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FICHA TÉCNICA

TÍTULO DO PROXECTO:
“PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA O PLAN PARCIAL DE NOVAFRIGSA”
CÓDIGO: CT 102A 2019/050-0
LOCALIZACIÓN:
Lama Branca, Vilar. Parroquias de Coeses, Cuíña e Soñar. Concello de Lugo. Lugo.
UTM.T29ETRS89: 619727, 4757944
PROMOTOR DO PROXECTO:
Novafrigsa S.A.
PROXECTO ARQUEOLÓXICO:
Juan Manuel González Carballo (NIF 34973201E).
TIPO DE INTERVENCIÓN:
Preventiva : prospección superficial
Superficie máxima afectada: 45 ha.
EQUIPO TÉCNICO:
1 Arqueólogo director.
1 Xeólogo.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA O PLAN PARCIAL DE NOVAFRIGSA
..........
ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN DA INTERVENCIÓN
A Resolución do 12.07.2018, “OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL
DO PATRIMONIO CULTURAL EN RELACIÓN CO TRÁMITE DE CONSULTAS NO
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA DO
EXPEDIENTE

DO

PLAN

PARCIAL

DE

SOLO

INDUSTRIAL

NO

SECTOR

URBANIZABLE DELIMITADO COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO)”, emitida
pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia condiciona ó
desenvolvemento do proxecto do plan parcial citado á realización dun estudo detallado do
patrimonio cultural na contorna das instalacións da empresa Novafrigsa S.A.
Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

Dende o punto de vista da normativa legal referida á protección do patrimonio arqueolóxico
compre lembrar que as accións encamiñadas á identificación e conservación do patrimonio
cultural precisan de actuacións acordes coa lexislación específica reflectida principalmente nas
disposicións legais que se citan a continuación:
Lei 16 / 1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español.
Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Decreto 19/2011, do 10 de febrero, polo que se aproban definitivamente as Directrices de
Ordenación do Territorio.
Lei 21/2013, do 9 de Decembro, de Avaliación Ambiental.
Lei 2/2016, do 10 de Febreiro, do Solo de Galicia.
Lei 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.
Decreto 143/2016, do 22 de Setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016 de 10
de Febreiro, do Solo de Galicia.
O tratamento do patrimonio arqueolóxico obxecto deste proxecto diríxirase preferentemente
cara dúas accións:
a) procurar minimizar os impactos sobre os elementos conocidos e sinalados nos inventarios da
Consellería de Cultura.
b) ampliar no seu caso o inventario cos novos elementos que se poidan detectar durante a
elaboración do Plan Parcial.
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Ámbalas dúas accións quedan suficientemente xustificadas debido ás transformacións na
paisaxe que acarrean os cambios nos usos da terra, a construcción de infraestructuras e a propia
evolución da sociedade cara a modelos nos que o patrimonio cultural é un elemento máis de
desarrollo social e económico do territorio.
As actividades a desenvolvidas na prospección arqueolóxica superficial realizada están incluidas
entre as accións definidas no artigo 1º do Decreto 199 / 1997, do 10 de xullo, polo que se regula
a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, sendo preceptiva a
autorización e supervisión da Consellería de Cultura.

Fig.1. Plano de ordenación detallada do Plan Parcial.
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DESCRIPCIÓN DO ENTORNO
O ámbito do Plan Parcial citado no proxecto “PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO
SECTOR URBANIZABLE DELIMITADO COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE
LUGO)”, localízase na paraxe de Lamablanca, entre as parroquias de Santa Eulalia de Cuíña,
San Pedro de Soñar e Santa María Madalena de Coeses no Concello de Lugo a escasa distancia
da capital provincial.
A superficie afectada polo Plan Parcial é de 32,13 ha, unificadas nun espazo contínuo e
ubicadas ocupando cáseque integramente un pequeno espigón de chaira (478 m.s.n.m.) que se
desplega en dirección NW cara o Río Miño.
Os núcleos habitados máis próximos son o de Vilar, considerado un núcleo rural protexido pola
seus valores arquitectónicos e ambientais, e localizado ó norte do espacio a ordenar e o núcleo

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

de Vilalvite, localizado neste caso ó sur e a unha cota inferior.
A paisaxe na que se inscribe o terreo obxecto do Plan Parcial atópase na comarca paisaxística de
“Lugo” segundo o “Catálogo de paisaxes de Galicia”. O ámbito de actuación non afecta a
ningunha área paisaxística de especial interese aínda que si existen algúns elementos que
conforman a paisaxe típica das “Chairas e Fosas Luguesas”, modelos de parcelación, sebes e
valados e camiños. Básicamente atopámonos nun espazo rural dominado por explitacións
agrogandeiras e forestais que conta cunha densa rede de camiños e estradas que o articulan e
definen.
Unha cuarta parte do espacio obxecto do Plan parcial (preto de 8 ha) está ocupada polas
edificacións, instalacións industriais e vias interiores, o resto adicado a pasteiro.
Delimitan o espazo masas forestais, estradas e terras de labor.
CONTEXTO ARQUEOLÓXICO.
Logo de solicitar información detallada á Dirección Xeral de patrimonio Cultural, obtivemos
que non se citan no catálogo ou inventario de elementos de interese cultural da Consellería de
Cultura, nin do Plan Xeral de Ordenación do Concello de Lugo xacementos arqueolóxicos no
espazo afectado polo Plan Parcial citado. Únicamente o xacemento de Trigás denominado “A
Muralla” (GA27028150) e localizado ó norte da parcela obxecto do Plan Parcial, afecta a este
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co seu perímetro de protección, ó outro lado da estrada. O xacemento citado e unha estrutura de
tipo lineal de adscripción tipolóxica e cronolóxica descoñecida.
Non obstante nas proximidades, cara o Norte do ámbito do Plan Parcial e ó Oeste do xacemento
GA27028150, existen numerosos túmulos catalogados. Aperecen tamén citas antigas (17491753) de elementos prehistóricos que serven como marcos territoriais das parroquias e polo
tanto coincidentes con límites administrativos de cotos e señoríos aínda que, como é habitual na
documentación antiga, non especifica claramente a súa localización dentro da paisaxe existente
na actualidade podendo ser coincidentes con elementos arqueolóxicos xa coñecidos.
Dentro do patrimonio etnográfico recóllese nunha ficha do Plan Xeral de Ordenación de Lugo
un cruceiro (situado dentro das instalacións industriais) e a proximidade do núcleo rural
protexido de Vilar (arquitectura tradicional). Existen tamén algúns valados de datación incerta
pero de tipo tradicional para a zona (chantos de lousa verticais) e combinacións de lousas e
cantos rodados. Si extendemos a área de estudo no contorno dun kilómetro, o número de

