CATÁLOGO TOMO II
CONSULTORA GALEGA S.L.
Rua San Martiño, 3b
Pontevedra
cogalega@consultoragalega.com

tel.:986858957
fax.:986858958

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

LUGAR:

-

Acea, A: Fonte tradicional, cruceiro e forno comunal. Complexo
industrial de transformación do coiro. Vivendas unifamiliares de
interese arquitectónico (4). Muíño de casca. Minicentral
hidroeléctrica.

-

Fondevila: Ponte do Rexo.

-

Meire: Igrexa parroquial e Casa Rectoral.

-

Tellada, A: Fonte tradicional, lavadoiro popular e vivenda unifamiliar
de interese alto. Pazo en ruínas.

-

Rial, O: Fonte tradicional e lavadoiro popular.
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1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1

Igrexas Parroquiais
-

1.2

Igrexa de Sta. María de Meire: Templo barroco sito no lugar
de Meire. MAR1

Cruceiros
-

Cruceiro da Acea de Meire: Cruceiro sen figuración situado
no lugar homónimo. MEC1

2.- ARQUITECTURA CIVIL
2.1

Aldeas de interese
-

2.2.

2.3

A Acea: Núcleo de interese alto. MAP1

Vivendas Unifamiliares e Construccións Adxectivas
-

Vivenda nº 1: Casa-vivenda de desenvolvemento lineal
situada na aldea de Acea. MAC1

-

Vivenda nº 2: Casa-vivenda de desenvolvemento lineal
situada na aldea de Acea. MAC2

-

Vivenda nº 3: Casa-vivenda de desenvolvemento lineal
situada na aldea de Acea. MAC3

-

Vivenda nº 4: Casa-vivenda de desenvolvemento lineal
situada na aldea de Acea. MAC4

-

Vivenda nº 5: Casa-vivenda de desenvolvemento lineal
situada na aldea de Acea. MAC5

-

Vivenda nº 6: Casa-vivenda de desenvolvemento lineal
situada na aldea de A Tellada. MAC6

Construccións etnográficas
2.3.1 Fontes e lavadoiros
-

Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía tradicional en A
Acea, A Tellada e O Rial. MEFON 1, 2, 3 e 4.

2.3.2 Fornos comunais
2

-

Forno comunal na aldea de A Acea. MEFOR 1.

2.3.3 Muiños
-

2.4

Muíño da Acea de Meire: Situado á beira do rio Arnoia na aldea
de A Acea. EM1

Arquitectura industrial
-

Fábrica de Curtidos da Acea de Meire nº 1: Conxunto industrial
en estado de abandono situado na aldea da Acea. FC4

-

Fábrica de Curtidos da Acea de Meire nº 2: Conxunto industrial
en estado de abandono situado na aldea da Acea. FC5

-

Minicentral de Meire: Antiga minicentral hidroeléctrica situada na
aldea de A Acea. IM

2.5

Vivendas nobres
-

Casa Rectoral de Meire: Edificio de titularidade privada sito no
contorno do templo parroquial. MAC7

-

Pazo da Tellada: Edificio de titularidade privada sito no outeiro da
aldea homónima. MAC8

3.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS
-

Xacemento de Campina-A Lama: Xacemento paleolítico ubicado
nas coordenadas 42º 11´ 58´´N – 7º 46´ 49´´W e catalogado coa
clave GA32001013.
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-1

CLAVE PLANO: 151

CLAVE IDENT.: MAP1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Aldea de A Acea

TIPO DE ELEMENTO:
Aldea liñal

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de Meire

TITULARIDADE:

DESCRICIÓN:
Está composta por un elevado número de vivendas que seguen a tipoloxía
característica de casa rural e de construccións adxectivas que se dispoñen en
numerosas combinacións, tal e como tratamos na memoria deste catálogo. A
aldea está formada por un conxunto de vivendas (unha trintena aprox) de
tamaño semellante, a maioría delas nun estado de conservación aceptable,
erguidas entre medianeiras, de xeito agrupado nun núcleo consolidado, e ao pé
dunha rúa principal e outras secundarias que as intercomunican. O parque
inmobiliario de A Acea recorda claramente á edificación de Vilaboa ou Ducí pola
súa calidade e bo gusto, especialmente no que toca ás vivendas exentas
construídas de maneira illada.
A aldea conta con varios espacios abertos de carácter público, nomeadamente
treitos nos que conflúe o rueiro coñecidos como airas. Estes espacios estaban
destinados á malla do cereal (millo e centeo) denantes de ser resgardado nas
arquitecturas adxectivas da casa.
O cachote é o tipo de pedra máis característico das construccións, con
pequenas inclusións dun perpiaño de labra irregular nos ángulos das
edificacións e máis no contorno dos vanos. Con todo, os mellores exemplos de
edificación aparecen levantados integramente en perpiaño perfectamente
labrado e escuadrado, amosando unha tipoloxía moderna de grande calidade e
vistosidade.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:SI

OPTATIVO:

OBRAS PERMITIDAS: CONSERVACIÓN:SI

INNECESARIO:

REESTRUCTURACIÓN:SI

RESTAURACIÓN:SI

ADICIÓN PLANTA:-

CONSOLIDACIÓN:SI

REHABILITACIÓN:SI

Observacións:

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo; instalación dun
alumeado público máis acorde co contorno ambiental; promoción da
rehabilitación das vivendas abandonadas; empedrado do rueiro e
construcción/habilitación de elementos que favorezan a socialización e
a identidade comunitaria (área recreativa ao pé do Muíño do Ribeiro,
roteiro natural –aproveitando o regato que transcorre á beira da
aldea...).
NIVEL DE INTERESE 1
HISTÓRICO

1

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

X

URBANO

X

2

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

X
A) BO: SI
B) REGULAR: SI
C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

1

1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Perspectiva da aldea de A Acea

Perspectiva da aldea de A Acea
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-2

CLAVE PLANO: 157

CLAVE IDENT.: MAC7

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa Rectoral de Meire

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Meire

TITULARIDADE:
Freguesía de Meire

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Edificio de planta rectangular e dúas alturas (B+I) con cuberta a catro augas,
de recente construcción –mediados do século XX aproximadamente-. Os seus
muros están constituídos por perpiaño granítico perfectamente labrado e
escuadrado (opus quadratum). A ordenación de ocos segue unha secuencia
regular, destacando sobremaneira as portasdaire balconadas situadas no
andar residencial que mira ao mediodía, recentemente convertidas en
miradoiros a través dunha intervención irrespectuosa que cómpre reparar.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral utilizando os materiais orixinais
(pedra, tella curva e madeira na carpintería interior e exterior)
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

2
X
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase negociar co bispado de Ourense a restauración integral do edificio a fin de
destinalo a usos socioculturais.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-3

CLAVE PLANO: 156

CLAVE IDENT.: MAR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa de Sta María

TIPO DE ELEMENTO:
Igrexa parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Meire

TITULARIDADE:
Freguesía de Meire

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Templo parroquial de planta rectangular e tellado a dúas augas de filiación
estilística neoclásica. Construída en limpo perpiaño granítico (opus
quadratum), como ornato luce unicamente catro pináculos angulares
rematados en bola, dous situados na fachada e os demais no presbiterio.
De construcción recente (S. XIX) chama a atención a presencia dun par de
contrafortes situados nos muros de peche laterais da edificación, onde se
intercalan outros tantos ocos de iluminación.
No que atinxe á fachada, núa de calquera tipo de decoración ou retórica
arquitectónica prescindible, unicamente destaca un óculo trebolado en forma
de cruz grega que se dispón no seu eixo axial. Rematando a lectura vertical do
edificio disponse unha espadana de dobre oco subliñada por por unha cornixa
voada perimetral que descansa sobre dous arcos rampantes invertidos en
forma de rolos desenvolvidos que exercen o rol de sobrepenas.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Retirada dos altofalantes que se dispoñen suxeitos aos
pináculos angulares da fachada. Soterramento do cableado aéreo que subministra
enerxía eléctrica ao templo.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Segundo Cid Rumbao a igrexa é unha adaptación da capela de S. Amaro.
Aconséllase converter o adro parroquial nun espacio de lecer aberto e de uso público, o que
obrigaría a trasladar o cemiterio a outra ubicación. A adopción desta recomendación conlevaría
tamén a retirada das lápidas e capeliñas de cabeceira construídas en mármore branca e gris
que inzan o muro perimetral de peche. Sígase a actuación levada a cabo no adro de S. Martiño
de Pazó como paradigma.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Perspectiva da igrexa parroquial de Sta María de Meire

Perspectiva do acceso ao adro
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº: M -4

CL. PLANO: 145-149-150

CLAVE IDENT.: MEFON1-MAC1-MEC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fonte, Cruceiro e Vivenda nº 1 da Acea

TIPO DE ELEMENTO:
Fonte e cruceiro populares e
vivenda vilega

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Acea

TITULARIDADE:
Pública (fonte e cruceiro) e privada
(vivenda)

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Fermoso conxunto urbano composto por unha fonte e un cruceiro populares
situados nun quinteiro ao que mira unha vivenda de tipoloxía vilega e
desenvolvemento lineal.
A fonte popular sitúase nun edículo troncopiramidal rematado por dúas
sobrepenas en forma de cuberta a dúas augas. Horadada no seu frontis por un
cilindro, a auga abrolla por un cano metálico situado a media altura, lugar
baixo o que se dispón un pousadoiro en forma de exedra que precede, en
lectura descendente, á pia que permite beber aos animais. Tras da fonte, e
após un vistoso enreixado metálico a base de volutas enfrontadas dispostas a
modo de peitoril, atopamos o cruceiro.
O cruceiro é un humilde exemplar da tipoloxía de varal. Situado no centro
dun parterre cuadrangular axardinado, o cubo granítico que o sostén permite
afincar un fuste cilíndrico que culmina nunha cruz grega sen figuración e
arestas achafranadas.
No que se refire á vivenda, a súa fasquía presenta os elementos propios da
arquitectura vilega burguesa: casas exentas de dúas alturas (B+I), cuberta a
catro augas, abufardado, e lenzos murais construídos con perpiaño de boa
calidade e ben dimensionado (opus quadratum). O andar terreo adícase a
tarefas varias (garaxe de carruaxes, pequeno comercio, almacén de
patacas...) mentres que o andar principal destínase a vivenda. É precisamente
nesta altura onde reside o principal encanto deste inmoble: un balcón voado e
corrido gorecido por unha balaustrada de ferro que atravesa lonxitudinalmente
os alzados frontal e lateral da casa. A súa cubrición integral permite o seu
aproveitamento frecuente por parte dos moradores, quen acceden a el a través
de cinco (5) portasdaire equidistantes que comunican con outras tantas
estancias interiores.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

1

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

Se procede

1

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumado
público nobre.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-5

CLAVE PLANO: 147

CLAVE IDENT.: MAC2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Vivenda nº 2

