59 

 

 

NOME Mámoa de Tras do Ceán GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092059 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-23 

LUGAR Tras do Ceán COORD. U.T.M. X  493.450 Y  4.776.950 Alt.  100 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequeno tamaño: aproximadamente 10 m de 
diámetro e 50 cm de altura.  Presenta un 
furado de violación central, alongado no 
sentido N-S, de 3 m de lonxitude, 1,5 m de 
ancho e uns 30 cm de fondo, aparentemente 
moi colmado. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 60 

 

 

NOME Mámoa nº 1 de Monte Meán GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092060 

PARROQUIA Calo  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-13 

LUGAR Magro COORD. U.T.M. X  494.855 Y  4.777.480 Alt.  130 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico que 
orixinariamente debeu contar cuns 14 m de 
diámetro.  Actualmente só conserva a metade 
norte, cunha altura aproximada de 1,5 m. 

A metade sur do túmulo foi destruída 
coa construcción da estrada que vai de Laxe a 
Ponte do Porto.  No corte da estrada 
obsérvase parte da coiraza de recubrimento, 
sobre todo na zona leste, composta por pedras 
de granito de mediano tamaño. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 61 

 

 

NOME Mámoa nº 2 de Monte Meán GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092061 

PARROQUIA Calo  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-14 

LUGAR Magro COORD. U.T.M. X  495.090 Y  4.777.540 Alt.  140 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 1 m de 
altura.  O volume do túmulo atópase bastante 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona; e a 
construcción da parede de prado situada ó 
sueste do túmulo destruíu puntualmente o 
perímetro do túmulo nesta zona. 

Presenta un furado de violación central 
amplo e moi colmado, no interior do cal 
conserva tres ortostatos, dous deles in situ e o 
terceiro posiblemente desprazado. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 62 

 

 

NOME Mámoa nº 1 da Estivada Aberta GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092062 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-23 

LUGAR Carantoña COORD. U.T.M. X  493.535 Y  4.776.045 Alt.  90 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequeno tamaño: aproximadamente 9 m de 
diámetro e 40 cm de altura conservada. 

A intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, reflectida 
na repoboación de piñeiros levada a cabo 
recentemente, reduciu considerablemente o 
volume do túmulo, chegando a colmar case 
completamente o furado de violación central, 
neste momento case inapreciable. 

No centro do furado de violación hai 
tombado un ortostato pertencente á estructura 
central do monumento, orientado no sentido 
NW-SE, de 2,5 m de lonxitude, 60 cm de 
ancho e 20 cm de groso. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 63 

 

 

NOME Mámoa nº 2 da Estivada Aberta GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092063 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-23 

LUGAR Carantoña COORD. U.T.M. X  493.680 Y  4.776.020 Alt.  105 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 17 m de diámetro e 1,50 m 
de altura.  Na zona central conserva tres 
ortostatos de importantes dimensións, 
pertencentes a unha cámara megalítica de 
forma cadrada.  A cámara foi baleirada fai 
poucos anos por buscadores de tesouros, 
deixando o interior libre. 

Debido á densa vexetación que cubre a 
zona de túmulo próxima á cámara, así como 
polo feito de ser bastante reducido o espacio 
interior, non puido ser inspeccionado o 
interior da cámara nin tomar referencias 
detalladas sobre as súas dimensións e planta. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 64 

 

 

NOME Mámoa nº 1 da Milleira GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092064 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR Señoráns COORD. U.T.M. X  500.705 Y  4.778.410 Alt.  170 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 50 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 30 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 65 

 

 

NOME Mámoa nº 2 da Milleira GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092065 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR Señoráns COORD. U.T.M. X  500.715 Y  4.778.425 Alt.  170 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 70 cm 
de altura.  O furado de violación central 
atópase moi colmado debido á existencia dun 
camiño de servicio que cruza diametralmente 
o túmulo no sentido N-S. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 66 

 

 

NOME Mámoa nº 1 de Pallagreiras GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092066 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.010 Y  4.778.718 Alt.  173 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequeno tamaño, aproximadamente 10 m de 
diámetro e 40 cm de altura.  Na súa zona 
central hai unha lixeira depresión, a penas 
visible, que puidera corresponderse cos restos 
dun antigo furado de violación, na 
actualidade colmado. 

O volume do túmulo pode estar 
lixeiramente diminuído como consecuencia 
da actividade forestal desenvolvida nesta zona 
de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 67 

 

 

NOME Mámoa nº 2 de Pallagreiras GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092067 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.065 Y  4.778.720 Alt.  173 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 16 m de diámetro e 70 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 30 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 68 

 

 

NOME Mámoa nº 3 da Milleira GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092068 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR Señoráns COORD. U.T.M. X  500.485 Y  4.778.715 Alt.  165 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 13 m de diámetro e 50 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 40 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo está algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, así como 
pola presencia dun cómaro que toca o 
perímetro norte do túmulo e a construcción 
dunha parede de pedra a carón da zona sur. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 69 

 

 

NOME Mámoa nº 4 da Milleira GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092069 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR Señoráns COORD. U.T.M. X  500.570 Y  4.778.235 Alt.  166 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 16 m de diámetro e 70 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 5 m de diámetro e 50 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 70 

 

 

NOME Mámoa nº 1 do Mosquetín GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092070 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.285 Y  4.778.380 Alt.  180 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 50 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central de 1,5 m de diámetro e uns 30 cm de 
fondo, aparentemente moi colmado. 

O volume do túmulo atópase moi 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte. 

Na ficha redactada no ano 1995 por 
Alejandro Parga Castro e Pablo Bandín 
Rosende, fálase da presencia dun ortostato 
pertencente á estructura central do 
monumento, de 60 cm de lonxitude, 17 cm de 
altura visible e 15 cm de grosor.  Na 
prospección realizada no verán do 2002 non 
foi posible localizar este ortostato, polo que 
cremos que seguramente foi destruído, polo 
menos superficialmente, nalgunha das 
repoboacións realizada nesta zona de monte 
con posterioridade á elaboración da ficha 
anteriormente referida. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 71 

 

 

NOME Mámoa nº 2 do Mosquetín GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092071 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.385 Y  4.778.430 Alt.  187 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 50 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 20 cm de 
fondo, aparentemente moi colmado. 