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

elementos catalogados aumenta significativamente sobre todo en restos prehsitóricos do
Neolítico (tumbas), Idade do Bronce (estrutura circular) e Idade do Ferro (poboado fortificado).
Tamén os elementos de carácter etnográfico: construccións tradicionais, camiños, valados e
socalcos.
OBXECTIVOS E METODOLOXÍA DE TRABALLO
Os obxectivos de traballo expostos no proyecto arqueolóxico foron a comprobación e
delimitación dos xacementos arqueolóxicos existentes dentro do área afectada polo Plan Parcial
e no contorno máis achegado, así como a avaliación do impacto que as instalacións teñen sobre
os mesmos, tamén o establecemento, no seu caso, de medidas que paliasen as posibles afeccións
que actuacións futuras poidesen supor sobre os xacementos existentes ou posibles.
A metodoloxía a empregar foi a exposta no proxecto de intervención. Fíxose unha recopilación
de información e documentación relativa o ámbito de estudo necesaria para ter un coñecemento
histórico, xeolóxico e medioambiental. A bibliografía e documentación específica dispoñible
para o lugar non foi relevante a excepción do traballo publicado sobre a “estrutura anular” da
Idade do Bronce localizada á beira da autovía A-54, e da información obtida do “Catastro de
Ensenada” de mediados do século XVIII.
A información reflectida no PXOM de Lugo non resultou moi útil o estar desfasada, sendo así
que moitos elementos citados non son actualmente recoñecibles sobre o terreo, podéndose
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dubidar incluso da existencia da maior parte dos túmulos da área de Trigás (entre O Vilar e
Cuíña).
Fíxose unha revisión cartográfica (escalas 1.50.000, 1:25.000. 1:10.000, 1:5.000) de todas ás
series dispoñibles (tamén do mapa de D. Fontán de 1834) para detectar posibles referencias
toponímicas. Empregouse tamén a información do parcelario do “Catastro”, aínda que por unha
cuestión de tempo non se revisaron os libros de “amillaramento” do Catastro.
Máis útil resultou a revisión da fotografía aérea, pois as series datadas entre 1944 e 1973 son
especialmente significativas na análise territorial, tamén ás series do PNOA.
No relativo ó coñecemento arqueolóxico e arqueográfico revisouse o Inventario de Xacementos
Arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental da Xunta de Galicia,
non se atoparon traballos de investigación específicos da área estudada e moi pouca información
sobre o entorno achegado. Somentes os traballos citados supra relativos ós informes realizados
con motivo de grandes infraestruturas, gasoducto (TAPA6) e autovía A-54 teñen interés

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

científico e aportan información detallada.
No traballo de campo inspeccionouse a parcela de Novafrigsa, facendo fincapé nos posibles
indicios que ó noso xuizo podía quedar das referencias que aparecian na fotografía aérea, pois
debido ás remocións de terra levadas a cabo nas instalacións industriais non era previsible
atopar restos in situ ou estruturas arqueolóxicas inalteradas.
Fíxouse tamén un área exterior de afección que incluía ós xacementos catalogados nun
perímetro de 500m, tentando revisar os elementos existentes e avaliando os posible impactos
visuais das instalacións industriais.
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INFORME VALORATIVO.
O ámbito do Plan Parcial citado no proxecto “PLAN PARCIAL DE SOLO
INDUSTRIAL NO SECTOR URBANIZABLE DELIMITADO COESES-CUIÑA S-1.I
(CONCELLO DE LUGO)”, localízase na paraxe de Lamablanca, entre as parroquias de Santa
Eulalia de Cuíña, San Pedro de Soñar e Santa María Madalena de Coeses no Concello de Lugo a
escasa distancia da capital provincial situada a 5 km cara o Norte.
A superficie afectada polo Plan Parcial é de 32,13 ha, unificadas nun espazo contínuo e
ubicadas ocupando cáseque integramente un pequeno espigón de chaira (478 m.s.n.m.) que se
desplega en dirección Leste cara o Río Miño cunha pendente escalonada en dúas repisas que se
corresponden probablemente con terrazas fluviais (non hai consenso científico ó respecto) que
condicionan o tipo de solo que atopamos na parcela. Cara o Norte do espazo de estudio aparece
o núcleo de O Vilar e a continuación o val que forma val o Rego de Cuíña, un curso fluvial