TIPO DE ELEMENTO:
Vivenda lineal

LOCALIZACIÓN:
A Acea de Meire

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Vivenda de desenvolvemento lineal localizada na aldea de A Acea. De dúas
alturas (B+I) máis aproveitamento baixo cuberta, a propia distribución en
altura do inmoble revélanos a súa data de construcción (finais do XIX-1º tercio
do XX). Gorecida cunha cuberta a catro augas, os seus paramentos son de
perpiaño granítico perfectamente labrado e escuadrado (opus quadratum).
A fachada principal presenta no andar terreo unha sucesión de portas de
dobre folla que permiten o acceso aos pilóns nos que se remollaba o coiro
denantes do seu secado. No andar nobre o proxectista dispón unha sucesión
de xanelas e portasdaire que dan acceso a un balcón voado con balaustrada
metálica. A secuencia está formada por un total de catro grupos.
Por último o baixo cuberta dispón dun xanelo cuadrangular que permite a
entrada do aire que ha secar os coiros que se almacenan no sobrado da casa.
A entrada ao inmoble sitúase por un dos lados menores a través dunha
escaleira exterior de dobre tramo.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Reposición do enlousado pétreo.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

2
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL: SI

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Este tipo de vivendas de grandes dimensións son a consecuencia da xeralización do curtido de
coiros entre as familias que habitaban as aldeas ribeiráns. A forza motriz da auga xunto coa
facilidade para desviala cara os pilóns familiares animaron a centos de veciños a adicarse ao
curtido de coiros. As boas rendas que esta actividade económica lles reportou fixeron posible a
construcción de vivendas como esta.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº: M -6

CLAVE PLANO: 146

CLAVE IDENT.: MAC3

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Vivenda nº 3

TIPO DE ELEMENTO:
Vivenda tipo bloque

LOCALIZACIÓN:
A Acea de Meire

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Inmoble de planta rectangular entre medianeiras situado na aldea de A Acea.
De dúas alturas (B+I) o andar terreo levántase do perpiaño irregular
concertado (opus vittatum) no que se abren un total de tres ocos (dúas portas
e unha xanela). O acceso ao andar nobre realízase a través dunha escaleira
interior, o que nos revela a escasa antigüidade do inmoble. O piso elevado
loce cara o exterior un total de seis ocos (tres portasdaire e outras tantas
xanelas) que comunican exteriormente cun fermoso balcón corrido en ángulo,
cuberto gracias a unha prolongación da teitume a tres augas.
O opus quadratum articula os muros do andar nobre, o que tamén sirve para
diferenciar o uso e a entidade das dúas alturas do edificio.
En data que descoñecemos a metade do balcón que percorre a fachada menor
do inmoble foi convertida en galería.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Instalación de carpintería de madeira na porta de acceso
situada no piso inferior.
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo que afea o núcleo e instalación
dun alumeado nobre acorde coa entidade urbanística da aldea.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

2
X
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Este tipo de vivendas son a consecuencia da xeralización do curtido de coiros entre as familias
que habitaban as aldeas ribeiráns. A forza motriz da auga xunto coa facilidade para desviala
cara os pilóns familiares animaron a centos de veciños a adicarse ao curtido de coiros. As boas
rendas que esta actividade económica lles reportou fixeron posible a construcción de vivendas
como esta.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-7

CLAVE PLANO: 160

CLAVE IDENT.: MAC6

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Vivenda nº 6

TIPO DE ELEMENTO:
Vivenda unifamiliar

LOCALIZACIÓN:
Aldea de A Tellada

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Inmoble de planta rectangular exento situado na aldea de A Tellada. De dúas
alturas (B+I) o andar terreo levántase do perpiaño regular concertado (opus
quadratum) no que se abren un total de tres ocos (un portalón e dúas
xanelas). O acceso ao andar nobre realízase a través dunha escaleira interior,
o que nos revela a escasa antigüidade do inmoble. O piso elevado loce cara o
exterior un total de sete ocos (seis portasdaire e dúas xanelas) que comunican
exteriormente cun fermoso balcón corrido en ángulo, cuberto gracias a unha
prolongación da teitume a catro augas.
O opus quadratum articula tamén os muros do andar nobre, polo que a
diferenciación do uso e a entidade das dúas alturas do edificio unicamente é
perceptible no que atinxe á composición de ocos.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo que afea o núcleo e instalación
dun alumeado nobre acorde coa entidade urbanística da aldea.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

2
X
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Este tipo de vivendas son a consecuencia da xeralización do curtido de coiros entre as familias
que habitaban as aldeas ribeiráns. A forza motriz da auga xunto coa facilidade para desviala
cara os pilóns familiares animaron a centos de veciños a adicarse ao curtido de coiros. As boas
rendas que esta actividade económica lles reportou fixeron posible a construcción de vivendas
como esta.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-8

CLAVE PLANO: 152

CLAVE IDENT.: MAC5

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Vivenda nº 5

TIPO DE ELEMENTO:
Vivenda unifamiliar

LOCALIZACIÓN:
Aldea de A Acea

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Inmoble de planta rectangular exento situado na aldea de A Acea. De dúas
alturas (B+I) o andar terreo levántase do perpiaño regular concertado (opus
quadratum) no que se abren un total de tres ocos (un portalón e dúas portas).
O acceso ao andar nobre realízase a través dunha escaleira interior, o que nos
revela a escasa antigüidade do inmoble. O piso elevado loce cara o exterior un
total de cinco ocos (todos eles portasdaire) que comunican exteriormente cun
fermoso balcón corrido en ángulo, cuberto gracias a unha prolongación da
teitume a catro augas.
O opus quadratum articula tamén os muros do andar nobre, polo que a
diferenciación do uso e a entidade das dúas alturas do edificio unicamente é
perceptible no que atinxe á composición de ocos.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo que afea o núcleo e instalación
dun alumeado nobre acorde coa entidade urbanística da aldea.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

2
X
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Este tipo de vivendas son a consecuencia da xeralización do curtido de coiros entre as familias
que habitaban as aldeas ribeiráns. A forza motriz da auga xunto coa facilidade para desviala
cara os pilóns familiares animaron a centos de veciños a adicarse ao curtido de coiros. As boas
rendas que esta actividade económica lles reportou fixeron posible a construcción de vivendas
como esta.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-9

CLAVE PLANO: 144

CLAVE IDENT.: MAC4

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Vivenda nº 4

TIPO DE ELEMENTO:
Vivenda unifamiliar

LOCALIZACIÓN:
Aldea de A Acea

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Inmoble de planta rectangular exento situado na aldea de A Acea. De dúas
alturas (B+I) o andar terreo levántase do perpiaño regular concertado (opus
quadratum) no que se abren un total de sete ocos (unha xanela e seis portas).
O acceso ao andar nobre realízase a través dunha escaleira interior, o que nos
revela a escasa antigüidade do inmoble. O piso elevado loce cara o exterior un
total de catro ocos (todos eles portasdaire) que comunican exteriormente cun
fermoso balcón corrido que unicamente engalana a fachada principal, cuberto
gracias a unha prolongación da teitume a catro augas. Nas últimas década os
propietarios pecharon ¼ parte do balcón con carpintería de aluminio a fin de
crear un miradoiro para a vivenda.
O opus quadratum articula tamén os muros do andar nobre, polo que a
diferenciación do uso e a entidade das dúas alturas do edificio unicamente é
perceptible no que atinxe á composición de ocos.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Retirada do miradoiro de aluminio e substitución por un
material nobre (madeira).
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo que afea o núcleo e instalación
dun alumeado nobre acorde coa entidade urbanística da aldea.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

2
X
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Este tipo de vivendas son a consecuencia da xeralización do curtido de coiros entre as familias
que habitaban as aldeas ribeiráns. A forza motriz da auga xunto coa facilidade para desviala
cara os pilóns familiares animaron a centos de veciños a adicarse ao curtido de coiros. As boas
rendas que esta actividade económica lles reportou fixeron posible a construcción de vivendas
como esta.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
AS FÁBRICAS DE COIROS

FICHA Nº : M-10

CLAVE PLANO: 153

CLAVE IDENT.: FC4e5

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fábricas de Curtidos de Meire

TIPO DE ELEMENTO:
Edificios de transformación do
coiro

LOCALIZACIÓN:
Acea de A Acea

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
A aldea de Acea de Meire ocupou á maior parte da súa poboación no curtido
do coiro como actividade artesanal e carácter profesional ou complementario
das rendas agrarias. O abandono desta actividade derivou tamén na
progresiva degradación dos edificios e construccións adicados a esta
actividade.
Tratábase de construccións de planta rectangular, unha e dúas alturas –neste
último caso o piso elevado facía as veces de secadoiro-, e cuberta a dúas e
catro augas compostas por tella do país. Os cerramentos exteriores combinan
a pedra de cachotes ou o perpiaño coa madeira en forma de entaboados
verticais similares aos claros dos canastros que posuían físgoas de entre 2 e 3
cm. de largo para favorecer o secado das peles.
Os ocos veñen dados por portas e fiestras cegas de dúas follas, algún balcón
de madeira. Os accesos aos andares superiores realizábanse exteriormente
mediante patamais dunha soa tirada.
O andar terreo aparecía equipado con pías ou tinallas e mesmo con algún
equipo mecánico de curtido. Como anexo á construcción principal
levantábanse muíños da casca que se dispoñían debaixo de pequenos
pendellos de madeira.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Recuperación integral dos exemplares máis
valiosos.
B) NO CONTORNO:

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

2
X
X

3

X

URBANO-AMBIENTAL

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN :
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº: M -11

CLAVE PLANO: 159

CLAVE IDENT.: MAC8

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Pazo da Tellada

TIPO DE ELEMENTO:
Pazo rural

LOCALIZACIÓN:
Aldea da Tellada

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Pequeno edificio de desenvolvemento perpendicular arredor dun curral, dúas
e tres alturas (B+I e B+II) e distribución de cuberta a dúas e tres augas
respectivamente. Os seus muros visibles están constituídos por perpiaño
granítico concertado (opus vittatum). Na fachada orientada ao mediodía
apréciase unha balconada corrida aberta que lle proporciona unha notable
elegancia ao edificio.
O edificio conta cun portal de entrada de carácter monumental e un canastro
de madeira de seis pés (aínda visibles no eido anexo). Ao pé da entrada
disponse unha palleira de dúas alturas que, ao igual que o pazo, presenta un
moi mal estado de conservación.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral utilizando os materiais orixinais
(pedra, tella curva e madeira na carpintería interior e exterior)
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
.