O volume do túmulo parece moi 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte, 
que puxo ó descuberto e destruíu boa parte da 
coiraza de recubrimento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 72 

 

 

NOME Mámoa nº 3 do Mosquetín GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092072 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.335 Y  4.778.555 Alt.  187 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 30 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece bastante 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte, 
que puxo ó descuberto e destruíu parte da 
coiraza de recubrimento do monumento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 73 

 

 

NOME Mámoa nº 4 do Mosquetín GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092073 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.310 Y  4.778.640 Alt.  185 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 1 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 20 cm de 
fondo, aparentemente moi colmado. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 74 

 

 

NOME Mámoa nº 5 do Mosquetín GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092074 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.305 Y  4.778.660 Alt.  185 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 16 m de diámetro e 1,3 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 4 m de diámetro e 30 cm de 
fondo, aparentemente moi colmado. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 75 

 

 

NOME Mámoa nº 6 do Mosquetín GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092075 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.420 Y  4.778.655 Alt.  180 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central de escaso tamaño, aparentemente moi 
colmado.  Estas medidas deben ser tomadas 
como orientativas, pois a densa capa de toxos 
que cobre o túmulo impediu recoñecelo con 
detemento. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 76 

 

 

NOME Mámoa da Pedreira GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092076 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  500.825 Y  4.778.285 Alt.  178 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 16 m de diámetro e 1 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 4 m de diámetro e 40 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 77 

 

 

NOME Mámoa nº 3 de Pallagreiras GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092077 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  500.790 Y  4.778.675 Alt.  179 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 70 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 40 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 78 

 

 

NOME A Mina nº 1 do Monte da Mula GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092078 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-25 

LUGAR Reparada COORD. U.T.M. X  500.890 Y  4.776.165 Alt.  200 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 70 cm 
de altura conservada.  No centro do túmulo 
aínda se observan os restos dun antigo furado 
de violación, na actualidade case totalmente 
colmado polos labores agrícolas. 

O túmulo atópase bastante esmorecido 
debido ós labores de adecuación desta 
propiedade, tradicionalmente dedicada a 
monte baixo con piñeiros, para transformala 
en pradería.  Estes labores ocasionaron a 
destrucción de parte da coiraza de 
recubrimento. 

Asemade, o perímetro sur do túmulo 
está cortado pola apertura da pista que dá 
acceso a esta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 79 

 

 

NOME A Mina nº 2 do Monte da Mula GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092079 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-25 

LUGAR Reparada COORD. U.T.M. X  500.920 Y  4.776.185 Alt.  200 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 13 m de diámetro e 1 m de 
altura conservada.  No centro do túmulo aínda 
se observan os restos dun antigo furado de 
violación, de aproximadamente 3 m de 
diámetro e 40 cm de fondo, na actualidade 
moi colmado polos labores agrícolas. 

O túmulo atópase bastante esmorecido 
debido ós labores de adecuación desta 
propiedade, tradicionalmente dedicada a 
monte baixo con piñeiros, para transformala 
en pradería.  Estes labores ocasionaron a 
destrucción de parte da coiraza de 
recubrimento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 80 

 

 

NOME A Mina nº 3 do Monte da Mula GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092080 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-25 

LUGAR Reparada COORD. U.T.M. X  501.145 Y  4.776.205 Alt.  195 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequeno tamaño: aproximadamente 10 m de 
diámetro e uns 40 cm de altura conservada. 

O túmulo parece algo esmorecido 
debido a antigos traballos forestais.  No seu 
centro aínda se observan os restos dun antigo 
furado de violación, na actualidade case 
totalmente colmado.  Asemade, o tercio sur 
do túmulo está cortado pola apertura da pista 
que dá acceso a esta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 81 

 

 

NOME Mámoa nº 1 da Gándara GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092081 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR Señoráns COORD. U.T.M. X  499.600 Y  4.777.680 Alt.  158 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 13 m de diámetro e uns 60 
cm de altura conservada.  Presenta un furado 
de violación central de aproximadamente 3 m 
de diámetro e 40 cm de fondo, aparentemente 
bastante colmado. 

O volume do túmulo parece estar 
bastante rebaixado pola actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 82 

 

 

NOME Mámoa nº 2 da Gándara GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092082 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-25 

LUGAR Señoráns COORD. U.T.M. X  499.620 Y  4.777.200 Alt.  150 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 17 m de diámetro e 1,6 m 
de altura.  No seu centro aínda se observan os 
restos dun antigo furado de violación, na 
actualidade case totalmente colmado, no 
interior do cal consérvanse 4 ortostatos 
fracturados, pertencentes á estructura central 
do monumento. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 83 

 

 

NOME Mámoa nº 3 de Montecelo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092083 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.050 Y  4.777.910 Alt.  175 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 18 m de diámetro e 70 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central de escaso tamaño, aparentemente moi 
colmado.  Na zona sur do furado de violación 
conserva un ortostato de granito, 
aparentemente in situ, que pertencente á 
estructura central do monumento, de 240 cm 
de lonxitude, 40 cm de altura visible e 30 cm 
de grosor. 

O volume do túmulo parece que está 
moi esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 84 

 

 

NOME Mámoa nº 1 de Montecelo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092084 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.280 Y  4.777.935 Alt.  188 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 1,2 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 50 cm de 
fondo. 

No contorno do túmulo hai pequenos 
buratos de 2-5 m de diámetro e escasa 
fondura, resultado de ser empregada esta zona 
como pedreira tradicional. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 85 

 

 

NOME Mámoa nº 2 de Montecelo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092085 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.250 Y  4.777.900 Alt.  188 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico duns 
9 m de diámetro e 50 cm de altura.  Presenta 
un furado de violación central de 
aproximadamente 1 m de diámetro e 20 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, que 
deixou ó descuberto algunha pedra da 
coiraza. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 86 

 

 

NOME Mámoa dos Cotóns GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092086 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.145 Y  4.779.070 Alt.  196 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 13 m de diámetro e 70 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 50 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 87 

 

 

NOME Mámoa do Tacón de Reparada GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092087 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-25 

LUGAR Reparada COORD. U.T.M. X  500.125 Y  4.776.245 Alt.  155 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 18 m de diámetro e 1 m de 
altura.  O volume do túmulo parece que está 
bastante rebaixado debido a realización dunha 
intensa actividade forestal nesta zona de 
monte. 

Presenta un furado de violación central 
duns 4 m de diámetro e 40 cm de fondo, no 
interior do cal consérvanse 3 ortostatos 
fracturados, pertencentes á estructura central 
do monumento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 88 

 

NOME Necrópole de Tines GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092088 

PARROQUIA Tines  (Santa Eulalia) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-36 

LUGAR Tines COORD. U.T.M. X  502.530 Y  4.773.420 Alt.  204 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA  Asentamento / Necrópole 

A. CULTURAL Romano / Medieval 

DESCRICIÓN Este xacemento foi 
identificado por Manuel Chamoso Lamas no ano 
1950 e escavado parcialmente no ano 1951. 

A súa identificación veu motivada pola 
aparición de material arqueolóxico durante a 
apertura dunhas gabias no adro da igrexa para 
construír a cimentación duns panteóns. 

Entre as estructuras localizadas na 
escavación do ano 1951 cabe destacar a 
presencia de varios muros de aparencia 
antiga, os restos dun hipocausto, así como 
varias tumbas de tégulas. 