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

curto, encaixado e de forte pendente. Hacia o oeste, o terreo é completamente chan. Por último
cara o Sur aparece de novo unha pendente forte e unha nova repisa ou terraza na que se
empraza o lugar de Vilalvite e máis o río do mesmo nome.
A xeoloxía do lugar somentes esté definida grosso modo, aparecendo como aspecto
significativo no mapa xeolóxico unha liña que marca un “contacto discordante” entre “esquistos
pelíticos....Series de Villalba” (Precámbrico) y (“rañas rojizas y depositos continentales
recientes” (Plio-Cuaternario). Como consecuencia do anterior os materiais que atopamos en
superficie e que forman o substrato do terreo son acordes: laxas de esquisto grisáceo e cantos
rodados de cor branquecina entre terra arxilosa clara (amarela-roxiza) que da nome o lugar e
que compoñen as “rañas”, é dicir son grandes depósitos sedimentarios recentes, engádese a
posibilidade de que parte dos materiais sexan terrazas fluviais do Miño, que ademáis formou
cando menos dous socalcos ou “mesas” observables na topografía de xeito doado. Estos son
tamén os materiais que se empregan de xeito preferente nas construccións tradicionais do
entorno.
A paisaxe na que se inscribe o terreo obxecto do Plan Parcial atópase na “Comarca paisaxística
de Lugo” segundo o “Catálogo de paisaxes de Galicia”. O ámbito de actuación non afecta a
ningunha área paisaxística de especial interese aínda que si existen algúns elementos que
conforman a paisaxe típica das “Chairas e Fosas Luguesas”, modelos de parcelación, sebes e
valados e tamén camiños. Básicamente atopámonos nun espazo rural dominado por
explotacións agrogandeiras e forestais que conta cunha densa rede de camiños e estradas que o
articulan e definen. Sobre este espazo superponse unha rede ortogonal de pistas, froito das
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parcelacións e concentracións de parcelas recentes, que cortan e desfiguran a tradicional paisaxe
agraria. As masas arbóreas de certa extensión que poden verse actualmente son plantacións de
coníferas recentes, en liña e en masas compactas. Os lugares máis abruptos, non concentrados
en grandes parcelas ou irregulares manteñen arborado “autóctono” caducifolio (carballos) e
matas de monte baixo delimitados con laxas fincadas e muros de canto rodado.
Os núcleos habitados máis próximos son o de Vilar, considerado un núcleo rural protexido
polos seus valores arquitectónicos e ambientais, e localizado ó norte do espacio a ordenar polo
plan parcial e máis o núcleo de Vilalvite, localizado neste caso ó sur e a unha cota inferior. Cara
o oeste a densidade de núcleos aumenta ó tratarse dun terreo de morfoloxía máis favorable.
Unha cuarta parte do espacio obxecto do “plan parcial” (preto de 8 ha) está ocupada polas
edificacións, instalacións industriais e vias interiores, o resto adicado a pasteiro.
Delimitan o espazo masas forestais, estradas e terras de labor como se citou anteriormente.

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

1. ANALISE ARQUEOLÓXICA DO TERRITORIO.
Abordouse a analise da zona partindo dos xacementos arqueolóxicos coñecidos e da sua
relación co entorno no que se ubican, tomando como referencia inicial as serie fotograficas “B”
do voo de 1956 e de xeito complementario, debido a escala e calidade, da serie “A” de 1944,
que mostran unha boa parte do terreo de estudio despexado de masas arbóreas e composto por
un mosaico de terras de labor no que aínda se ven as parcelacións antigas condicionadas por
unha rede de camiños que hoxe ten desaparecido en gran parte.
O lugar é especialmente abondoso en restos prehistóricos, existindo dúas necrópolis, a de
Lamablanca (ou Lama Blanca) e Monte da Madalena con once (11) túmulos en conxunto
(catalogados) e situada o suroeste do terreo estudado, e a de Trigás / Xestido máis próxima e
composta por oito ou nove (8-9) túmulos segundo as fontes que se consulten, e localizado ó
noroeste da parcela de Novafrigsa con algún elemento illado situado ó oeste da área de estudo.
Os túmulos de Trigás / Xestido amosan diversos estados de conservación segundo se desprende
das fichas de catalogación, pero a día de hoxe son imperceptibles en superficie dada a relación
entre o seu gran diámetro teórico e a altura descrita. A vexetación existente non permite
establecer liñas visuais que fagan destacar os elementos catalogados e os contínuos traballos
agrícolas sobre as que se atopan en terreo despexado tampouco axudan á súa localización. Sirva
de exemplo a referencia GA27028087 (túmulo “Mámoa de Trigás”), localizada en terreo
despexado ó tratarse dunha zona de labor continuada e con remocións periódicas da superficie,
da que non se conserva vestixio algún recoñecible a excepción de que consideremos as grandes
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cantidades de cantos rodados espallados pola parcela ou amoreados nunha beira como parte da
súa estrutura (¿coiraza?), que non obstante non podemos certificar que correspondan á estrutura
prehistórica pois como temos citado esta zona atópase sobre unha raña / terraza fluvial na que
este tipo de material é moi común. O dito para este túmulo pódese facer extensible para os
demáis, de feito ningún dos próximo foi localizado.
Todos os túmulos citados están alonxados da parcela de Novafrigsa en grado suficiente como
para non ser obxecto de afección directa nin indirecta. Non obstante a situación topográfica da
parcela afectada polo Plan Parcial é idónea para a localización de restos tumulares que aínda
que son citados na zona (tomada de xeito xenérico) como demarcacións parroquiais no catastro
de 1749, resultan datos imprecisos a día de hoxe, especialmente logo de ser alterados todos

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

camiños e parcelas antigas.