Perspectiva do antigo Pazo da Tellada

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-12

CLAVE PLANO: 154

CLAVE IDENT.: MEFOR

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Forno Comunal
LOCALIZACIÓN:
Aldea de A Acea.
DESCRICIÓN:

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva para a coción do
pan
TITULARIDADE:
Comunal

Trátase dunha pequena construcción circular destinada á coción do pan, que
conta cunha estructura abovedada no seu interior. O forno vén desenvolvendo
o derradeiro elo do proceso que ten como protagonista ao gran, que despois
de ser almacenado temporalmente no canastro e moído no muíño, pasa a se
transformar en pan, un dos principais piares da alimentación da Galicia
tradicional.
O forno ten unha presencia xeneralizada na economía agraria tradicional. No
caso de Allariz, ao igual que en todo o Val do Arnoia, a súa propiedade é
habitualmente comunal, polo que a súa situación é debedora desta
circunstancia, respondendo a un criterio de conveniencia colectiva.
O forno comunal, propio de lugares de limitada materia prima e escasos
recursos económicos, ubícase nunha construcción independente das vivendas
de uso residencial da aldea. É por isto polo que a súa construcción e
mantemento é unha responsabilidade colectiva, compartida solidariamente
polos veciños.
O seu uso réxese polo sistema de quenda que ten por suxeito á unidade
familiar, nunca a individual. O edificio que acolle o forno colectivo consiste,
polo xeral, nun edificio de planta rectangular terrea, as máis das veces
construído con cachotería de granito concertada (opus caememticium e opus
incertum), cuberta a dúas augas de colmo ou tella do país 1, e un único van.
Este, a porta de acceso, pode aparecer acompañado excepcionalmente por un
pequeno ventano ou xanelo, mais dado que a coción do pan tiña lugar
maiormente pola noite, a súa presencia é excepcional por innecesaria.
A organización espacial é moi sinxela: a porta dá acceso a un espacio que
contén plataformas horizontais a ambos lados dos muros interiores
denominadas tendais, espacios destinados a darlle forma á masa. Nun dos
lados menores do edificio ubícase o forno propiamente dito, tamén coñecido
como vaso do forno, que ocupa o largo total da edificación.
A estructura do vaso do forno, de maiores dimensións no comunal respecto do
privado, componse dunha cámara de planta circular –a capela- asentada sobre
o lar, unha base de pedra constituída por lousas ben traballadas de teito
abovedado, onde se acende o lume e se fai a cocedura do pan unha vez
realizado o enfornado 2. O oco de acceso ao forno ou boca, ten en ocasións
unha peza saínte de pedra chamada chapilé, que ten por obxecto impedir a
subida das faíscas, unha continxencia que entraña grande perigo nos fornos
comunais debido á doada combustión da súa teitume.
O lar prolóngase cara adiante ata formar unha plataforma que funciona a xeito
de mesa, a lareira, que ten por obxecto canalizar a cinsa cara un depósito
inferior coñecido como fornalleira ou borralleira.
O forno comunal, ao igual que os muíños ou calquera outra construcción de
uso colectivo, son un espacio de ocio e convivencia privilexiados, xeradores
de folclore e riqueza etnográfica.
3
Acompáñase fotografía do forno da aldea de A Acea .

1

Nalgunha ocasión tamén xisto ou lousas de granito.

1

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OBRAS PERMITIDAS:

OPTATIVO:SI

-CONSERVACIÓN: SI

INNECESARIO:

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN:SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado e instalación
alumeado público nobre, acorde coa entidade do ben.
NIVEL DE INTERESE 4
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

dun

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 5:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
O forno comunal desta aldea debe ser restaurado polo Concello á maior
brevidade, tanto polas súas calidades arquitectónicas como urbanísticas e
paisaxísticas.

2

Por enfornado enténdese a operación consistente en poñer branca a pedra ao acadar a temperatura
necesaria producida pola combustión de leña, toxo e xestas.
3
Para coñecer ubicación consultar os planos.
4 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
5

Fai referencia ao estado material do conxunto dos fornos.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUIÑOS

FICHA Nº: M -13

CLAVE PLANO: 155

CLAVE IDENT.: EM1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muiño da Acea de Meire

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Acea de Meire

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
De identificación pouco doada debido á rehabilitación á que foi sometido e
que conseguiu transformar case por completo o seu aspecto orixinario, este
muiño-vivenda conta cunha planta cuadrangular e un total de tres alturas
(Muiño+II). O muiño foi convertido nun bodegón no que as vellas moas se
empregan agora como mesas, conservando tamén os engranaxes da turbina. O
conxunto tamén mantén unha presa ou acea de grande altura, xunto coa canle
e a ponte que cruza o cauce do rio.
O máis destacado desta edificación é a fusión á que foi sometida a cantería
exterior do antigo muiño, xa que son perfectamente recoñecibles e
diferenciables os muros deste e os da vivenda construida enriba.
As antigas construcción de cimentos mediante enterramento dos muros na
beira do río contribuen ao mantemento en perfecto estado deste singular
exemplo de muiño-v i v e n d a .
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Limpeza e axardinamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE MEIRE

FICHA Nº : M-14

CLAVE PLANO: 148-158-161

CL. ID.: MEFON2a4

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de A Tellada e O Rial.

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e lavadoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso do da aldea de A Telladaacostuman a non inserir ningún motivo ornamental, se ben son as cruces de
pedra ou as imaxes da Virxe (por referenciar a cristianización dos cultos dos
pobos que habitaban Galicia na antigüidade) os elementos maioritarios noutras
partes do noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de Meire,
véxase o caso da situada no centro da aldea de A Tellada- presentan a forma
de cubo de planta cuadrangular gorecido por unha cuberta oblicua carente de
calquera caste de decoración. Labradas en perpiaño isódomo de óptima
calidade, as fontes son o elemento primordial dun conxunto etnográficorecreativo de incuestionable valor cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público situado nas aforas da aldea de O Rial.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Fonte da aldea de O Rial

Fonte da aldea de A Tellada

3

Lavadoiro da aldea de O Rial

Lavadoiro da aldea de A Tellada

4

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN MARTIÑO DE PAZÓ

LUGAR:

-

Amiadoso: Aldea de interese medio. Fonte e lavadoiro tradicionais.
Capela de S. Hadrián. Casa dos Paquitos.

-

Briñal, O: Ponte de pedra a xeito de pasal sobre o río Arnoia que
conta cun total de oito cepas. Muíño de cinco moas, embarcadoiro e
fonte tradicional.

-

Forma, A: Forno comunal. Fonte e lavadoiro tradicionais. Muíño de
Damasio.

-

Lamaredonda: Pombal circular.

-

Penamá: Fonte e lavadoiro tradicionais. Muíño de Perales.

-

San Martiño: Aldea de interese alto. Fontes (2) e lavadoiro
tradicionais. Cruceiro e forno comunal. Igrexa de S. Martiño e Casa
Rectoral.
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1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1

Igrexas Parroquiais
-

1.2

Igrexa de S. Martiño de Pazó: Templo de orixe mozárabe sito
no lugar do mesmo nome. PAR1

Capelas
-

Capela de S. Hadrián: Restos dunha antiga capela
reconvertida en vivenda. PAR2

2.- ARQUITECTURA CIVIL

2.1

Construccións Señoriais

2.1.1 As Casas Rectorais
- Casa Rectoral de S. Martiño de Pazó: Pazo de
titularidade eclesial sito no contorno do templo. PAC1

2.2

Construccións etnográficas
2.2.1 Fornos Comunais
- Fornos comunais en S. Martiño e A Forma. PEFOR 1 e 2.
2.2.2 Fontes e lavadoiros
- Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía tradicional en
San Martiño, Amiadoso, A Forma e Penamá. PEFON 1, 2,
3 e 4.

2.2.3 Muíños
-

Muíño de Perales: Muíño hidráulico emprazado ao pé
do río ao seu paso pola aldea de Penamá. PEM1

-

Muíño de Damasio: Muíño hidráulico situado nas
proximidades da aldea de A Forma. PEM2

-

Muíño do Briñal: Muíño hidráulico de cinco moas
situado á beira do río Arnoia. PEM3
2

2.2.4 Pombais
-

2.3

Camiños Históricos
Camiño medieval de posible orixe romana, que transcorre
entre as vilas de Allariz e Celanova. ICH1

-

2.4

2.5

Pombal de Lamaredonda: Pombal en bo estado de
conservación situado no lugar homónimo. EPOM2

Aldeas e vivendas de interese
-

Amiadoso: Núcleo de interese medio con construccións
atravesando a vía pública. PAP1

-

San Martiño: Núcleo de interese alto. PAP2

-

Casa dos Paquitos: Vivenda de desenvolvemento arredor
dun curral. PAP3

Construccións públicas
-

Ponte do Briñal: Ponte de oito cepas construída no lugar do
mesmo nome para salvar o río Arnoia. PIP1

3.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS

Non se coñecen, malia que Cid Rumbao fala da existencia do Castro de
S. Martiño, vinculado á aldea de Castrelo.
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE PAZÓ

FICHA Nº: P -1

CLAVE PLANO: 174

CLAVE IDENT.: PAR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa de S. Martiño de Pazó

TIPO DE ELEMENTO:
Igrexa parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aldea de S. Martiño

TITULARIDADE:
Freguesía de S. Martiño de Pazó

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Os estudiosos sitúan a S. Martiño de Pazó no mesmo escalafón que Sta
Comba de Bande e S. Xián de Amodoso, templos de réxime monacal ou
ascético, oratorios rurais situados en dominios agrarios promovidos por S.
Fructuoso alá polo século X. Non obstante Cid Rumbao afirma que esta era o
palatiolo ou o que é o mesmo, a igrexa dun antigo mosteiro da zona.
Encadrable dentro do estilo mozárabe ou de repoboación, o elemento
arquitectónico máis sobranceiro deste estilo é sen dúbida o arco de ferradura,
que segue o modelo das lavras ou eremitorios dos monxes basilios orientais,
que organizaban a vida monástica baixo a austera regra do ora et labora.
Das dúas portadas con arco de ferradura que contén este templo, tan só unha
permanece aberta, xa que a outra foi tapiada a mediados do século XVIII, o
que non impide a valoración integral da súa fisionomía mozárabe. Así, ambas
portadas posúen arcos enmarcados baixo un alfiz ou moldura que, a xeito de
lintel soportado por senllos saíntes verticais, sirven de enmarque do arco.
O templo foi levantado orixinariamente cun opus quadratum que en ocasións
alterna cun vittatum ben dimensionado e escuadrado que se conserva íntegro
nos lenzos murais laterais (norte e sur). Así mesmo a tipoloxía de dous medios
xanelos situados na fachada permiten adscribilos integramente ao mesmo
estilo. A espadana é do século XIX.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Instalación dun alumeado nobre acorde coa entidade do ben.
Soterramento do cableado aéreo.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
O templo de S. Martiño de Pazó, BIC dende o ano 1931 (Decreto do 3 de xuño; Gaceta de
Madrid do 4 de xuño) é un dos escasos exemplos de arquitectura visigótica presentes en Galicia
xunto con S. Xián de Amodoso, S. Xoán de Panxón e Sta Comba de Bande. Por iso as
administracións teñen a obriga moral de divulgar este extraordinario patrimonio con máis énfase
e determinación. Cómpre divulgar o noso patrimonio cultural, en especial aquel dunha natureza
máis prezada, para valorarmos conscientemente o que é de noso, o que estamos obrigados a
conservar, defender e divulgar por todos os medios ao noso alcance para non caer na incuria
cultural.
O contorno de protección da igrexa de S. Martiño foi delimitado a través do Decreto 41/1998 do
30 de xaneiro, (DOG Nº 28 DO 11/02/1998) onde figura a zona de protecci ón, o que se recolle
na cartografía na que se sitúan os bens que compoñen este catálogo.
Foi lugar do mosteiro dúplice de Palatiolo no ano 982, data na que Odoiro o cita como
propiedade de Dona Gunroda, filla do conde Gutier Osorez. No ano 1043 pasa a depender de
Celanova. No ano 1641 a parroquia era de presentación do Marqués de Viana, Señor da vila de
Allariz. Os seus froitos valían 100 ducados.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Perspectiva lateral daIgrexa de San Martiño