Polo tipo de restos localizados pódese 
dicir que se trata dunha villa romana, que ten 
asociada unha necrópole, á que se lle 
superpón unha importante necrópole 
xermánica e medieval. 

Na prospección superficial realizada en 
agosto do 2002 non se localizou ningún tipo 
de material arqueolóxico ou estructura que 
destacase en superficie, polo que a 
delimitación da súa extensión queda pendente 
ata o momento de realizar unha intervención 
directa sobre o xacemento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 

Non se delimitou 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 2 da Gándara da Barca GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092089 

PARROQUIA Calo  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-14 

LUGAR O Penedo COORD. U.T.M. X  497.645 Y  4.778.070 Alt.  197 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 11 m de diámetro e 60 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central de escasas dimensións e 
aparentemente moi colmado. 

O volume do túmulo atópase moi 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte, na 
que recentemente se realizou unha 
repoboación de eucaliptos. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 3 da Gándara da Barca GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092090 

PARROQUIA Calo  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-14 

LUGAR O Penedo COORD. U.T.M. X  497.675 Y  4.778.095 Alt.  197 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 50 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 2 m de diámetro e 30 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo atópase moi 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte, na 
que recentemente se realizou unha 
repoboación de eucaliptos.  Esta repoboación 
levantou parte da coiraza de recubrimento, 
integrada por pedras de granito de mediano 
tamaño. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 4 da Gándara da Barca GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092091 

PARROQUIA Calo  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-14 

LUGAR O Penedo COORD. U.T.M. X  497.615 Y  4.778.110 Alt.  197 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e na 
actualidade practicamente arrasado, 
destacando uns escasos 20 cm de altura. 

O túmulo foi drasticamente reducido no 
seu volume como consecuencia da intensa 
actividade forestal desenvolvida nesta zona de 
monte. 

Estamos diante dun xacemento a punto 
de desaparecer. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 1 do Mourelo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092092 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-23 / 33 

LUGAR A Casa do Prado COORD. U.T.M. X  494.440 Y  4.774.915 Alt.  200 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 1,2 m 
de altura conservada.  O tercio sur do túmulo 
está cortado por unha pista asfaltada. 

No seu centro conserva un furado de 
violación de aproximadamente 5 m de 
diámetro e 1 m de fondo. 

O túmulo atópase bastante esmorecido 
debido á intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte.  Estes 
labores ocasionaron a destrucción de parte da 
coiraza de recubrimento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 2 do Mourelo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092093 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-33 

LUGAR A Casa do Prado COORD. U.T.M. X  494.425 Y  4.774.890 Alt.  205 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e uns 2 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central de aproximadamente 2 m de diámetro 
e 30 cm de fondo, no que se observa a ras de 
chan un chanto de 120 cm de lonxitude e 18 
cm de groso. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 3 do Mourelo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092094 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-33 

LUGAR A Casa do Prado COORD. U.T.M. X  494.450 Y  4.774.890 Alt.  205 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 13 m de diámetro e 80 cm 
de altura máxima conservada.  O volume do 
túmulo está moi rebaixado debido á 
realización dunha intensa actividade forestal 
nesta zona de monte. 

Presenta un amplo furado de violación 
central, alongado no eixo E-W, de 
aproximadamente 4 m de lonxitude, 3 m de 
ancho e uns 50 cm de fondo.  No interior 
consérvanse 6 ortostatos, a maioría deles 
fracturados, pertencentes á estructura central 
do monumento.  En planta semella ser unha 
cámara alongada coa entrada aberta ós 105º. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Petroglifo do Alto da Laxe GRAO DE PROTECCIÓN I CÓDIGO GA15092095 

PARROQUIA Castrelo  (San Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-54 

LUGAR Lavandeira COORD. U.T.M. X  496.020 Y  4.768.250 Alt.  250 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Gravado ó Ar Libre 

A. CULTURAL Indeterminado 
Idade do Bronce 

DESCRICIÓN Sobre a zona central dunha 
afloración granítica, duns 12 m de lonxitude e 3 
m de largo, hai gravadas máis de vinte cazoletas 
de pequeno tamaño: 4-10 cm de diámetro e  
2-5 cm de fondo, distribuídas de xeito 
aparentemente irregular. 

Compartindo espacio coas cazoletas hai 
varias cruces de factura claramente histórica, 
así como as letras M O L, que se 
corresponden coas iniciais da persoa (Manuel 
Ogando Leis) que construíu o hórreo rastreiro 
situado máis ó leste. 

De todos os gravados realizados sobre a 
superficie desta rocha, só para o caso das 
cazoletas existe a posibilidade de que a súa 
factura puidera ser prehistórica.  Sen 
embargo, o acabado tosco que amosan na 
maior parte dos casos así como a súa 
aparencia de realización en época 
relativamente recente, fai imposible saber si 
se trata de cazoletas prehistóricas reavivadas 
en épocas históricas, ou si a súa realización é 
histórica en todos os casos. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 

coincidente coa área de protección integral 
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NOME Mámoa nº 2 de Recesindes GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092096 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-13 

LUGAR Recesindes COORD. U.T.M. X  494.260 Y  4.777.475 Alt.  125 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico que 
orixinariamente debeu ter uns 15 m de 
diámetro e 1 m de altura.  Na actualidade só 
conserva o cuadrante sueste, xa que a metade 
norte do túmulo foi destruída durante a 
construcción da estrada Laxe-Ponte do Porto, 
e o cuadrante sudoeste destruído durante a 
realización dun desterre. 

No cuadrante sueste obsérvanse claros 
restos de contar cunha coiraza superficial. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa de Pedra Muíño GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092097 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-75 

LUGAR As Cabazas COORD. U.T.M. X  500.600 Y  4.765.070 Alt.  360 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 26 m de diámetro e 2 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 4 m de diámetro e 1,5 m de 
fondo. 

A pesar da fondura do furado de 
violación, presenta un estado de conservación 
bastante bo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 98 

 

 

NOME Petroglifo da Devesa GRAO DE PROTECCIÓN I CÓDIGO GA15092098 

PARROQUIA Castrelo  (San Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Pradeiro de Arriba COORD. U.T.M. X  496.345 Y  4.765.650 Alt.  345 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Gravado ó Ar Libre 

A. CULTURAL Indeterminado 
Idade do Bronce 

DESCRICIÓN Sobre dúas afloracións 
graníticas de mediano tamaño, situadas unha 
a carón da outra, hai gravadas un mínimo de 5 
cazoletas: dúas na rocha situada máis ó sur, e 
tres na do norte. 

O diámetro das cazoletas oscila entre os 
4 e os 10 cm, e a súa fondura está entre 1 e 3 
cm.  A súa disposición sobre as rochas non 
posúe ningún tipo de organización aparente. 