Fig.2. Extracto respostas Catastro de 1750
A efectos prácticos dividimos a área de estudo en dúas partes. Unha composta pola propia
parcela afectada polo plan parcial e outra referida ó seu contorno próximo.
Trazouse para iso unha zona de estudo próxima ós 500m dende o límite da parcela obxecto do
”Plan Parcial” de Novafrigsa, seleccionando logo áreas determinadas que, o noso xuizo, eran
susceptibles de acoller xacementos arqueolóxicos. Fíxose especial atención ó xacemento
GA27028150 en toda a súa extensión.
No primerio caso, a parcela de Novafrigsa, resulta evidente que ten habido importantes
modificacións no espacio o cal conleva a desaparición de posibles xacementos e tamén da
paisaxe agrícola tradicional. Ben porque non se realizaron traballos de control arqueolóxico no
seu momento ou porque non se atoparon indicios, en principio non consta ningunha referencia a
elementos arqueolóxicos dentro do terreo ocupado.
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A cartografía dispoñible non resulta fiable ata o mapa de 1834, no que por cuestións de escala
non aparecen moitos dos pequenos lugares habitados que atopamos hoxe, tomamos pois como
referencia máis antiga a nivel cartográfico a primeira edición do Mapa Topográfico Nacional
1:50.000 (1915-1948 para esta zona).
A toponímia que podemos atopar na cartografía dispoñible para consulta non aporta datos
especialmente relevantes, pois o terreo está definido por grandes áreas bastante homoxéneas con
poucos accidentes topográficos destacables. Tampouco parecen conservarse (quizáis si na
“microtoponimia”, da que non existen estudos para esta zona) nomes alusivos a xacementos
arqueolóxicos no contorno, a excepción dos omnipresentes “castro”, “vilar” ou “torre” que
definen os asentamentos e aqueles outros que fan referencia as actividades agrícolas: “chousa”,
“coutada”, “palleiros”, “fontao”.....
As primeiras vistas verdadeiramente útiles a nivel científico e como base de foto-interpretación
do lugar son as fotografías aéreas de 1944 e 1956 (“vuelos americanos A e B”) que amosan

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

unha paisaxe de terras de labor e unha distribución das parcelas absolutamente distintas dentro
do espacio que actualmente ocupan as instalcións industriais de Novafrigsa, tendo desaparecido
a maioría dos camiños que vertebraban o territorio no pasado.
Como dixemos, dentro da parcela afectada non hai elementos arqueolóxicos catalogados, sendo
os xacementos máis achegados os túmulos que conforman unha necrópole (Trigás-Xestido),
certamente dispersa, situada cara o NW e máis o chamado “Xacemento de Trigás” (“A
Muralla”), unha estrutura de función e cronoloxía descoñecida.
Aínda así na propia parcela consideráronse tres espazos con posibles indícios de acoller
xacementos arqueolóxicos, sempre tomando como referencia a fotografía aérea dispoñible e os
datos obtidos do catastro de 1750 que para esta zona non son moi explícitos á hora de amosar
límites territoriais.
Un dos espazos citados ofrecía a posibilidade de resultar un xacemento de certa entidade pois na
fotografía aérea semellaba o negativo dunha edificación de pranta rectangular (65 x 28m) e
orientación groseiramente N-S, pero unha vez revisado o terreo non apareceron restos en
superficie malia estar o lugar arado de xeito regular e incluso existir dous regos profundos e
recentes nas inmediacións, a visibilidade do terreo era moi boa con herba curta e espazos
abondo para observar a presencia de restos arqueolóxicos que non foi o caso.
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Fig.3. Na imaxe esquerda (1956) amósase o que semella unha estrutura rectangular, a dereita a
paraxe na que se localizaba na actualidade; non se atoparon restos nin indicios arqueolóxicos en
superficie. A frecha superior indica un camiño que tampouco existe, pois foi destruido o

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

construir as instalacións industriais.
Detectáronse certas incoherencias no deseño do parcelario con relación os camiños en varios
lugares mostrados na fotografía aérea de 1956, que actualmente non existen coa conformación
vista na fotografía aérea antiga ó estar baixo viais de acceso e baixo a propia instalación
industrial. Esta, pola súa parte, é unha obra de gran magnitude (matadoiro industrial) que
precisou movementos de terra importantes e a nivelación e escavación dunha superficie proxima
ás 8ha. O tipo de solo sobre o que se asenta pode verse actualmente o sur da instalción
industrial, donde se situa a depuradora de residuos, apreciandose un corte estratigráfico de preto
de 4m.

Fig.4. Corte do terreo no lugar donde se ubica a depuradora de augas residuais das instalacións.
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Fig.5. Imaxe da paraxe de Lama Branca (1956) na que se ven camiños, parcelas e estruturas
superpostas, conformando unha paisaxe complexa hoxe alterada pola reestructuración das

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

parcelas agrarias.
Na revisón dos datos do “Catastro de Ensenada”, co obxecto de obter referencias a posibles
marcos xurisdiccionais ou parroquiais, concordando algúns con estruturas prehistóricas,
atopouse

que

coincidindo

coa entrada principal

á parcela

(no

inicio

da

pista,

UTMWGS84/ETRS89 619365,4758016) conflúen duas parroquias, e o lugar cítase
concretamente como o “marco de Lamablanca” (tamén existe o “marco de Villar) e si ben hai
en superficie algúns cantos rodados de tamaño medio (20 cm) non poden ser interpretados como
restos dunha estrutura prehistórica, pois este tipo de pedra aparece espallado por boa parte do
contorno o tratarse dos restos dunha antiga terraza fluvial do Miño, non hai tampouco marcos
artificiais feitos a tal efecto nin outro tipo de estrutura ou resto que indique a presencia dun
túmulo ou unha pedra fincada ó estar o terreo moi alterado.