Porta de acceso lateral mozárabe

3

Perspectiva do adro parroquial

4

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE PAZÓ

FICHA Nº: P -2

CLAVE PLANO: 172

CLAVE IDENT.: PAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Rectoral de Pazó

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de San Martiño

TITULARIDADE:
Freguesía de S. Martiño de Pazó

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
E d i f i c i o de tipoloxía tradicional construído en pedra de boa calidade (opus
quadratum), sen ben algunhas porcións de muro aparecen definidas por un
opus de menor calidade (vittatum). De planta rectangular e dúas alturas (B+I),
o edificio presenta unha cuberta a catro augas, unha solución moi habitual nos
inmobles residenciais de grande tamaño como este.
Os muros da Casa Rectoral presentan series de xanelas, portas e portasdaire,
ubicadas de xeito regular e pautado. Destaca sobremaneira o balcón sobre
unha grande repisa de pedra con varanda metálica que mira ao adro do
templo.
A entrada principal realízase polo muro oeste, onde se dispón unha porta de
grandes dimensións na que podemos apreciar un lintel epigrafiado no que se
nos informa do ano da reedificación do edificio: 1899.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral utilizando os materiais orixinais
(madeira e pedra).
B) NO CONTORNO: Instalación dun alumeado nobre acorde coa entidade do ben.
Soterramento do cableado aéreo.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
O contorno de protección da igrexa de S. Martiño foi delimitado a través do Decreto 41/1998 do
30 de xaneiro, (DOG Nº 28 DO 11/02/1998) onde figura a zona de protección, o que se recolle
na cartografía na que se sitúan os bens que compoñen este catálogo.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Detalle da porta de acceso coa lumieira epigrafiada

Perspectiva da fachada que mira á igrexa

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE PAZÓ

FICHA Nº: P -3

CLAVE PLANO: 168

CLAVE IDENT.: PIP1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Ponte do Briñal

TIPO DE ELEMENTO:
Pasal sobre cepas

LOCALIZACIÓN:
Lugar do Briñal

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
A Ponte do Briñal é, sen ningún xénero de dúbidas, o pontillón de maior
lonxitude de todo o concello de Allariz. Consta dun total de oito cepas
constituidas de perpiaño granítico de tamaño irregular que presentan un
encintado recente motivado polo deterioro que vén acusando nas últimas
décadas. Froito deste proceso de restauración son os esteos de pedra que se
apoiaron en cada unha das cepas que conforman a ponte para aminorar a súa
tendencia ao vencimento.
O pasal propiamente dito confómase por medio de dous perpiaños paralelos
de disposición lonxitudinal que tamén foron consolidados xunto coas cepas
que os sustentan. A ponte é o mellor exemplo de enxeñería alintelada de todo
o termo municipal.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo Rústico de Protección de Rios e Regatos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO:

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
A ponte está directamente vinculada á existencia dun muíño (coñecido como Muíño do Briñal)
de cinco moas nunha das súas beiras. A existencia dun embarcadoiro fai pensar na
preexistencia deste denantes da construcción da ponte.
Nun dos accesos da ponte atópase unha fermosísima fonte de cabaliño, en palabras de Xaquín
Lourenzo, que se correspondería con aquelas que manan a través dun cano de pedra aberto
pola parte superior.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS FORNOS
FICHA Nº : P-4

CLAVE PLANO: 168-170

CLAVE IDENT.: PEFOR1,2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Forno Comunal
LOCALIZACIÓN:
Aldeas de S. Martiño e A Forma
DESCRICIÓN:

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva para a coción do
pan
TITULARIDADE:
Comunal

Trátase dunha pequena construcción circular destinada á coción do pan, que
conta cunha estructura abovedada no seu interior. O forno vén desenvolvendo
o derradeiro elo do proceso que ten como protagonista ao gran, que despois
de ser almacenado temporalmente no canastro e moído no muíño, pasa a se
transformar en pan, un dos principais piares da alimentación da Galicia
tradicional.
O forno ten unha presencia xeneralizada na economía agraria tradicional. No
caso de Allariz, ao igual que en todo o Val do Arnoia, a súa propiedade é
habitualmente comunal, polo que a súa situación é debedora desta
circunstancia, respondendo a un criterio de conveniencia colectiva.
O forno comunal, propio de lugares de limitada materia prima e escasos
recursos económicos, ubícase nunha construcción independente das vivendas
de uso residencial da aldea. É por isto polo que a súa construcción e
mantemento é unha responsabilidade colectiva, compartida solidariamente
polos veciños.
O seu uso réxese polo sistema de quenda que ten por suxeito á unidade
familiar, nunca a individual. O edificio que acolle o forno colectivo consiste,
polo xeral, nun edificio de planta rectangular terrea, as máis das veces
construído con cachotería de granito concertada (opus caememticium e opus
incertum), cuberta a dúas augas de colmo ou tella do país 1, e un único van.
Este, a porta de acceso, pode aparecer acompañado excepcionalmente por un
pequeno ventano ou xanelo, mais dado que a coción do pan tiña lugar
maiormente pola noite, a súa presencia é excepcional por innecesaria.
A organización espacial é moi sinxela: a porta dá acceso a un espacio que
contén plataformas horizontais a ambos lados dos muros interiores
denominadas tendais, espacios destinados a darlle forma á masa. Nun dos
lados menores do edificio ubícase o forno propiamente dito, tamén coñecido
como vaso do forno, que ocupa o largo total da edificación.
A estructura do vaso do forno, de maiores dimensións no comunal respecto do
privado, componse dunha cámara de planta circular –a capela- asentada sobre
o lar, unha base de pedra constituída por lousas ben traballadas de teito
abovedado, onde se acende o lume e se fai a cocedura do pan unha vez
realizado o enfornado 2. O oco de acceso ao forno ou boca, ten en ocasións
unha peza saínte de pedra chamada chapilé, que ten por obxecto impedir a
subida das faíscas, unha continxencia que entraña grande perigo nos fornos
comunais debido á fácil combustión da súa teitume.
O lar prolóngase cara adiante ata formar unha plataforma que funciona a xeito
de mesa, a lareira, que ten por obxecto canalizar a cinsa cara un depósito
inferior coñecido como fornalleira ou borralleira.
O forno comunal, ao igual que os muíños ou calquera outra construcción de
uso colectivo, son un espacio de ocio e convivencia privilexiados, xeradores
de folclore e riqueza etnográfica.
Acompáñanse fotografías dos fornos das aldeas de S. Martiño e A Forma 3.

1

Nalgunha ocasión tamén xisto ou lousas de granito.
Por enfornado enténdese a operación consistente en poñer branca a pedra ao acadar a temperatura
necesaria producida pola combustión de leña, toxo e xestas.
2

1

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OBRAS PERMITIDAS:

OPTATIVO:SI

-CONSERVACIÓN: SI

INNECESARIO:

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN:SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado e instalación
alumeado público nobre, acorde coa entidade do ben.
NIVEL DE INTERESE 4
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

dun

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN 5:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
O forno comunal de A Forma foi restaurado integramente polos veciños/as, o
que favoreceu a distorsión integral da arquitectura orixinal (tipoloxía,
materiais...).

3

Para coñecer ubicación consultar os planos.

4 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
5

Fai referencia ao estado material do conxunto dos fornos.

2

Forno comunal da aldea de A Forma

Forno comunal da aldea de San Martiño de Pazó

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº: P -5

CL.PLANO: 163-164-169-173

CL. IDENT.: PEFON1a4

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de San Martiño, Amiadoso, A Forma e
Penamá

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e lavadoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso do de S. Martiño- acostuman a
non inserir ningún motivo ornamental, se ben son as cruces de pedra ou as
imaxes da Virxe (por referenciar a cristianización dos cultos dos pobos que
habitaban Galicia na antigüidade) os elementos maioritarios noutras partes do
noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de San Martiño
de Pazó, véxase o caso da de Penamá- presentan a forma de cubo de planta
cuadrangular gorecido por unha cuberta oblicua carente de calquera caste de
decoración. Labradas en perpiaño isódomo de óptima calidade, as fontes son o
elemento primordial dun conxunto etnográfico-recreativo de incuestionable
valor cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público de A Torre.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

Fonte-lavadoiro tradicional na aldea de Penamá

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Fonte-lavadoiro tradicional na aldea de San Martiño de Pazó

Fonte-lavadoiro tradicional na aldea de San Martiño de Pazó

3

Fonte-lavadoiro tradicional na aldea de Penamá

Fonte-lavadoiro tradicional na aldea de Amiadoso

4

Fonte-lavadoiro tradicional na aldea de A Forma

Fonte-lavadoiro tradicional na aldea de San Martiño de Pazó

5

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE PAZÓ

FICHA Nº: P -6

CLAVE PLANO: 165

CLAVE IDENT.: PAP1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Aldea de Amiadoso

TIPO DE ELEMENTO:
Aldea liñal

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de San Martiño de Pazó

TITULARIDADE:

DESCRICIÓN:
Está composta por unha notable serie de vivendas que seguen a tipoloxía
característica de casa rural e de construccións adxectivas que se dispoñen en
numerosas combinacións, tal e como tratamos na memoria deste catálogo. A
aldea está formada por un conxunto de vivendas (medio centenar aprox) de
tamaño semellante, moitas delas nun estado de conservación aceptable, malia
que unha parte se atopan deshabitadas e en proceso de deterioro. O parque de
v i v endas de Amiadoso aparece erguido entre medianeiras, de xeito agrupado
nun núcleo consolidado, e ao pé de dúas rúas principais e outras secundarias
que as intercomunican.
A aldea conta con varios espacios abertos de carácter público, nomeadamente
treitos nos que conflúe o rueiro coñecidos como airas. Estes espacios estaban
destinados á malla do cereal (millo e centeo) denantes de ser resgardado nas
arquitecturas adxectivas da casa.
O cachote é o tipo de pedra máis característico das construccións, con
pequenas inclusións dun perpiaño de labra irregular nos ángulos das
edificacións e máis no contorno dos vanos.
A aldea conta con varios espacios cubertos de carácter público, nomeadamente
treitos do rueiro. Estes espacios están destinados, maioritariamente, a palleiros
xa que o pequeno peso que deben soportar (pacas de herba seca) permite a
construcción de estructuras de madeira moi liviáns e escasamente complexas.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:SI