Tendo en conta a superficie áspera que 
amosan as superficies internas das cazoletas é 
imposible precisar si se trata de gravados 
prehistóricos ou históricos. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Petroglifo de Pedra da Vela GRAO DE PROTECCIÓN I CÓDIGO GA15092099 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-84 

LUGAR Manlle COORD. U.T.M. X  496.300 Y  4.763.230 Alt.  430 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Gravado ó Ar Libre 

A. CULTURAL Indeterminado 
Idade do Bronce 

DESCRICIÓN Na parte superior do 
outeiro hai gravada unha cruz, realizada en 
época histórica, e seguramente relacionada 
coa utilización deste outeiro como límite 
entre os montes da parroquia de Baíñas 
(Vimianzo) e Olveiroa (Dumbría). 

A un nivel inferior, aproximadamente a 
1 m cara ó sudoeste, hai gravadas catro 
cazoletas dispostas en semicírculo, duns 2-3 
cm de diámetro e 1 cm de fondo.  O estado 
que amosan as superficies internas destas 
cazoletas parece indicar que a súa realización 
é bastante antiga. 

Cara ó nor-noroeste, aproximadamente 
a 1 m da zona máis alta do outeiro, hai outra 
rocha na que hai gravada unha cazoleta de 
factura aparentemente recente. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 2 dos Seixiños GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092100 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-23 

LUGAR Carantoña COORD. U.T.M. X  493.065 Y  4.776.625 Alt.  95 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 80 cm 
de alto.  A densa vexetación que hai nesta 
zona do monte impediu realizar unha 
prospección detallada do monumento, polo 
que as dimensións que neste momento se 
aportan deberán ser revisadas en futuros 
traballos. 

O volume do túmulo parece estar 
bastante esmorecido debido a antigos 
traballos forestais desenvolvidos nesta zona 
de monte.  Asemade, presenta un furado de 
violación central difícil de medir debido á 
densa vexetación que o cubre, no centro do 
cal vense dúas pedras de mediano tamaño, 
unha chantada verticalmente e a outra caída, 
que seguramente pertencen á estructura 
central do monumento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 3 de Recesindes GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092101 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-13 

LUGAR Carantoña COORD. U.T.M. X  494.070 Y  4.777.415 Alt.  127 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 1,5 m 
de alto.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 50 cm de 
fondo. 

No centro do furado de violación hai un 
ortostato pertencente á estructura central do 
monumento, de 135 cm de lonxitude, 90 cm 
de altura visible e 23 cm de groso.  Este 
ortostato, que presenta unha forte inclinación 
cara ó interior do túmulo, ten unha 
orientación 10º - 190º. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 3 de Monte Meán GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092102 

PARROQUIA Calo  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-14 

LUGAR Magro COORD. U.T.M. X  495.045 Y  4.777.540 Alt.  140 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 50 cm 
de altura conservada.  Presenta un furado de 
violación central de aproximadamente 3 m de 
diámetro e 40 cm de fondo. 

O volume do túmulo atópase moi 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona, e a 
construcción da parede de prado situada ó sur 
do túmulo destruíu puntualmente o perímetro 
do túmulo nesta zona. 

Sitúase a uns escasos 50 m ó oeste da 
mámoa nº 2 desta necrópole, na propiedade 
contigua, da que está separada por unha 
parede de pedra. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 5 da Milleira GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092103 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR Señoráns COORD. U.T.M. X  500.540 Y  4.778.705 Alt.  170 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 13 m de diámetro e 50 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central amplo e moi colmado. 

O volume do túmulo atópase moi 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 4 de Pallagreiras GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092104 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  500.810 Y  4.778.700 Alt.  179 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 18 m de diámetro e 1,1 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 40 cm de 
fondo. 

O volume do túmulo parece algo 
esmorecido debido á actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 7 do Mosquetín GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092105 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.445 Y  4.778.635 Alt.  180 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 30 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central de escaso tamaño, aparentemente moi 
colmado. 

O volume do túmulo atópase moi 
esmorecido debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 4 de Montecelo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092106 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR O Mosquetín COORD. U.T.M. X  501.090 Y  4.777.760 Alt.  180 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1,5 m 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 30 cm de 
fondo. 

A presencia no tercio oeste da mámoa 
de varias tobas de animais permite ver parte 
da coiraza de recubrimento, constituída por 
pedras de granito de mediano tamaño. 

O volume do túmulo está bastante 
desfigurado debido á intensa actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME A Mina nº 4 do Monte da Mula GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092107 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-25 

LUGAR Reparada COORD. U.T.M. X  501.390 Y  4.776.250 Alt.  176 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1,5 m 
de altura. Presenta un furado de violación 
central de aproximadamente 2 m de diámetro 
e 20 cm de fondo, aparentemente bastante 
colmado. 

O volume do túmulo parece que está 
lixeiramente rebaixado pola actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 1 de Tufións GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092108 

PARROQUIA Cereixo  (Santiago) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-32 

LUGAR Tufións COORD. U.T.M. X  489.055 Y  4.774.440 Alt.  105 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 2 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro e 1 m de fondo. 

Nestes momentos está cuberto por unha 
gran cantidade de toxos, que impiden realizar 
unha prospección detallada do monumento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 2 de Tufións GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092109 

PARROQUIA Cereixo  (Santiago) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-32 

LUGAR Tufións COORD. U.T.M. X  489.050 Y  4.774.515 Alt.  105 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequenas dimensións: aproximadamente 12 m 
de diámetro e 70 cm de altura.  Presenta un 
furado de violación central duns 4 m de 
diámetro e 30 cm de fondo. 

A intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte reduciu 
considerablemente o volume do túmulo, algo 
que se observa máis claramente no perímetro 
sur da masa tumular, destruída puntualmente 
nesta zona pola presencia dun furado de 
pequenas dimensións realizado para a 
extracción de pedra. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 3 de Tufións GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092110 

PARROQUIA Cereixo  (Santiago) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-32 

LUGAR Tufións COORD. U.T.M. X  489.050 Y  4.774.530 Alt.  105 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequenas dimensións: aproximadamente 12 m 
de diámetro e 70 cm de altura.  Presenta un 
furado de violación central duns 2 m de 
diámetro e 20 cm de fondo. 

A intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte reduciu 
considerablemente o volume do túmulo. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 1 da Portela do Croado GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092111 

PARROQUIA Cereixo  (Santiago) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-22 / 23 

LUGAR Cures COORD. U.T.M. X  491.635 Y  4.775.415 Alt.  113 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequenas dimensións: uns 12 m de diámetro e 
70 cm de altura.  Presenta un furado de 
violación central de aproximadamente 1 m de 
diámetro e 30 cm de fondo.  Sobre a súa 
superficie obsérvanse abundantes restos de 
coiraza de mediano tamaño, posta ó 
descuberto pola última repoboación de 
eucaliptos realizada nesta propiedade. 