Fig.6. Lugar de linde entre parroquias segundo o catastro de 1750 (marco).
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Pola sua parte, no seu entorno (fora da parcela), atópanse relativamente cerca, a “Mámoa do
Barracón” (a 400m), no visor do PBA –capa de “afeccións patrimonio”- e a GA27028088
(346m), na información proporcionada pola delegación provincial da Consellería de Cultura
(non sendo coincidentes ambas fontes), ningunha de elas se pode apreciar a simple vista sin
unha limpeza previa do terreo.
Non obstante o elemento catalogado que prantexa máis problemas á hora de establecer medidas
de protección e cautela preto da parcela na que se asenta Novafrigsa é o coñecido como
“Xacemento de Trigás” (GA27028150), ubicado a escasos 50m ó norte da parcela de
Novafrigsa no seus tramos máis próximos, sendo quizáis tamén os peor conservados.
Percorreuse este xacemento catalogado no PXOM en toda a súa extensión (uns 1400m),
revisando todos aqueles lugares que poideran proporcionar indicios da súa cronoloxía, utilidade
ou función.
Este xacemento formalmente é unha zanxa en forma de arco que delimita pola cima o val que

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

corresponde ó Rego de Cuíña, caracterizado por unha forte pendente cara o Río Miño. O seu
trazado vai dende as inmediacións do núcleo de O Vilar ata preto de Cuíña, ten unha lonxitude
de uns 1400m e unha anchura contando co “foxo” e o “lombo” duns 20m, repartidos a partes
iguais e de xeito moi homoxéneo entre a forma negativa e a positiva. A súa profundidade e
altura son variables segundo as zonas, presentando medidas dende cáseque 1,5m de fondo por
outro tanto de altura (con respecto ó nivel do terreo circundante) ata uns poucos centímetros. En
todo caso a zanxa e o lombo son proporcionais en todo o trazado pois un é consecuencia directa
da outra. Básicamente o lombo é a terra desaloxada da zanxa sen ningún tipo de selección.
Amosa nos lugares de corte (paso de camiños) unha estrutura compacta (arcillosa) e homoxénea
con pouca pedra (cantos rodados e fragmentos pequenos –tipo grava- pouco erosionados);
somentes a capa vexetal indica un estrato distinto o propio “recheo” do lombo, fácilmente
distinguible polo seu color pardo/negruzco fronte o marron/amarelo/rubio do núcleo do lombo.
A zanxa consérvase de xeito discontínuo pois foi alterada en varios lugares por terreos de
cultivo, zonas de pasto e paso de camiños; o seu estado de conservación en xeral é bo,
facilmente recoñecible a simple vista, incluso nas zonas de vexetación densa.
O tramo máis alterado é o que descorre dende O Vilar ata as instalacións do gasoducto que se
ubican parcialmente sobre o seu trazado, seguindo cara Cuíña o lombo foi eliminado nun tramo
duns 40m para facer un prado, pero mantén restos da gavia colmatada para nivelar. Tamén está
cortada transversalmente en diversos lugares por cercados que limitan os terreos e que seguen o
perfil da estrutura pero sen alterala, o cal desbota que se trate dunha gabia de linde. O tipo de
cercado que atopamos afectando a estrutura catalogada responde a dous modelos básicos: un
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formado por laxas rectangulares simplemente chantadas polo seu lado máis estreito e outro máis
complexo e laborioso que combina capas de cantos rodados con laxas horizontais. Ámbolos
dous tipos de cerca vense frecuentemente na área con preferencia a outros tipos de cercado polo
que podemos consideralos como tradicionais con independencia da época de construcción. Os
extremos terminais da zanxa e lombo son difusos.
Avaliáronse varias posibilidades a priori para determinar o tipo de estrutura da que se trata o
xacemento, aínda que todas elas presentan problemas de interpretación por non responder ás
características necesarias para estimalas como axeitadas dun xeito rotundo.
O ser unha estrutura lineal analizouse nun principio como o posible trazado dunha canle, pero
non mantén nivelación algunha que indique que se trata dunha estrutura hidráulica e dispón de
caidas en diversos lugares incompatibles, de non existir obras complementarias, cunha estrutura
deste tipo. Ademáis carece de calquera revestimento ou obra de contención ni exterior ni
interiormente o cal faría dela unha obra pouco eficiente e doadamente degradable. Por outro

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

lado as dimensións son excesivas e non existen puntos de recollida de auga nos lugares
terminais. É certo que existen encharcamentos en diversos lugares, sendo necesario incluso un
recheo de pedras para drenar un camiño transversal, pero estos asolagamentos parciais parecen
ser consecuencia e non causa da estrutura citada.
Nun punto (UTMETRS89 619182,4758337) localizouse unha especie de “arqueta” adosada a un
lateral da zanxa e cun posible desaugadoiro, aínda que sería arriscado relacionar as dúas
estruturas e parece asociada a unha mina de auga feita con posterioridade á zanxa.
Consideramos tamén a posibilidade de que se tratase dunha corta mineira, pois a zanxa coincide
case perfectamente cun contacto discordante de materiais xeolóxicos (cuarcitas e depósitos
continentais recentes) representado no MAGNA 50 do IGME (Folla 97-Guntín). Non obstante
desbotouse esta posibilidade pois a linealidade da estrutura non encaixa neste caso cunha
canteira ou máis ben lugar de acopio de cantos rodados que se espallan polo terreo sen formar
“filóns”. Ademáis non existen no lugar indicios de minerais, nin afloramentos rochosos con
sinais de mineralización, tampouco hai canteiras no percorrido a excepción dunha indicación de
canteira no mapa xeolóxico citado, aínda que fora do trazado xa cerca de Cuíña. Somentes
parecen ser aproveitados os materiais (cantos rodados procedentes dunha terraza fluvial de
extensión indeterminada que ademáis non está definida nos mapas xeolóxicos da zona) de xeito
residual, é dicir semella un lugar de aporte de material para os cerramentos das terras próximas
pero sen unha estrutura de explotación planificada que forme depósitos ou milladoiros de
materiais estériles.
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Por último estimouse a posibilidade de que se tratase do trazado en fase inicial dun camiño que
por motivos que descoñecemos se desbotou, pois si ben a estrutura negativa (zanxa) é propensa
o encharcamento e a positiva (lombo) carece nos cortes observados dunha estratificación de
materias que permita admitila como a preparación dun firme (sería un simple amoreamento de
terra), aínda nas súas fases iniciais, o seu trazado resulta admisible e coincide de xeito groseiro
cun dos camiños marcados no MTN 1:50.000, tendo en conta que o mapa simplemente podría
rexistrar a interpretación dunha coincidencia puntual e ten unha escala pouco axeitada.
Malia todo esta podería ser a interpretación máis probable pois resulta un trazado razoable e de
feito é semellante as actuais pistas que a unha cota levemente superior e a outra inferior, enlazan
O Vilar e Cuíña por Trigás e máis polo fondo do val respectivamente.
Poucas posibilidades de interpretación quedan, pois en principio non parece que se trate dunha
estrutura defensiva antiga xa que non amosa ningún tipo de planificación neste senso ó tratarse
dunha obra lineal, “aberta” e pouco consistente, que en calquera caso habería que contemplar