OPTATIVO:

OBRAS PERMITIDAS: CONSERVACIÓN:SI

INNECESARIO:

REESTRUCTURACIÓN:SI

RESTAURACIÓN:SI

ADICIÓN PLANTA:-

CONSOLIDACIÓN:SI

REHABILITACIÓN:SI

Observacións:

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo; instalación dun
alumeado público máis acorde co contorno ambiental; promoción da
rehabilitación das vivendas abandonadas; empedrado do rueiro e
construcción/habilitación de elementos que favorezan a socialización e
a identidade comunitaria (áreas recreativas e roteiros naturais
aproveitando o regato que transcorre á beira da aldea...).
NIVEL DE INTERESE 1
HISTÓRICO

1

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

X

URBANO

X

2

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

X
A) B O :
B) REGULAR: SI
C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

1

1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE PAZÓ

FICHA Nº: P -7

CLAVE PLANO: 171

CLAVE IDENT.: PAP2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Aldea de San Martiño

TIPO DE ELEMENTO:
Aldea liñal

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de San Martiño de Pazó

TITULARIDADE:

DESCRICIÓN:
Está composta por unha notable serie de vivendas que seguen a tipoloxía
característica de casa rural e de construccións adxectivas que se dispoñen en
numerosas combinacións, tal e como tratamos na memoria deste catálogo. A
aldea está formada por un conxunto de vivendas (medio centenar aprox) de
tamaño semellante, moitas delas nun estado de conservación aceptable, malia
que unha parte se atopan deshabitadas e en proceso de deterioro. O parque de
vivendas de San Martiño aparece erguido entre medianeiras, de xeito agrupado
nun núcleo consolidado, e ao pé de dúas rúas principais e outras secundarias
que as intercomunican.
O cachote é o tipo de pedra máis característico das construccións, con
pequenas inclusións dun perpiaño de labra irregular nos ángulos das
edificacións e máis no contorno dos vanos.
A aldea conta con varios espacios abertos de carácter público, nomeadamente
treitos nos que conflúe o rueiro coñecidos como airas. Estes espacios estaban
destinados á malla do cereal (millo e centeo) denantes de ser resgardado nas
arquitecturas adxectivas da casa.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:SI

OPTATIVO:

OBRAS PERMITIDAS: CONSERVACIÓN:SI

INNECESARIO:

REESTRUCTURACIÓN:SI

RESTAURACIÓN:SI

ADICIÓN PLANTA:-

CONSOLIDACIÓN:SI

REHABILITACIÓN:SI

Observacións:

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo; instalación dun
alumeado público máis acorde co contorno ambiental; promoción da
rehabilitación das vivendas abandonadas; empedrado do rueiro e
construcción/habilitación de elementos que favorezan a socialización e
a identidade comunitaria (áreas recreativas, roteiros naturais
aproveitando o regato que transcorre á beira da aldea...).
NIVEL DE INTERESE 1
HISTÓRICO

1

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

X

URBANO

X

2

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

X
A) B O :
B) REGULAR: SI
C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

1

1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE PAZÓ

FICHA Nº: P -8

CLAVE PLANO: 166

CLAVE IDENT.: PAR2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Capela de San Hadrián

TIPO DE ELEMENTO:
Antiga capela parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Amiadoso

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
O edificio que acolleu a antiga capela de S. Hadrián ubícase nunha
encrucillada situada no centro da aldea de Amiadoso. De planta rectangular e
un único andar terreo, a súa antiga función relixiosa só é perceptible dende o
seu exterior observando a conformación dos muros laterais, así como a
escalinata semicircular que permite o acceso ao edificio.
Segundo contan os veciños a capela foi vendida na primeira metade do século
XX polo sacerdote da parroquia a un veciño do lugar para ser convertida en
vivenda primeiro e en tenda de ultramarinos despois. Esta transformación
alterou por completo a arquitectura orixinal, ata o punto de facela
irrecoñecible. Na actualidade o edificio atópase deshabitado.
Segundo Cid Rumbao a capela datábase na época visigótica. O Museo
Provincial de Ourense conserva unha pedra visigótica e outra mozárabe
procedente desta antiga capela.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Soterramento do cableado aéreo
e instalación dun alumeado nobre acorde coa entidade do ben.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Fachada da antiga capela de San Hadrián

Perspectiva da antiga capela de San Hadrián

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE PAZÓ

FICHA Nº: P -9

CLAVE PLANO: 175

CLAVE IDENT.: PEC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Cruceiro de San Martiño

TIPO DE ELEMENTO:
Cruceiro de varal

LOCALIZACIÓN:
Aira de San Martiño

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Cruceiro de varal de 2 m. de altura que se asenta sobre un basamento de
planta cuadrangular que serve de peaña a unha basa cúbica coas arestas
superiores achafranadas. Desta parte xurde o fuste de sección cilíndrica e
vocación troncocónica que sostén, xa na súa cimeira, un capitel composto por
dúas molduras semicirculares cóncavas separadas por un pequeno listel. A
cruz que remata a obra é latina e de arestas achafranadas, carecendo de
calquera caste de figuración.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI
Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:

-REHABILITACIÓN: NON

A) NO PROPIO ELEMENTO: Limpeza regular da pedra do cruceiro con métodos non
abrasivos.
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado
público nobre acorde coa entidade do ben.

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUÍÑOS

FICHA Nº: P -10

CLAVE PLANO: 176

CLAVE IDENT.: EM11

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño do Briñal

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Concello de Allariz (S. Martiño de Pazó)

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Situado a uns 800 m. do Cámping Municipal, presenta como peculiaridade o
seu acceso, practicable a pé ou en barca, xa que dispón dun embarcadoiro.
Estamos diante dun conxunto de desenvolvemento lineal que, nos seus
mellores tempos, acubillou un total de cinco moas repartidas entre tres
núcleos edificatorios distintos.
Emprazado nun contorno de frondosas de gran beleza, os distintos bloques
edilicios aparecen cubertos individualmente cunha teitume a dúas augas que
aparece sustentada por muros de carga e peche levantados en cachotería
irregular. O conxunto edificatorio adáptase naturalmente ao leve desnivel do
terreo, o que o converte en modelo de arquitectura integrada harmoniosamente
no medio natural.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO:
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

1

B) REGULAR:

C) MALO:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

OBSERVACIÓNS:
O muíño foi totalmente rehabilitado –seguindo as pautas constructivas, as
solucións arquitectónicas e conservando os materiais orixinais- para adicalo a
turismo rural.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE QUEIROÁS

LUGAR:

-

Cardanachama: Fonte tradicional e forno comunal.

-

Gundiás: Fonte tradicional, forno comunal, lavadoiro popular e reloxo
de sol. Núcleo de interese medio.

-

Queiroás da Igrexa: Fonte tradicional, igrexa parroquial, Casa
Rectoral, pombal e cruceiro no lugar de Outeiro da Cruz.

-

Queiroás Grande: Fonte tradicional e núcleo de interese medio.

-

Queiroás Pequeno: Fonte-lavadoiro tradicionais.

-

Requeixo de Queiroás: Fontes tradicionais (3) e lavadoiro popular.
Agrupación de palleiras. Pombais (2).

1

1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1

Igrexas Parroquiais
-

1.2

Igrexa de S. Breixo de Queiroás: Templo barroco sito no
lugar de Queiroás da Igrexa. QAR1

Cruceiros
-

Cruceiro do Outeiro da Cruz: Cruceiro sen figuración situado
no lugar homónimo. QEC1

2.- ARQUITECTURA CIVIL
2.1

Aldeas de interese

2.2

-

Gundiás: Núcleo de interese medio. QAP1

-

Queiroás Grande: Núcleo de interese medio. QAP2

Construccións etnográficas
2.2.1 Fontes e lavadoiros
-

Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía tradicional en
Cardanachama, Gundiás (2), Queiroás da Igrexa, Requeixo de
Queiroás (3), Queiroás Grande e Queiroás Pequeno. QEFON 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2.2.2 Fornos comunais
-

Forno comunal nas aldeas de Cardanachama e Gundiás.
QEFOR 1 e 2.

2.2.3 Pombais
-

Pombal nº 1: Pombal en estado semirruinoso situado na aldea
de Requeixo de Queiroás. EPOM3

-

Pombal nº 2: Pombal en estado semirruinoso situado na aldea
de Requeixo de Queiroás. EPOM4

-

Pombal nº 3: Pombal en estado semirruinoso situado na aldea
de Queiroás da Igrexa. EPOM5

2.2.4 Palleiras
2

-

Conxunto de palleiras de Requeixo de Queiroás: Agrupación
de palleiras de planta terrea situada na vella canteira da aldea.
QAP3

2.2.5 Reloxos de Sol
-

2.3

Reloxo de Sol de Gundiás: Exemplar situado sobre un muro na
aldea homónima. QERS1

As Casas Rectorais
-

Casa Rectoral de San Breixo: Edificio de titularidade privada sito
no contorno do templo parroquial. QAC1

3.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS
Non se coñecen.