Asemade, o perímetro norte do túmulo 
está cortado pola pista asfaltada, e o perímetro 
leste e nordés está cortado por un antigo 
camiño de servicio, hoxe en día abandonado. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 2 da Portela do Croado GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092112 

PARROQUIA Cereixo  (Santiago) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-22 

LUGAR Cures COORD. U.T.M. X  491.620 Y  4.775.480 Alt.  115 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
pequenas dimensións: uns 8 m de diámetro e 
40 cm de altura.  Presenta un furado de 
violación central de aproximadamente 2 m de 
diámetro e 20 cm de fondo.  Sobre a súa 
superficie obsérvanse abundantes restos de 
coiraza de mediano tamaño, posta ó 
descuberto pola última repoboación de 
eucaliptos realizada nesta propiedade. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa do Chan do Atallo GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092113 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-33 

LUGAR A Casa do Prado COORD. U.T.M. X  493.540 Y  4.774.800 Alt.  188 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1 m de 
altura.  Presenta un furado de violación 
central amplo e aparentemente moi colmado, 
difícil de medir debido á gran cantidade de 
toxo que cubre o túmulo. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa de Cainzadas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092114 

PARROQUIA Salto  (Santa María) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-35 

LUGAR O Careixo COORD. U.T.M. X  500.460 Y  4.774.900 Alt.  182 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 1,5 m 
de altura.  O volume do túmulo parece que 
está bastante rebaixado debido á realización 
dunha intensa actividade forestal nesta zona 
de monte, sobre todo nas zonas oeste e 
noroeste, onde unha recente repoboación de 
eucaliptos alterou gravemente esta zona. 

Presenta un furado de violación de 
forma alongada e aberto dende o centro cara ó 
leste, de aproximadamente 4 m de lonxitude, 
3 m de ancho e 1 m de fondo, no interior do 
cal consérvanse 2 ortostatos fracturados, 
pertencentes á estructura central do 
monumento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 1 de Prado Garrido GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092115 

PARROQUIA Vimianzo  (S. Vicenzo) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-35 

LUGAR Tedín COORD. U.T.M. X  498.540 Y  4.773.290 Alt.  250 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 13 m de diámetro e 80 cm 
de altura conservada.  O volume do túmulo 
está bastante rebaixado debido á realización 
dunha intensa actividade forestal nesta zona 
de monte, que ademais ocasionou a 
destrucción de parte da coiraza. 

Presenta un furado de violación central 
duns 3 m de diámetro e 50 cm de fondo, no 
interior do cal consérvanse 6 ortostatos, 
algúns deles fracturados, pertencentes á unha 
cámara de planta poligonal. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 2 de Prado Garrido GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092116 

PARROQUIA Vimianzo  (S. Vicenzo) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-35 

LUGAR Tedín COORD. U.T.M. X  498.490 Y  4.773.170 Alt.  255 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 60 cm 
de alto.  O túmulo sufriu unha forte 
diminución do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida na propiedade na que se atopa, 
observándose restos de coiraza en superficie. 

Presenta unha lixeira depresión, 
coincidente co furado de violación, na 
actualidade case totalmente colmado polos 
traballo forestais.  Na zona noroeste do 
túmulo hai un ortostato pertencente á 
estructura central do monumento, de 115 cm 
de lonxitude, 13 cm de altura visible e 45 cm 
de groso.  Este ortostato, que presenta rota a 
parte superior, ten unha orientación NW-SE. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 3 de Prado Garrido GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092117 

PARROQUIA Vimianzo  (S. Vicenzo) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-35 

LUGAR Tedín COORD. U.T.M. X  498.480 Y  4.773.130 Alt.  255 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 50 cm 
de alto.  O túmulo sufriu unha forte 
diminución do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, 
observándose restos de coiraza en superficie. 

Presenta un furado de violación central 
de aproximadamente 3 m de diámetro e 30 cm 
de fondo, moi colmado pola actividade 
forestal. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 4 de Prado Garrido GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092118 

PARROQUIA Vimianzo  (S. Vicenzo) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-35 

LUGAR Tedín COORD. U.T.M. X  498.440 Y  4.773.220 Alt.  250 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 50 cm 
de alto.  O túmulo sufriu unha forte 
diminución do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, 
observándose restos de coiraza en superficie. 

No seu centro aínda se observa unha 
lixeira depresión, coincidente co furado de 
violación, na actualidade case totalmente 
colmado. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 5 de Prado Garrido GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092119 

PARROQUIA Vimianzo  (S. Vicenzo) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-35 

LUGAR Tedín COORD. U.T.M. X  498.425 Y  4.773.260 Alt.  250 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 50 cm 
de alto.  O túmulo sufriu unha forte 
diminución do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, 
observándose restos de coiraza en superficie. 

No seu centro aínda se observa unha 
lixeira depresión, coincidente co furado de 
violación, na actualidade case totalmente 
colmado. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 2 de Pedra Cuberta GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092120 

PARROQUIA Treos  (San Miguel) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-45 

LUGAR Pedra Cuberta COORD. U.T.M. X  501.290 Y  4.770.575 Alt.  275 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 50 cm 
de altura conservada.  No seu centro 
obsérvanse os restos dun furado de violación 
de pequeno tamaño e actualmente moi 
colmado. 

O túmulo sufriu unha forte diminución 
do seu volume como consecuencia da 
repoboación de eucaliptos realizada 
recentemente nesta propiedade. 

No centro do furado de violación 
conserva un chanto de pequeno tamaño (50 
cm de lonxitude, 13 cm de alto e 12 cm de 
groso) orientado no sentido NW-SE. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 1 da Braña GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092121 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-55 

LUGAR Casas Novas COORD. U.T.M. X  500.220 Y  4.768.865 Alt.  292 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 18 m de diámetro e 1,5 m 
de alto.  Presenta unha pequena depresión 
central, coincidente co furado de violación, na 
actualidade moi colmado pola repoboación de 
eucaliptos realizada fai algúns anos nesta 
propiedade. 

A pesar de que o túmulo sufriu unha 
lixeira reducción do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, de 
momento aínda conserva un relativo bo 
estado de conservación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 122 

 

 

NOME Mámoa nº 2 da Braña GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092122 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-55 

LUGAR Casas Novas COORD. U.T.M. X  499.935 Y  4.768.890 Alt.  310 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 80 cm 
de alto.  Presenta unha pequena depresión 
central, coincidente co furado de violación, na 
actualidade moi colmado pola repoboación de 
eucaliptos realizada fai algúns anos nesta 
propiedade.  Toda a propiedade na que se 
atopa o xacemento está cuberta por unha 
densa capa de toxos que impide recoñecer con 
detalle o xacemento. 

A pesar de que o túmulo sufriu unha 
lixeira reducción do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, de 
momento aínda conserva un relativo bo 
estado de conservación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 123 

 

NOME Mámoa de Fonte Marela GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092123 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-55 

LUGAR A Carballa COORD. U.T.M. X  500.140 Y  4.768.350 Alt.  318 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 15 m de diámetro e 1 m de 
alto.  Presenta un furado de violación central 
de aproximadamente 3 m de diámetro e 30 cm 
de fondo, aparentemente moi colmado pola 
actividade forestal. 