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

como unha obra circunstancial “de sitio” e non de defensa o cal carece de sentido dada a súa
ubicación e ademáis non atopa unha xustificación histórica. Non obstante na fotografía aérea de
1944 e sobre toda n ade 1973, pode apreciarse unha forma oval que ten paralelismo con outra
forma pechada no MDT, malia todo, sobre o terreo é difícil de interpretar aínda que non se pode
descartar a existencia dunha estrutura soterrada.

Fig.6. MDT e fotografía 1956.
Tampouco atopamos relación, fora da súa proximidade, cos elementos prehistóricos do entorno
achegado (túmulos) nin coa fortificación da Idade do Ferro de “Castro Valente” (situada 420m ó
SW) e máis ós xacementos asociados ou próximos a ela, pois a zanxa non está especialmente
erosionada si establecemos unha comparación cas estruturas prehistóricas citadas tendo en conta
que carece de estructura interna que faga de soporte.
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Tramo inicial do xacemento “A Muralla”, preto de Vilar

Tramo inicial do xacemento fronte a Novafrigsa parcialmente destruido para facer un prado.

Tramo logo da instalación do gasoducto. Corte do camiño. Zanza e lombo
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Tramo de zanxa e lombo e corte dun camino sobre o lombo.

Corte do lombo e zanxa allanada para facer un prado.

Paso dun camiño que desmontou o lombo e rellenou a zanxa con pedras.
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Imaxes do lombo con un peche de laxas superposto e con valado de acompañamento.

Tramo final do xacemento preto de Cuíña

“Arqueta” ou mina de auga feita de lousas.
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Xacementos catalogados próximos: Túmulos de Xestido e Trigás.
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Entorno dos túmulos GA27028084, GA27028085 e GA27028086. Sen vestixios.

Localización da “Mámoa do Barracón” (posiblemente o túmulo GA27028088). Sen vestixios.

Túmulo GA27028088. Sin estruturas visibles. Construcción próxima que da nome á “Mamoa do
Barracón”.
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Túmulo GA27028146. Sin estruturas visibles.

Localización dos túmulos GA27028147, GA 27028148 e GA27028149.

Localización do túmulo GA27028087. Sen vestixios en superficie.
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Xacementos catalogados próximos: “Construcción Anular” de Ventosiños.
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GA27028201. Panel explicativo do xacemento.

Aspecto do xacemento e do valo de protección. Ó fondo o GA27028192 (Castro Valente).

Mapa xeolóxico MAGNA 1:50.000. Folla 97, Guntín. Na imaxe esquerda coincidencia entre a
discontinuidade xeolóxica e a estrutura do “Xacemento de Trigás”. A dereita falla, anexa ó
“Castro Valente” (liña de trazo discontínuo).
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Localizouse a 600m ó leste do “Castro Valente” e a 500m ó sur da parcela de Novafrigsa o que
parece ser unha estrutura oval de 80 x 60m de aspecto similar as fortificacións da Idade do
Ferro. Sobre o terreo xa non hai estruturas que destaquen en superficie. Non apareceron
materiais pois o lugar o está o bastante lonxe da área de estudo como para ser afectada e non se
prospectou de xeito intensivo. Non obstante apréciase nas sucesivas series do PNOA un
progresivo deterioro da forma oval sinalada ata a súa práctica desaparición. O lugar amosa una
forte pendente por todas as súas caras excepto ó sur, precisamente dónde se aprecia con máis
nitidez o posible muro defensivo na fotografía de 1956 e 1973. As coordeadas centrais deste
lugar son UTM ETRS89: 620008,4757275.

Fig.7. Imaxes comparativas (1956 e 2017 -PNOA) da estrutura oval (posible castro) situada o
leste do “Castro Valente”. As frechas indican a mesma posición dos restos da muralla. Nas
imaxes inferiores (2019) aspecto que ten na actualidade o lugar. O muro sinalado ten
desaparecido por completo en superficie e o espacio está nivelado.
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Fig.8. Imaxes (1956) do espazo ó sur da Parcela de Novafrigsa. Sinálanse os xacementos de
Castro Valente e a “estrutura anular” de Ventosiños, así mesmo sinálase a falla que serve de
límite o castro e máis a estrutura oval (posible castro) situada o leste en detalle, unha estrutura
de 80 x 60m. UTM ETRS89: 620008,4757275.