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE QUEIROÁS

FICHA Nº: Q -1

CLAVE PLANO: 187

CLAVE IDENT.: QAR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa de S. Breixo

TIPO DE ELEMENTO:
Igrexa parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Queiroás da Igrexa

TITULARIDADE:
Freguesía de Queiroás da Igrexa

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Edificio de culto levantado con muros de perpiaño, presbiterio que destaca en
altura e cuberta a catro augas. A igrexa conserva a nave primitiva con parte
lateral e principal románica, destacando a decoración de notables canzorros
figurados nos seus muros laterais e o seu retablo neoclásico dourado con
fermoso cordobán. Os motivos destes saíntes son variados: fauna real e
ficticia, cabezas humanas, motivos florais, xeométricos...
As portas de acceso ao templo, tanto a lateral como a principal, denuncian
tamén a súa factura medieval: arcos cegos de medio punto da modalidade de
descarga, canzorros zoomórficos nas xambas, etc...
Na Idade Moderna o templo foi reconstruído totalmente, o que afectou
notablemente á formulación orixinal do edificio. Con todo algunhas pezas
románicas foron reutilizadas de novo no mesmo templo. Esta reedificación
barroca situou unha espadana de dous ocos no cumial da fachada, un edículo
seguido dun gablete piramidal horadado rematado nunha cruz latina sen
figuración.
Datable entre os séculos XII e XIII, é un dos máis fermosos exemplos de
estilo románico do centro artístico alaricano.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Soterramento do cableado aéreo
e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

Detalle dos canzorros

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Alzado lateral

Porta de acceso principal

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE QUEIROÁS

FICHA Nº: Q -2

CLAVE PLANO: 184

CLAVE IDENT.: QEC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Cruceiro do Outeiro da Cruz

TIPO DE ELEMENTO:
Cruceiro de varal

LOCALIZACIÓN:
Outeiro da Cruz

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Trátase dun cruceiro de varal sen figuración situado no camiño que conduce á
igrexa parroquial de Queiroás da Igrexa, coñecido como Camiño Sacramental.
O cruceiro localízanse chantado sobre un fermoso penedo granítico que aflora
case 2 m. do nivel do chan. Posúe un fuste de sección cilíndrica que morre en
altura nun orixinal capitel xónico que presenta unha triple moldura: dous listeis
“emparedando” a un bocel ou toro. Sobre o capitel remata o conxunto unha
cruz latina de arestas biseladas sen figuración.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Non Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO:

INNECESARIO: SI

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI
Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:

-REHABILITACIÓN: NON

A) NO PROPIO ELEMENTO: Limpeza periódica a fin previr o deterioro da pedra
utilizando métodos non abrasivos.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO
URBANO-AMBIENTAL

1

1

2
X
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE QUEIROÁS

FICHA Nº: Q -3

CLAVE PLANO: 179

CLAVE IDENT.: Q AP1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Aldea de Gundiás

TIPO DE ELEMENTO:
Aldea liñal

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de Queiroás

TITULARIDADE:

DESCRICIÓN:
Está composta por un elevado número de vivendas que seguen a tipoloxía
característica de casa rural e de construccións adxectivas que se dispoñen en
numerosas combinacións, tal e como tratamos na memoria deste catálogo. A
aldea está formada por un conxunto de vivendas (unha trintena aprox) de
tamaño semellante, a maioría delas nun estado de conservación aceptable,
erguidas entre medianeiras, de xeito agrupado nun núcleo consolidado, e ao pé
dunha rúa principal e outras secundarias que as intercomunican.
A aldea conta con varios espacios abertos de carácter público, nomeadamente
treitos nos que conflúe o rueiro coñecidos como airas. Estes espacios estaban
destinados á malla do cereal (millo e centeo) denantes de ser resgardado nas
arquitecturas adxectivas da casa.
O cachote é o tipo de pedra máis característico das construccións, con
pequenas inclusións dun perpiaño de labra irregular nos ángulos das
edificacións e máis no contorno dos vanos.
A aldea conta cun vistoso espacio cuberto de carácter público, correspondente
cun treito do rueiro. Estes espacios, destinados a palleiros nos máis dos casos,
en Gundiás destínanse tamén a uso residencial, o que obriga a construír unha
estructura de madeira máis sólida e complexa.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:SI

OPTATIVO:

OBRAS PERMITIDAS: CONSERVACIÓN:SI

INNECESARIO:

REESTRUCTURACIÓN:SI

RESTAURACIÓN:SI

ADICIÓN PLANTA:-

CONSOLIDACIÓN:SI

REHABILITACIÓN:SI

Observacións:

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo; instalación dun
alumeado público máis acorde co contorno ambiental; promoción da
rehabilitación das vivendas abandonadas; empedrado do rueiro e
construcción/habilitación de elementos que favorezan a socialización e
a identidade comunitaria.
NIVEL DE INTERESE 1
HISTÓRICO

1

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

X

URBANO

X

2

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

X
A) B O :
B) REGULAR: SI
C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Nunha das rúas da aldea apreciamos un fermoso reloxo solar (QERS1) situado
sobre un valo de 2,5 m de altura.

1

1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE QUEIROÁS

FICHA Nº: Q -4

CLAVE PLANO: 190

CLAVE IDENT.: Q AP2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Aldea de Queiroás Grande

TIPO DE ELEMENTO:
Aldea liñal

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de Queiroás

TITULARIDADE:

DESCRICIÓN:
Está composta por un elevado número de vivendas que seguen a tipoloxía
característica de casa rural e de construccións adxectivas que se dispoñen en
numerosas combinacións, tal e como tratamos na memoria deste catálogo. A
aldea está formada por un conxunto de vivendas (unha trintena aprox) de
tamaño semellante, a maioría delas nun estado de conservación aceptable,
erguidas entre medianeiras, de xeito agrupado nun núcleo consolidado, e ao pé
dunha rúa principal e outras secundarias que as intercomunican.
A aldea conta con varios espacios abertos de carácter público, nomeadamente
treitos nos que conflúe o rueiro coñecidos como airas. Estes espacios estaban
destinados á malla do cereal (millo e centeo) denantes de ser resgardado nas
arquitecturas adxectivas da casa.
O cachote é o tipo de pedra máis característico das construccións, con
pequenas inclusións dun perpiaño de labra irregular nos ángulos das
edificacións e máis no contorno dos vanos.
A aldea carece de espacios cuberto de carácter público, correspondente cun
treito do rueiro, mais conta con algunhas vivendas de carácter nobre (ningunha
delas brasonada) que sufriron modificacións e alteracións de distinto grao a
través do tempo.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:SI

OPTATIVO:

OBRAS PERMITIDAS: CONSERVACIÓN:SI

INNECESARIO:

REESTRUCTURACIÓN:SI

RESTAURACIÓN:SI

ADICIÓN PLANTA:-

CONSOLIDACIÓN:SI

REHABILITACIÓN:SI

Observacións:

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo; instalación dun
alumeado público máis acorde co contorno ambiental; promoción da
rehabilitación das vivendas abandonadas; empedrado do rueiro e
construcción/habilitación de elementos que favorezan a socialización e
a identidade comunitaria.
NIVEL DE INTERESE 1
HISTÓRICO

1

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

X

URBANO

X

2

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

X
A) B O :
B) REGULAR: SI
C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

1

1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº:Q -5 CL.PL: 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 6 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 CL.ID.: QEFON1a9

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de Cardanachama, Gundiás (2), Queiroás
da Igrexa, Requeixo de Queiroás (3), Queiroás
Grande e Queiroás Pequeno.

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e lavadoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso do de Queiroás Grandeacostuman a non inserir ningún motivo ornamental, se ben son as cruces de
pedra ou as imaxes da Virxe (por referenciar a cristianización dos cultos dos
pobos que habitaban Galicia na antigüidade) os elementos maioritarios noutras
partes do noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de Queiroás,
véxase o caso da situadas na aldea de Requeixo de Queiroás- presentan a
forma de cubo de planta cuadrangular gorecido por unha cuberta oblicua
carente de calquera caste de decoración. Labradas en perpiaño isódomo de
óptima calidade, as fontes son o elemento primordial dun conxunto
etnográfico-recreativo de incuestionable valor cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
1

Véxase o caso do lavadoiro público de Gundiás.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

Fonte-lavadoiro da aldea de Cardanachama

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Fonte-lavadoiro da aldea de Gundiás

Fonte-lavadoiro da aldea de Queiroás da Igrexa

3

Fonte-lavadoiro da aldea de Queiroás Grande

Fonte-lavadoiro da aldea de Requeixo de Queiroás

4

Fonte-lavadoiro da aldea de Requeixo de Queiroás

Fonte-lavadoiro da aldea de Gundiás

5

Fonte-lavadoiro da aldea de Queiroás Pequeno

Fonte-lavadoiro da aldea de Requeixo de Queiroás

6

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS FORNOS

FICHA Nº: Q -6

CLAVE PLANO: 177-182

CLAVE IDENT.: QEFOR1e2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Forno Comunal
LOCALIZACIÓN:
Aldeas de Cardanachama e Gundiás.
DESCRICIÓN:

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva para a coción do
pan
TITULARIDADE:
Comunal

Trátase dunha pequena construcción circular destinada á coción do pan, que
conta cunha estructura abovedada no seu interior. O forno vén desenvolvendo
o derradeiro elo do proceso que ten como protagonista ao gran, que despois
de ser almacenado temporalmente no canastro e moído no muíño, pasa a se
transformar en pan, un dos principais piares da alimentación da Galicia
tradicional.
O forno ten unha presencia xeneralizada na economía agraria tradicional. No
caso de Allariz, ao igual que en todo o Val do Arnoia, a súa propiedade é
habitualmente comunal, polo que a súa situación é debedora desta
circunstancia, respondendo a un criterio de conveniencia colectiva.
O forno comunal, propio de lugares de limitada materia prima e escasos
recursos económicos, ubícase nunha construcción independente das vivendas
de uso residencial da aldea. É por isto polo que a súa construcción e
mantemento é unha responsabilidade colectiva, compartida solidariamente
polos veciños.
O seu uso réxese polo sistema de quenda que ten por suxeito á unidade
familiar, nunca a individual. O edificio que acolle o forno colectivo consiste,
polo xeral, nun edificio de planta rectangular terrea, as máis das veces
construído con cachotería de granito concertada (opus caememticium e opus
incertum), cuberta a dúas augas de colmo ou tella do país 1, e un único van.
Este, a porta de acceso, pode aparecer acompañado excepcionalmente por un
pequeno ventano ou xanelo, mais dado que a coción do pan tiña lugar
maiormente pola noite, a súa presencia é excepcional por innecesaria.
A organización espacial é moi sinxela: a porta dá acceso a un espacio que
contén plataformas horizontais a ambos lados dos muros interiores
denominadas tendais, espacios destinados a darlle forma á masa. Nun dos
lados menores do edificio ubícase o forno propiamente dito, tamén coñecido
como vaso do forno, que ocupa o largo total da edificación.
A estructura do vaso do forno, de maiores dimensións no comunal respecto do
privado, componse dunha cámara de planta circular –a capela- asentada sobre
o lar, unha base de pedra constituída por lousas ben traballadas de teito
abovedado, onde se acende o lume e se fai a cocedura do pan unha vez
2
realizado o enfornado . O oco de acceso ao forno ou boca, ten en ocasións
unha peza saínte de pedra chamada chapilé, que ten por obxecto impedir a
subida das faíscas, unha continxencia que entraña grande perigo nos fornos
comunais debido á doada combustión da súa teitume.
O l ar prolóngase cara adiante ata formar unha plataforma que funciona a xeito
de mesa, a lareira, que ten por obxecto canalizar a cinsa cara un depósito
inferior coñecido como fornalleira ou borralleira.
O forno comunal, ao igual que os muíños ou calquera outra construcción de
uso colectivo, son un espacio de ocio e convivencia privilexiados, xeradores
de folclore e riqueza etnográfica.
Acompáñanse fotografías dos fornos das aldeas de Cardanachama e
3
Gundiás .

1

Nalgunha ocasión tamén xisto ou lousas de granito.

1

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OBRAS PERMITIDAS:

OPTATIVO:SI

-CONSERVACIÓN: SI

INNECESARIO:

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN:SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado e instalación
alumeado público nobre, acorde coa entidade do ben.
NIVEL DE INTERESE 4
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

dun

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN 5:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
O forno comunal de Cardanachama merece ser restaurado integramente polo
Concello polas súas calidades arquitectónicas como urbanísticas. Este forno
sitúase ao pé dun portal monumental sen ornamentar no que consta a
inscrición do ano 1790.