A pesar de que o túmulo sufriu unha 
lixeira reducción do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, de 
momento aínda conserva un relativo bo 
estado de conservación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 124 

 

NOME Mámoa nº 1 das Valiñas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092124 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-56 

LUGAR Rebelle COORD. U.T.M. X  502.620 Y  4.768.190 Alt.  330 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 18 m de diámetro e 1,5 m 
de alto.  Presenta unha pequena depresión 
central, coincidente co furado de violación, na 
actualidade moi colmado pola repoboación de 
eucaliptos realizada fai algúns anos nesta 
propiedade. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 125 

 

NOME Mámoa nº 2 das Valiñas GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092125 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-56 

LUGAR Rebelle COORD. U.T.M. X  502.635 Y  4.768.150 Alt.  330 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 14 m de diámetro e 40 cm 
de altura conservada. 

O túmulo sufriu unha forte reducción 
do seu volume como consecuencia da intensa 
actividade forestal desenvolvida nesta zona de 
monte, que colmou case totalmente o furado 
de violación.  Asemade, o tercio sueste do 
túmulo foi arrasado con motivo da creación 
dunha pradería. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 126 

 

 

NOME Mámoa nº 3 das Valiñas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092126 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-56 

LUGAR Rebelle COORD. U.T.M. X  502.565 Y  4.768.120 Alt.  330 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 11 m de diámetro e 50 cm 
de alto.  Asemade, presenta un pequeno 
furado de violación central de 
aproximadamente 2 m de diámetro e 30 cm de 
fondo, aparentemente moi colmado. 

A pesar de que o túmulo sufriu unha 
lixeira reducción do seu volume como 
consecuencia da intensa actividade forestal 
desenvolvida nesta zona de monte, de 
momento aínda conserva un relativo bo 
estado de conservación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 127 

 

 

NOME Mámoa nº 4 das Valiñas GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092127 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-56 

LUGAR Rebelle COORD. U.T.M. X  502.460 Y  4.768.320 Alt.  310 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 50 cm 
de altura conservada.  Presenta unha pequena 
depresión central, coincidente co furado de 
violación, na actualidade moi colmado. 

O túmulo sufriu unha importante 
reducción do seu volume como consecuencia 
da intensa actividade forestal desenvolvida 
nesta zona de monte, que levantou parte da 
coiraza.  Asemade, o perímetro sudoeste 
parece estar lixeiramente afectado pola 
creación dunha pradería recente nesta zona. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 128 

 

 

NOME A Mina do Comareiro GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092128 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-65 

LUGAR O Comareiro COORD. U.T.M. X  500.900 Y  4.767.380 Alt.  305 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 18 m de diámetro e 1,5 m 
de alto.  Presenta un furado de violación 
central de aproximadamente 3 m de diámetro 
e 30 cm de fondo, na actualidade moi 
colmado debido á repoboación de eucaliptos 
realizada recentemente nesta propiedade. 

Esta repoboación ocasionou unha 
importante reducción do volume da masa 
tumular e alterou considerablemente a coiraza 
de recubrimento, na actualidade moi 
remexida. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 129 

 

 

NOME A Mamoíña de Novelle GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092129 

PARROQUIA Serramo  (S. Sebastián) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-65 

LUGAR Novelle COORD. U.T.M. X  500.485 Y  4.766.190 Alt.  315 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 20 m de diámetro e 2 m de 
alto.  Presenta un furado de violación central 
duns 4 m de diámetro e 30 cm de fondo, 
aparentemente colmado pola actividade 
forestal desenvolvida nesta zona de monte. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 130 

 

 

NOME Mámoa da Braña Branca GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092130 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-76 

LUGAR O Orbellido COORD. U.T.M. X  501.860 Y  4.763.710 Alt.  310 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA  Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 50 cm 
de altura conservada.  Presenta un furado de 
violación central duns 3 m de diámetro e 30 
cm de fondo, moi colmado. 

O túmulo atópase bastante esmorecido 
debido ós intensos labores forestais 
desenvolvidos nesta propiedade, que 
ocasionaron a destrucción de parte da coiraza 
de recubrimento.  A apertura da pista forestal 
que pasa a carón do túmulo na súa marxe sur 
cortou lixeiramente a súa base. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 131 

 

NOME Mámoa do Monte da Tella GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092131 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-74 

LUGAR Baíñas COORD. U.T.M. X  496.230 Y  4.764.240 Alt.  425 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 50 cm 
de altura conservada.  No centro do túmulo 
aínda se observan os restos dun antigo furado 
de violación, amplo e duns 30 cm de fondo, 
difícil de medir debido á gran cantidade de 
toxo que cubre o túmulo. 

O túmulo atópase bastante esmorecido 
debido ós labores forestais desenvolvidos 
nesta zona de monte.  Estes labores 
ocasionaron a destrucción de parte da coiraza 
de recubrimento. 

Todo o contorno do túmulo atópase 
bastante deteriorado, sobre todo cara ó 
noroeste, como consecuencia da utilización a 
mediados do século XX desta zona para a 
extracción de seixo, véndose nestes 
momentos abundantes buratos e 
escombreiras, algunhas delas de gran tamaño. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 132 

 

 

NOME Mámoa nº 1 da Fontiña GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092132 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-84 

LUGAR Manlle COORD. U.T.M. X  497.030 Y  4.763.130 Alt.  420 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico que 
orixinariamente debeu ter uns 15 m de 
diámetro e que na actualidade perdeu o tercio 
noroeste con motivo da construcción da pista 
forestal que dá acceso a esta zona de monte.  
Conserva uns 90 cm de altura.  No centro do 
túmulo aínda se observan os restos dun antigo 
furado de violación, de aproximadamente 2 m 
de diámetro e 30 cm de fondo. 

Asemade, o túmulo atópase bastante 
esmorecido debido ós labores forestais 
desenvolvidos nesta zona de monte, que 
tamén ocasionaron a destrucción de parte da 
coiraza de recubrimento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 133 

 

 

NOME Mámoa nº 2 da Fontiña GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092133 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-84 

LUGAR Manlle COORD. U.T.M. X  497.080 Y  4.763.150 Alt.  410 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 60 cm 
de altura conservada.  No centro do túmulo 
aínda se observan os restos dun antigo furado 
de violación, duns 2 m de diámetro e 20 cm 
de fondo. 

A construcción da pista forestal que dá 
acceso a esta zona de monte cortou 
lixeiramente o perímetro nordés do túmulo.  
Asemade, atópase bastante esmorecido debido 
ós labores forestais desenvolvidos nesta zona, 
que tamén ocasionaron a destrucción de parte 
da coiraza de recubrimento. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 134 

 

 

NOME Mámoa nº 3 da Fontiña GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092134 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-84 

LUGAR Manlle COORD. U.T.M. X  497.100 Y  4.763.190 Alt.  415 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 8 m de diámetro e uns 20 
cm de altura conservada. 