26
Juan Manuel González de Carballo .2019. ref .doc.prox

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 30-06-2021

Prospección Plan Parcial Novafrigsa. Lugo 2019.

Patrimonio arquitectónico e etnográfico.
Dentro das instalacións industriais de Novafrigsa atópase un cruceiro de tipo tradicional pero
sen outra función que non sexa a ornamental, a súa factura é recente e malia eso foi cautelado
establecendo para a súa protección as directrices dispostas no Decreto 571/1963 (BOE 30 de
marzo 1963) sobre protección de “los Escudos, Emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia,
cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico”.
Fora das instalacións industriais temos o núcleo rural protexido de O Vilar. Trátase dun pequeno
lugar de construccións de cachote sen revestir e cubertas de lousa. É un asentamento pechado,
formado por edificacións tradicionais pero sen un interés especial, na liña das vivendas que se
poden atopar en Vilalvite por poñer un exemplo cercano. Das súas inmediacións sae o
xacemento lineal de Trigás “A Muralla”.
E notable a presencia de valos e cercados tradicionais, de feito a maior parte dos terreos
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atópanse pechados por liñas de chantos de laxa fincados verticalmente no chan, en xeral trátase
de pezas ortogonais de medidas bastante regulares sendo de 120-150 cm de alto (sobresae un
metro aproximadamente do chan), entre 50 e 70 cm de ancho e entre 5 e 10 cm de grosor (aínda
que se poden atopar de moitas medidas e formas). Este tipo de cercado está presente de xeito
contínuo constituindo moitos kilómetros de peche no seu conxunto. A datación é descoñecida e
probablemente moi variable, pero en todo caso trátase dun sistema de peche tradicional nesta
zona. Ás veces altérnase con lenzos de muro de mampostería en seco compostos por capas
alternas de laxas horizontais (de tamaño moito menor que o descrito anteriormente) e cantos
rodados procedentes das terrazas fluvias e as cuncas de sedimentos que forman o sustrato
natural do terreo, neste caso o grosor do muro é de entre 0.65 e 1m, para garantir a estabilidade
do conxunto.
Tamén se poden ver algúns pequenos galpóns ou refuxios, construccións rectangulares feitas de
cachote con cuberta de lousa, en algóns casos son abertos polos laterais contando solamente con
unha cuberta sobre esteos de pedra.
Hai catalogados varios muiños (tanto no río Miño, como no rego de Vilalvite) e capelas pero
fora do ámbito de estudo (aínda que relativamente próximos, ca. 300m) e fora de calquera
afección directa posible por parte das instalacións industriais existentes.
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Cruceiro de Novafrigsa.

Valados frecuentes na zona.
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2. CONSIDERACIÓNS FINAIS E CONCLUSIÓNS.
En grandes liñas o impacto sobre o patrimonio cultural que teñen as instalacións industriais de
Novafrigsa non é significativo a pesar da magnitude das construccións. Si ben o matadoiro
industrial ten unha presencia relevante na paisaxe, esta non resulta especialmente evidente
cando nos achegamos ó entorno dos elementos catalogados existentes, as formas do terreo e
máis a vexetación amortecen case por completo o impacto visual das naves industriais. O que
non se pode avaliar é o impacto que poideron ter as obras no seu momento pois a inexistencia de
referencias relativas á mesma, xunto coas labores de escavación e nivelación eliminaron
calquera indicio.
Con respecto ó patrimonio catalogado existente, hai que facer unha serie de apreciacións. Os
túmulos de Lamablanca (ou Lama Blanca) e Monte da Madalena deberían cambiar a súa
denominación pois a paraxe de Lamablanca atópase anexa ás instalacións industriais de

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
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Novafrigsa, bastante o norte da situación dos túmulos catalogados o que induce a erros de
apreciación ó semellar que teñen unha continuidade cos túmulos de Xestido / Trigás cando non
é así. Estes últimos túmulos citados son actualmente simples referencias históricas sen presencia
física sobre o terreo. A continua degradación que sofren malia estar catalogados, implica que a
día de hoxe se poida concluir que non existen tales túmulos como elementos que definen a
paisaxe, quizáis a súa principal función