2

Por enfornado enténdese a operación consistente en poñer branca a pedra ao acadar a temperatura
necesaria producida pola combustión de leña, toxo e xestas.
3
Para coñecer ubicación consultar os planos.
4 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

5

Fai referencia ao estado material do conxunto dos fornos.

2

Forno comunal da aldea de Cardanachama

Forno comunal da aldea de Gundiás

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE QUEIROÁS

FICHA Nº: Q -7

CLAVE PLANO: 185

CLAVE IDENT.: QAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa Rectoral de Queiroás

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Queiroás da Igrexa

TITULARIDADE:
Freguesía de Queiroás

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Emprazada a carón da igrexa parroquial, no seo do núcleo de poboación de
Queiroás da Igrexa, a Casa Rectoral de S. Breixo é un voluminoso edificio de
perpiaño irregular (opus vittatum) levantado sen argamasa que soporta unha
cuberta a catro augas. Conta cun fermoso portalón alintelado con inscrición e
remates rudos, tipo amea.
Os seus muros presentan unha secuencia regular de xanelas de tres batentes
e ben dimensionadas.
Presenta ademais un gran patio e un típico corredor exterior ourensán. De
estilo popular, os principais séculos nos que cobrou corpo a edificación son o
XIX e o XX.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Non Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral utilizando os materiais orixinais
(pedra, madeira na carpintería interior e exterior e tella curva do país).
B) NO CONTORNO: Acondicionamento. Cómpre retirar progresivamente as tumbas
adosadas ao muro da casa que mira á fachada da igrexa parroquial.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase converter o adro parroquial nun espacio de lecer aberto e de uso público, o que
obrigaría a trasladar o cemiterio a outra ubicación. A adopción desta recomendación conlevaría
tamén a retirada das lápidas e capeliñas de cabeceira construídas en mármore branca e gris
que inzan o muro perimetral de peche. Sígase a actuación levada a cabo no adro de S. Martiño
de Pazó como paradigma.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

LUGAR:

-

Desder: Fonte-lavadoiro de tipo tradicional.

-

Requeixo: Núcleo de interese medio formado por vivendas
tradicionais; Cruceiro; Igrexa parroquial de Sta María, Oratorio e
Casa Rectoral.

-

Valverde: Fonte-lavadoiro de carácter tradicional; Ponte da Padela;
Vivendas de interese nº 1, 2, 3 e 4. Explotación gandeira.

-

Paciños: Fontes-lavadoiro tradicionais (2); Capela de San Ramón.

-

Rexo, O: Ecoespacio do Rexo. Pontella de pedra e minicentral
hidroeléctrica.

1

1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1

Igrexas Parroquiais
-

1.2

Igrexa e Oratorio de Sta. María de Requeixo: Templo sito na
aldea de Requeixo que data do primeiro tercio do XIX. RAR1
Ermidas e Capelas

-

Capela de S. Ramón: Próxima á aldea de Paciños e
recentemente rehabilitada. RAR2

2.- CRUCEIROS
-

Cruceiro da igrexa: Sito dentro do adro parroquial. REC1

3.- ARQUITECTURA CIVIL
3.1

Aldeas de interese
-

3.2

Requeixo: Núcleo de interese medio. RAP1

Vivendas de interese

3.3

-

Casa de Requeixo: Edificio nobre situado na aldea de
Requeixo. RAC1.

-

Casa do Conde de Valverde: Edificio nobre situado na aldea
de Valverde. RAC4.

-

Casa de Valverde nº 1: Edificio nobre situado na aldea de
Valverde. RAC2.

-

Casa de Valverde nº 2: Edificio nobre situado na aldea de
Valverde. RAC3.

-

Casa de Valverde nº 3: Edificio nobre situado na aldea de
Valverde. RAC5.

Fontes
-

Fonte-lavadoiro de Paciños: Dous (2) mananciais públicos
ubicados na aldea de Paciños. REFON1 e 2.

-

Fontes-lavadoiro de Valverde: Dous (2) mananciais públicos
ubicados na aldea do mesmo nome. REFON3 e 4.
2

-

3.4

Fonte-lavadoiro de Desder: Manancial público ubicado nas
aforas da aldea do mesmo nome. REFON5.

Construccións Señoriais
3.4.1 As Casas Rectorais
-

3.5

Casa Rectoral de Requeixo de Valverde:
abandonado situado na aldea de Requeixo. RAC6

Inmoble

Pontes

3.6

-

Ponte do Rexo: Pontillón
Escoespacio do Rexo. RIPO1

sen

varandal

situado

no

-

Ponte da Padela: Pontillón dotado dun pequeno peitoril
situado no roteiro natural da Padela. RIPO2

Arquitectura industrial
-

Minicentral do Rexo: Minihídrica recentemente restaurada
situada no Ecoespacio do Rexo. IM1

-

Explotación gandeira: Granxa de cebado de animais que
presenta un deseño arquitectónico de interese. RAIM2

4.- ESPACIOS NATURAIS
-

Ecoespacio do Rexo: Conxunto rupestre de interese natural sito
á beira do río Arnoia nas proximidades da aldea de Requeixo de
Valverde. REN3

5.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS

-

Castro de Cerdeira: Situado no lindeiro municipal que separa Allariz
de Xunqueira de Ambía. (GA32036003)

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº: R -1

CLAVE PLANO: 211

CLAVE IDENT.: RAC2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa en Valverde nº 1

TIPO DE ELEMENTO:
Vivenda uni f a m i l i a r

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Valverde

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Casa-vivenda de planta rectangular e tres alturas (B+II), cuberta a catro
augas e muros de perpiaño irregular (opus vittatum). Conta con ocos de
iluminación equidistantes en todas as súas fachadas, combinando xanelas con
portasdaire que se distribúen seguindo unha composición triangular nos
andares primeiro e segundo. O piso máis elevado presenta unha galería
pechada de escaso voo no seu eixo central. Adherido a un dos muros menores
disponse un módulo arquitectónico de planta rectangular e paramentos
acristalados que dá lugar a un espacio cuberto no andar terreo, e a unha
terraza aberta no piso máis elevado.
Os andares primeiro e segundo presentan uns muros totalmente cementados
en todas as súas fachadas. O edificio resposta a unha tipoloxía arquitectónica
alóctona de matriz americana (S. XIX).
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento. Soterrado do cableado aéreo e instalación dun
alumeado público nobre.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº: R -2

CLAVE PLANO: 204

CLAVE IDENT.: RAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa en Requeixo

TIPO DE ELEMENTO:
Vivenda unifamiliar

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Requeixo de Valverde

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Casa-vivenda de planta rectangular, dúas alturas (B+I) e cuberta a catro
augas situada á beira do camiño que leva ao templo parroquial de Requeixo.
De grandes dimensións, a súa maior singularidade é a preciosa solaina corrida
que loce na súa fachada principal, orientada ao oeste. Este corredor exterior
preséntase soportado por un total de sete canzorros graníticos de tamaños
disímiles: tres deles doutras tantas pezas cada un, e os catro restantes de
dúas. Sobre o piso pétreo que sustentan emprázanse un total de catro esteos
graníticos de sección cuadrangular que soportan unha cubrición de madeira
que exerce de prolongación do tellado.
No andar terreo sitúase unha curiosa porta rematada por un arco alintelado
formado por cinco doelas isódomas. Unha serie de catro xanelos rectangulares
de derrame externo permiten a ventilación da adega e das cortes situadas na
planta baixa.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado nobre
acorde co carácter do ben.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Á altura da solaina do andar nobre e adherida ao muro, emprázase a peana que,
probablemente, sustentou unha imaxe relixiosa da que eran devotos os propietarios do inmoble.
No momento de realizar este catálogo (outubro de 2002) a vivenda atopábase en proceso de
restauración.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº: R -3

CLAVE PLANO: 210

CLAVE IDENT.: RAC3

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa de Valverde nº 2

TIPO DE ELEMENTO:
Casa-v i v e n d a exenta

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Valverde

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Vivenda de desenvolvemento lineal, cuberta a catro augas e dúas alturas
(B+I) situada ao pé da estrada que presenta unha fábrica claramente datable
en dous momentos históricos diferenciados. O máis pretérito, o que presenta
un balcón corrido na fachada frontal ou principal, e o máis recente, o que se
dispón a continuación deste dando cabida, unicamente, a ocos de iluminación.
O primeiro deles sitúa no andar terreo dúas portas que permiten o acceso a
unha estancia que puido acoller un uso comercial –algo moi probable á vista
da situación da vivenda ao pé dun vial rodado-; mentres o andar principal
destínase, como é norma, a vivenda dos moradores. É este piso nobre o que
ofrece o vocabulario arquitectónico máis vistoso mercé aos voluminosos
canzorros ou ménsulas de granito labradas en cuarto bocel que sustentan o
seu vistoso balcón corrido. Este, dotado cun piso de pedra e resgardado por
unha varanda férrica de sinxelos balaustres cilíndricos, aparece gorecido
cunha cuberta en forma de aleiro, baixo a que atopan abrigo dúas portasdaire
e unha xanela.
No que respecta ao engadido lateral, a súa arquitectura non é outra cousa
que a continuación da primixenia, mais nunha versión carente da súa
sagacidade e brinllantez.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Substitución do alumeado artificial que aparece fixado á
súa fachada principal por outro máis nobre acorde coa entidade do ben.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Poderiamos datar a construcción do primeiro inmoble a mediados do século XVIII.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº: R -4

CLAVE PLANO: 213

CLAVE IDENT.: RAC5

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Vivenda nº 3

TIPO DE ELEMENTO:
Casa-v i v e n d a e x e n t a

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Valverde

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Vivenda exenta de desenvolvemento lineal, cuberta a dúas augas e tres
alturas (B+II) que presenta uns sólidos muros de perpiaño levantados en
granito gris da modalidade de opus quadratum e opus vittatum.
Dotado duns grosos lenzos murais o elemento máis notable de toda a
edificación é o balcón corrido que señorea na súa fachada principal, orientada
ao oeste. Alí este corredor exterior, fincado sobre un piso labrado
i ntegramente en granito, atravesa lonxitudinalmente a fachada para lucir unha
varanda metálica composta por balaústres seriados que, cada 1.5 metros, se
elevan para sustentar a cuberta de armazón de madeira que a protexe da
chuvia.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Soterramento do cableado aéreo que aparece fixado á
súa fachada.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Poderiamos datar a construcción do primeiro inmoble a mediados do século XVIII.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº : R-5

CLAVE PLANO: 206-207

CLAVE IDENT.: RAR1-REC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa e Oratorio de Sta María de
Requeixo
LOCALIZACIÓN:
Aldea de Requeixo de Valverde