O túmulo foi drasticamente reducido no 
seu volume como consecuencia da intensa 
actividade forestal desenvolvida nesta zona de 
monte. 

Estamos diante dun xacemento a punto 
de desaparecer. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 135 

 

 

NOME Mámoa da Gándara GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092135 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  500.195 Y  4.763.010 Alt.  285 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 40 cm 
de altura conservada.  O volume do túmulo 
está sendo gravemente alterado polo efecto 
das augas do encoro, que cobren o 
monumento unha boa parte do ano. 

Actualmente está parcialmente escavado 
polo encoro, que deixou ó descuberto na zona 
central unha pedra moi inclinada, case 
tombada, seguramente pertencente á 
estructura central do monumento, de 65 cm 
de lonxitude, 60 cm de ancho e 20 cm de 
groso, cara ó NNE da cal se localizou un 
machado de pedra pulida.  Así mesmo neste 
momento é perfectamente visible o anel 
peristalítico, integrado por pedras de mediano 
tamaño, nas zonas leste, sur e oeste, faltando 
no arco norte debido ó aproveitamento que 
fixo delas algún dos veciños da zona para 
empregalos como material de recheo. 

Se non se toman medidas ó respecto 
pronto falaremos dun monumento desaparecido. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 136 

 

 

NOME Mámoa nº 2 da Pedra do Altar GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092136 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  499.400 Y  4.762.530 Alt.  322 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico que 
orixinariamente debeu ter uns 14 m de 
diámetro e 1 m de altura.  Na actualidade 
atópase bastante desfigurado, sobre todo na 
metade oeste, onde a creación dunha pradería 
ocasionou unha forte diminución do volume 
do túmulo nesta zona.  A metade leste está 
moi cuberta de toxos. 

 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 



CATÁLOGO  DE  XACEMENTOS  ARQUEOLÓXICOS  
CONCELLO  DE  VIMIANZO 137 

 

 

NOME Mámoa nº 3 da Pedra dos Mouros GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092137 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  500.215 Y  4.761.810 Alt.  285 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 30 cm 
de altura conservada.  O volume do túmulo 
está sendo gravemente alterado polo efecto 
das augas do encoro, que cobren o 
monumento unha boa parte do ano. 

É perfectamente visible o anel 
peristalítico, posto ó descuberto polo 
movemento da auga do encoro, visible sobre 
todo nas zonas oeste, norte e leste. 

Se non se toma ningún tipo de medida ó 
respecto pronto poderemos falar dun 
monumento desaparecido. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 4 da Pedra dos Mouros GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092138 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  500.090 Y  4.761.640 Alt.  285 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 10 m de diámetro e 40 cm 
de altura conservada.  O volume do túmulo 
está sendo gravemente alterado polo efecto 
das augas do encoro, que está esmorecendo a 
masa tumular. 

Na parte central do túmulo obsérvanse 
dúas pedras de mediano tamaño que 
posiblemente pertenzan á estructura central 
do monumento.  A primeira atópase a ras de 
chan, aparentemente in situ, e ó seu lado a 
segunda, moi inclinada, case tombada, 
posiblemente desprazada da súa posición 
orixinal. 

A acción das augas do encoro puxo ó 
descuberto o anel peristalítico e parte da 
coiraza de recubrimento en todo o perímetro 
do túmulo, excepto na zona NNE, onde aínda 
segue protexido baixo o sedimento tumular. 

Se non se toma ningún tipo de medida ó 
respecto pronto poderemos falar dun 
monumento desaparecido. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 5 da Pedra dos Mouros GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092139 

PARROQUIA Baíñas  (Santo Antoíño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-85 

LUGAR A Gándara COORD. U.T.M. X  499.945 Y  4.761.700 Alt.  285 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 12 m de diámetro e 50 cm 
de altura conservada.  O volume do túmulo 
está sendo gravemente alterado polo efecto 
das augas do encoro, que cobren o 
monumento unha boa parte do ano. 

Actualmente está parcialmente escavado 
polo encoro, que deixou ó descuberto na súa 
zona central unha pedra tombada, 
seguramente pertencente á estructura central 
do monumento, de 120 cm de lonxitude, 60 
cm de ancho e 16 cm de groso.  Cara ó sur 
desta pedra vese perfectamente o furado de 
violación colmado en parte por pedras de 
mediano tamaño. 

Asemade, tamén é visible unha boa 
parte da coiraza e a práctica totalidade do anel 
peristalítico, que só mostra unha clara 
interrupción na zona sueste do túmulo, 
indicando quizais a zona de acceso á zona 
central do monumento. 

Se non se toman medidas ó respecto 
pronto falaremos dun monumento desaparecido. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Castelo de Recesindes GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15092140 

PARROQUIA Carantoña  (S. Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-13 

LUGAR Recesindes COORD. U.T.M. X  494.250 Y  4.778.500 Alt.  241 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado 

A. CULTURAL Medieval 

DESCRICIÓN O xacemento ocupa un 
outeiro granítico que destaca claramente 
sobre o contorno circundante. 

A parte superior do outeiro é unha aresta 
orientada no sentido NW-SE, na que non se 
observa ningunha estructura nin material 
arqueolóxico.  Cara ó leste da aresta, a uns 5 m 
de desnivel, hai un rechán artificial duns 80 m de 
lonxitude e 10 m de anchura disposto en paralelo 
á aresta. Nos bordes deste rechán vese abundante 
escombro de pedra miúda, e no rechán algúns 
fragmento de pequeno tamaño de tella curva e 
cerámica moi erosionada. 

Nalgunhas partes da afloración situadas 
preto do rechán obsérvanse varias marcas de 
cuñas de canteiro, de aparencia antiga, e na 
actualidade moi erosionadas. 

Tendo en conta as características do 
xacemento, posición topográfica nun outeiro 
dende o que se ten un amplo control do territorio 
circundante, predominio das características 
defensivas, escaseza da superficie habitable, e 
dureza das condicións de habitabilidade, cremos 
que seguramente se trate dun sitio de control do 
territorio levantado en época medieval. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Pedra dos Letreiros 
Pedra do Noco GRAO DE PROTECCIÓN III CÓDIGO GA15092141 

PARROQUIA Carnés  (San Cristovo) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-32 

LUGAR Carnés COORD. U.T.M. X  491.050 Y  4.773.580 Alt.  85 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Gravado ó Ar Libre 

A. CULTURAL Idade do Bronce 

DESCRICIÓN O xacemento da Pedra 
dos Letreiros de Carnés coñécese na 
bibliografía arqueolóxica dende o ano 1875, 
no que Ramón Barros Sivelo inclúe unha 
reproducción deste petroglifo na súa obra 
Antigüedades de Galicia. 