no seu momento. Todos os lugares catalogados

indicados nas coordeadas e nos planos de situación corresponden a espacios de prado ou de
superficie forestal nos cales no se percibe estrutura algunha. Cabe a posibilidade de que existan
aínda restos soterrados tendo en conta que o arado periódico dos terreos é incompatible con ese
tipo de xacementos en concreto.
Por similitude coa xacemento de Trigás (“A Muralla”, unha combinación de foxo e terraplén),
aínda que un trátase dun xacemento lineal aberto e o outro é unha estrutura circular e pechada,
inspeccionouse a chamada “Estrutura anular de Ventosiños”, que no seu momento foi
considerada como una construcción da Idade do Bronce pouco frecuente en Galicia. Este
xacemento que se atopa sinalizado por un panel informativo e á beira dunha pista de servicio
non é apreciable actualmente e todo o seu entorno está absolutamente degradado.
Cara o leste do xacemento anterior á altura do “Castro Valente” (a uns 600m en liña recta)
atopouse na fotografía aérea de 1956 unha estrutura oval, cunha liña “defensiva” de perfil ben
definido especialmente cara o sur (no que se pode “medir” unha anchura de 5 metros) , pero
visible en todo o seu contorno. As fotografías de 1973 e posteriores xa amosan certa
degradación polas labores agrícolas (a aparición e popularización da maquinaria permitiu
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labores que antes non se prantexaban). Inspecionouse o lugar de xeito moi superficial e non
parecen existir estruturas nin restos, non obstante o indicio amosado na fotografía aérea é
suficiente como para catalogalo como “referencia arqueolóxica” e abrir unha ficha de rexistro
para que sexa avaliado o lugar en caso de algunha intervención que afecte ó espazo citado.
Existe tamén nos mapas xeolóxicos unha falla tectónica moi marcada, de feito excesivamente
marcada sobre o terreo, delimitando o “Castro Valente” cara o solpor o cal podería ser indicio
de algún traballo de canteira ou mineiría.
No referente o patrimonio etnográfico aparecen como obxectos de interés as construccións do
nucleo rural catalogado de O Vilar (ou Vilar) que aínda cando se atopan moi próximas as
instalacións industriais de Novafrigsa están a unha cota notablemente inferior, de xeito que
ningunha construcción supera a rasante da estrada anexa, non existindo polo tanto unha liña
visual directa que afecte o espazo. Temos tamén, como citamos antes, os muros de lousa e canto
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rodado que forman kilómetros de valados en toda a contorna. En liñas xerais os valados que
parten follas regulares de terreo non podemos consideralos como dunha grande antigüidade. Nas
áreas donde pervive o “maiorazgo” ata cáseque mediados do secúlo XX son, evidentemente,
posteriores a esta data e os máis antigos non podemos levalos ata máis alá de mediado o século
XIX. En todo caso trátase de cercas e valos tradicionais pero a súa catalogación e conservación
debería facerse estudando cada elemento concreto, pois as veces enmarcan camiños de un ancho
excesivo para tratarse de valos antigos. En todo caso estes valos sempre se superpoñen ou
acompañan a estrutura liñal “Xacemento de Trigás” / “A Muralla”, e en ningún caso a zanxa e
lombo da mesma cruza un destes valados o cal permite establecer “por arriba” unha cronoloxía
grosso modo e relativa para este elemento.
Como conclusión do anterior, estímase que as actuacións contempladas no Plan Parcial
desarrollado para Novafrigsa non supoñen alteracións ou afeccións avaliables para o patrimonio
catalogado, sendo o seu desenvolvemento compatible cos bens que integran o patrimonio
arqueolóxico e etnográfico do contorno próximo. Así mesmo, non se considera necesario
modificar nin ampliar as proteccións e delimitacións ata o de agora establecidas para o
patrimonio arqueolóxico ó considerar que as existentes son axeitadas para os bens que cautelan.
Únicamente se considerou establecer unha cautela con respecto a referencia sinalada como
REF.1 nos planos, moi alonxada do ámbito do Plan Parcial de Novafrigsa.
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FICHA “PARAXE DE LIÑARES”. (Estrutura oval)
1. CÓDIGO: REF.1
2. LOCALIZACIÓN
Nome do xacemento: Liñares
Provincia: Lugo
Concello: Lugo
Parroquia:
Lugar:
Nº de Folla (1:50.000): 97, Guntín.

Nº de Cuadrícula (1:5.000):

Proxección U.T.M. 29T Etrs 89: 620008,4757275.
Coord. Xeográficas: Lonx.:------------------ Lat.:------------------------------Altitude: 440m.
Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
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Descripción de accesos: Dende Vilalvite cóllese a pista en dirección a Trasfontao, Pollido e
Portanova. Antes de chegar a cruzar a ponte da autovía, cóllese o camiño de servicio á dereita
ou o camiño anteirior que sube cara as terras de labor a uns 70 m está o lugar indicado
3. CARACTERISTICAS DO EMPRAZAMENTO
Emprazamento topográfico: en altura, suave lombo
Utilización do entorno: agrícola
4. ESTADO ACTUAL
Vexetación: cultivo herbaceo (prado), enmarcado por frondosas.
Destruccións e alteracións: alterado por nivelación do terreo.
Tipo de propiedade: privada.
5. MEDIDAS DE PROTECCION.
Proponse unha cautela arqueolóxica para toda a parcela.
6. MATERIAIS
Descripción: Non se recolleron materiais
Procedencia: ---------------------------Lugar actual do depósito:
-Museo ou colección pública:
-Museo ou colección privada:
-Particular: Nome(s) e dirección (s):
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7. CROQUIS E DESCRIPCIÓN.

Imaxes comparativas (1956 e 2017 -PNOA) da estrutura oval (posible castro) situada o leste do
“Castro Valente”. As frechas indican a mesma posición dos restos da muralla. Nas imaxes
inferiores (2019) aspecto que ten na actualidade o lugar. O muro sinalado ten desaparecido por
completo en superficie e o espacio está nivelado.
Trátase como se aprecia na fotografía aérea dun espazo cercado, asimilable pola súa forma a un
poboado fortificado castrexo. As súa dimensións estimadas sobre a imaxe fotográfica son de un
80 x 60m, os cales entran dentro das medidas de un “castro” de pequenas dimensións. O grosor
do cercado debeu ser notable pois comparativamente estímase n aparte sur (a menos protexida
naturalmente) de uns 5 metros. O terreo atópase ahora nivelado e sen restos visibles en
superficie.
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Faise constar expresamente que durante os traballos de prospección levados a cabo no presente
proxecto,“PROSPECCIÓN

ARQUEOLÓXICA

PARA

O

PLAN

PARCIAL

DE

NOVAFRIGSA”, con código CT 102A 2019/050-0, non se recolleron materiais de valor ou
interés arqueolóxico.

O Carballiño a 12 días do mes de Marzo do ano de 2019.
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O arqueólogo director do proxecto:

Asdo.: Dn. Juan Manuel González de Carballo

Juan Manuel González Carballo
Arqueólogo
S/Benito 7. 32500 O Carballiño (Ourense).
Tlf. 696 64 52 94
arqueolog@outlook.es
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