Na actualidade podemos falar dun 
xacemento desaparecido, xa que a rocha na que 
se atopaba o petroglifo foi aproveitada, a 
mediados do século XX, como pedreira por un 
dos veciños da aldea e destruídos os gravados. 

Aínda se conserva memoria deste 
petroglifo entre as xentes de maior idade da 
aldea, que recordan a afloración sobre a que 
estaban situados os gravados co nome de 
Pedra do Noco.  Así mesmo, tamén recordan 
a existencia de varios círculos concéntricos 
gravados sobre a pedra, e que segundo algúns 
deles eran o “mulido do santo”.  Neste 
sentido, segundo a opinión de dúas veciñas 
consultadas, foi precisamente a destrucción 
destes gravados o que motivou que este 
veciño “tolease” anos despois. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 

Non se delimitou 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Petroglifo do Outeiro do Recosto GRAO DE PROTECCIÓN I CÓDIGO GA15092142 

PARROQUIA Berdoias  (San Pedro) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-53 

LUGAR Boallo COORD. U.T.M. X  492.120 Y  4.768.560 Alt.  235 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Gravado ó Ar Libre 

A. CULTURAL Idade do Bronce 

DESCRICIÓN Nesta estación localízanse 
un mínimo de oito combinacións circulares 
con cazoleta central, situadas moi próximas 
entre si cubrindo un espacio reducido, de 
aproximadamente 1 m2. 

As dúas combinacións maiores teñen 
catro círculos concéntricos con cazoleta 
central e apéndice radial dirixido cara á parte 
baixa da rocha, o sudoeste.  O seu diámetro é 
de aproximadamente 40 cm. 

Próximas a estas hai tres combinacións 
con dous círculos concéntricos e cazoleta 
central, cun diámetro que oscila entre os 16 e 
os 20 cm. 

O resto dos motivos gravados está 
composto por tres círculos con cazoleta 
central, cun diámetro que oscila entre os 10 e 
os 19 cm; e polo menos dúas cazoletas de 
pequeno tamaño situadas nos extremos da 
zona gravada. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Petroglifo de Pedra Mosqueiro GRAO DE PROTECCIÓN I CÓDIGO GA15092143 

PARROQUIA Berdoias  (San Pedro) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-53 

LUGAR Boallo COORD. U.T.M. X  492.150 Y  4.768.595 Alt.  235 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Gravado ó Ar Libre 

A. CULTURAL Idade do Bronce 

DESCRICIÓN Nesta estación localízase 
unha única combinación circular, composta 
por tres círculos concéntricos con cazoleta 
central e apéndice radial orientado ó sur.  O 
seu diámetro é de aproximadamente 30 cm. 

A superficie da rocha na que se atopa 
este gravado está moi erosionada, polo que a 
mellor visión do gravado dáse a últimas horas 
da tarde, cando a luz rasante fai resaltar o 
suco dos gravados, nestes momentos moi 
desgastados. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Petroglifo do Monte de Vadalama GRAO DE PROTECCIÓN I CÓDIGO GA15092144 

PARROQUIA Calo  (San Xoán) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-14 

LUGAR O Penedo COORD. U.T.M. X  497.840 Y  4.778.135 Alt.  204 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Gravado ó Ar Libre 

A. CULTURAL Indeterminado 
Idade do Bronce 

DESCRICIÓN Nunha laxe horizontal, 
situada a poucos metros ó sur da parte 
superior do outeiro, hai gravadas sete 
cazoletas: seis formando un círculo 
lixeiramente ovoide de aproximadamente 12-
15 cm de diámetro, no centro do cal está a 
sétima cazoleta. 

As dimensións destas cazoletas oscilan 
entre os 3-5 cm de diámetro e 1-2 cm de 
fondo.  O estado que amosan as superficies 
internas parece indicar que a súa realización é 
antiga. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Petroglifo de Vilaseco GRAO DE PROTECCIÓN I CÓDIGO GA15092145 

PARROQUIA Castrelo  (San Martiño) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-53 

LUGAR Vilaseco COORD. U.T.M. X  493.950 Y  4.769.315 Alt.  235 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Gravado ó Ar Libre 

A. CULTURAL Indeterminado 
Idade do Bronce 

DESCRICIÓN Nunha rocha granítica de 
aproximadamente 4,5 x 3 m, situada a 300º e 
uns 100 m de distancia da Mámoa da Arquiña 
de Vilaseco (GA15093004), hai gravadas sete 
cazoletas de pequeno tamaño. 

As dimensións destas cazoletas, 
distribuídas de xeito irregular sobre a 
superficie da rocha, oscilan entre os 2-9 cm 
de diámetro e 1,5-5 cm de fondo.  O estado 
que amosan as superficies internas parece 
indicar que a súa realización é antiga. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 1 de Leixoso GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15040007 

PARROQUIA Nande  (San Simón) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR A Biqueira COORD. U.T.M. X  499.075 Y  4.778.040 Alt.  180 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 11 m de diámetro e 50 cm 
de altura.  Presenta un furado de violación 
central duns 3 m de diámetro. 

A recente construcción dunha vivenda a 
poucos metros cara ó leste do túmulo e a 
construcción do peche de delimitación desta 
propiedade que inclúe os dous túmulos no 
mesmo espacio delimitado no que se atopa a 
vivenda, fai temer pola súa futura 
conservación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 
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NOME Mámoa nº 2 de Leixoso GRAO DE PROTECCIÓN II CÓDIGO GA15040008 

PARROQUIA Nande  (San Simón) PLANIMETRÍA (COTOP E. 1:5.000) 68-15 

LUGAR A Biqueira COORD. U.T.M. X  499.055 Y  4.778.025 Alt.  180 m  s.n.m. 

A. TIPOLÓXICA Túmulo Megalítico 

A. CULTURAL Neolítico 

DESCRICIÓN Túmulo megalítico de 
aproximadamente 11 m de diámetro e 50 cm 
de altura, situado a escasos metros ó sudoeste 
da mámoa número 1 desta necrópole. 

Presenta un furado de violación central, 
no interior do cal aínda conserva 3 ortostatos 
pertencentes a unha pequena cámara 
megalítica. 

A recente construcción dunha vivenda a 
poucos metros cara ó leste do túmulo e a 
construcción do peche de delimitación desta 
propiedade que inclúe os dous túmulos no 
mesmo espacio delimitado no que se atopa a 
vivenda, fai temer pola súa futura 
conservación. 

 

ÁREA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL 
(Superficie destacada en cor amarela) 

Superficie comprendida dentro do límite do perímetro 
máis externo do ben 

ÁREA  DE  CAUTELA 
(Superficie delimitada por unha liña vermella) 

Entorno adaptado ó redor do perímetro 
máis externo do ben 

 












































































































































































































































































































































