TIPO DE ELEMENTO:
Igrexa parroquial
TITULARIDADE:
Freguesía de Requeixo de Valverde

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Datable a mediados do século XIX, mais concretamente no ano 1856, o
templo parroquial de Sta María de Requeixo é o edificio relixioso máis
suntuoso da contemporaneidade alaricana. Xunto co románico da vila e o
mozárabe de Pazó e Amiadoso, o neoclásico de Sta María de Requeixo toca o
ceo da arquitectura relixiosa galega, ofrecéndonos un dos mellores exercicios
de estilo que podemos contemplar.
De planta rectangular e unha única nave, o templo cobra un maior volume
espacial á altura do presbiterio, provocando un tímido alargamento dos muros
de peche e a elevación da cuberta. Os laterais intercalan unha secuencia de
ocos de iluminación rectangulares situados a media altura e contrafortes
apilastrados adheridos ao muro que traban de arriba abaixo todo o edificio.
Cada un deles figura rematado por un voluminoso pináculo rematado en bola
que pauta ritmicamente a cuberta do edificio.
O paramento responde á tipoloxía do opus quadratum á vista da
extraordinaria calidade da cantería utilizada, tanto na súa fachada como nas
faces secundarias.
O frontis do templo é o elemento máis logrado de todos. Presentado en forma
de retablo e dividido en tres rúas isódomas, a sección principal sobresae
lixeiramente do lenzo mural para destacar o seu eixo axial, contendo
superpostos todos os elementos realmente substantivos do edificio: porta de
acceso, fornela votiva e espadana torreada.
A linguaxe arquitectónica utilizada é, como queda dito, a neoclásica, o que
permite establecer múltiples coincidencias cos edificios relixiosos máis
representativos deste estilo como as composteláns igrexa de S. Bieito do
Campo de Melchor de Prado ou a igrexa das Ánimas de Ventura Rodríguez
(ambas do último cuarto do S. XVIII). Así os piares en rea, frontóns
triangulares partidos, arcos de medio punto rebaixados, etc... remítennos aos
mellores exemplos da arquitectura neoclásica galega. Xunto a estes
elementos, os vasos artísticos e os xigantescos pináculos rematados en bola
recórdannos que estamos diante dun neoclasicismo tardío e empapado de
eclecticismo.
A carón do templo hai un Oratorio de fachada aberta que semella coetáneo ao
templo, construído en forma de arco de triunfo, decorado con métopas
engalanadas con detalles fitomórficos. Unha clave ornamental enlaza o friso
co arco, ambos situados baixo o cimacio. Conta asemade con fortíns de grosos
beirís e arco. Decórase con artísticos pináculos de bola sobre peana a xeito
de acroterios.
Ao pé do oratorio, xusto enriba do muro que delimita o adro, levántase un
modesto cruceiro sen figuración.

1

Se procede

1

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
O templo foi erixido gracias ás doazóns económicas do Conde de Valverde, un potentado do
lugar que residía nun caserón da aldea próxima de Valverde.
Aconséllase converter o adro parroquial nun espacio de lecer aberto e de uso público, o que
obrigaría a trasladar o cemiterio a outra ubicación. A adopción desta recomendación conlevaría
tamén a retirada das lápidas e capeliñas de cabeceira construídas en mármore branca e gris
que inzan o muro perimetral de peche. Sígase a actuación levada a cabo no adro de S. Martiño
de Pazó como paradigma.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
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Detalle da fachada

Detalle do templo

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº: R -6

CLAVE PLANO: 201

CLAVE IDENT.: RAR2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Ermida de S. Ramón de Paciños

TIPO DE ELEMENTO:
E r m ida parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Paciños

TITULARIDADE:
Freguesía de Requeixo de Valverde

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Ermida de planta rectangular dotada dun amplo presbiterio pechado cun muro
semicircular e unha sacristía a modo de brazo de cruz no lado norte. De
escasa altura, o volume edificatorio unicamente resalta á altura da espadana
da igrexa do altar maior, onde a dimensión volumétrica regala un xogo de
corpos arquitectónicos disímiles realmente fermoso.
O edificio está construído con boa cantería granítica utilizando un opus de
boa calidade, mais claramente desigual no que respecta ao tamaño, o que nos
permite encadrala dentro da modalidade do opus vittatum.
Allea a unha clara filiación estética, a fachada permite intuír algún eco
neoclásico (S. XIX) nos pináculos troncopiramidais angulares rematados en
bola e mais nos capiteis das pilastras que se insinúan flanqueando a portada,
así como na cornixa lixeiramente voada que moldura as súas faccións en
forma de frontón triangular truncado.
Unha espadana de dobre oco, lanzal e estilizada como poucas, remata
acertadamente a lectura vertical do seu frontis.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Sinalización.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
O adro da capela presenta un tratamento paradigmático que debería servir de exemplo a
calquera proxecto de reforma dos demais adros do concello.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº: R -7

CLAVE PLANO: 208

CLAVE IDENT.: RAC4

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa do Conde de Valverde

TIPO DE ELEMENTO:
Casa-v i venda exenta

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Valverde

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Vivenda de desenvolvemento perpendicular que conta con dúas asas
edificatorias de dimensións similares que conflúen nun torreón angular de
planta cadrada. Erguido con perpiaño de óptima calidade (opus quadratum) a
fachada principal do inmoble presenta no seu andar terreo un único oco, un
portón de dobre folla destinado á entrada de carruaxes. Pola contra o andar
nobre ofrece á rúa un balcón corrido que atravesa lonxitudinalmente a
totalidade da fachada. Un total de catro xanelas e unha portadaire central
conectan este corredor externo coas dependencias interiores da residencia.
A diferencia dos bloques laterais, que presentan unha cuberta a dúas augas,
o tellado do torreón angular ofrece unha estructura en madeira de catro
vertentes. A reminiscencia militar deste elemento arquitectónico (recórdese
que a nobreza iniciou a construcción de pazos rurais e urbanos
inmediatamente despois de abandonar os castelos) vese reforzada por unha
garita de planta cuadrangular situada no andar primeiro a continuación do
balcón. Folga dicir que este elemento, ao igual que o torreón, teñen unha
función meramente estética, mais leva consigo toda a intención subxugante
-no social e psicolóxico- que produce a súa contemplación.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo que discorre por diante do edificio
e instalación dun alumeado nobre acorde coa entidade do ben.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº: R -8

CLAVE PLANO: 205

CLAVE IDENT.: RAC6

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa Rectoral de Requeixo

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Requeixo

TITULARIDADE:
Freguesía de Requeixo de Valverde

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
O inmoble que acolleu a Casa Rectoral de Requeixo de Valverde é un edificio
de planta cuadrangular, dúas alturas (B+I) e cuberta a catro augas erguido con
perpiaño irregular (opus vittatum).
A maior singularidade da casa vén dada pola fermosa solaina corrida que se
dispón na fachada sur, labrada integramente en pedra de granito e soportada
por elegantes canzorros moldurados segundo o gusto tradicional.
Como é habitual o andar terreo resérvase para adega e corte do gando,
namentres que o piso nobre centra o uso residencial. O acceso a el realízase
a través dunha escaleira de dobre tramo disposta na fachada leste que dá
paso a un patamal desenvolvido e cuberto que fai as veces de recibidor
exterior.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral.
B) NO CONTORNO:

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

2
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº : R-9

CL.PLANO: 202-203-209-212-35

CL.IDENT.: REFON1a5

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de Paciños (2), Valverde (2) e Desder.

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e lavadoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso do de Valverde- acostuman a
non inserir ningún motivo ornamental, se ben son as cruces de pedra ou as
imaxes da Virxe (por referenciar a cristianización dos cultos dos pobos que
habitaban Galicia na antigüidade) os elementos maioritarios noutras partes do
noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de Requeixo de
Valverde, véxase o caso das situadas nos eidos de boa parte das casas
populares da parroquia- presentan a forma de cubo de planta cuadrangular
gorecido por unha cuberta oblicua carente de calquera caste de decoración.
Labradas en perpiaño isódomo de óptima calidade, as fontes son o elemento
primordial dun conxunto etnográfico-recreativo de incuestionable valor
cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público de Desder.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

Fonte-lavadoiro da aldea de Desder

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Fonte-lavadoiro da aldea de Paciños

Fonte da aldea de Valverde

3

Fonte-lavadoiro da aldea de Valverde

Fonte-lavadoiro da aldea de Paciños
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº: R -10

CLAVE PLANO: 200

CLAVE IDENT.: REN1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Ecoespacio do Rexo

TIPO DE ELEMENTO:
Espacio natural con intervención
artística

LOCALIZACIÓN:
O Rexo

TITULARIDADE:
Concello de Allariz

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Espacio natural de carácter fluvial poboado por unha importante masa forestal
e vexetación propia de ribeira. Sitúase á beira do río Arnoia, nunha zona
relativamente chan na que se atopan importantes elementos do patrimonio
cultural, nomeadamente unha minicentral hidroeléctrica e unha pontella de
pedra que atravesa o río, que aparecen tratadas pormenorizadamente na ficha
correspondente.
Este espacio natural aparece parcialmente intervido dende un punto de vista
artístico, polo pintor e escultor vasco Agustín Ibarrola, quen tomou prestados
os trocos dalgunhas árbores para desenvolver sobre elas exercicios creativos
baseados na cor. O mesmo artista tamén coloreou unha vintena de monolitos
labrados en granito con elementos de carácter simbólico, xeométrico e
abstracto de gran contido expresionista.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo Rústico de Protección de Ríos e Regatos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO:

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº : R-11

CLAVE PLANO: 214

CLAVE IDENT.: RAIN2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Explotación gandeira de Valverde

TIPO DE ELEMENTO:
Arquitectura Industrial

LOCALIZACIÓN:
Estrada de Xunqueira de Ambía s/n

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Complexo industrial actualmente en uso construído polo arquitecto Alex
Reilein para uso agropecuario. A explotación gandeira está composta por unha
serie de naves de planta rectangular cubertas por unha teitume –configurada a
base de estructura metálica- cuberta por uralita.
O conxunto, dedicado á cría e ceba de gando porcino e bovino, está formado
por un total de tres naves de proxección lonxitudinal que se dispoñen nunha
planta en forma de Y ao pé da estrada Allariz-Xunqueira de Ambía.
Nun dos extremos do conxunto, xusto ao pé do acceso principal -unha nave
terrea de planta rectangular e cuberta a unha soa auga- dispónse un recibidor
cuberto que nos encamiña directamente ás dependencias administrativas.
O conxunto das naves dispón unha serie regular de amplos ocos de acceso
(destinados á entrada e saída de camións) e de iluminación que permiten
desenvolver as actividades gandeiras (alimentación dos animais, limpeza de
cuadras, saneamento das reses, etc...) dentro dun espacio amplo, de gran
altura e con boa iluminación natural. Na fronteira da nave principal sitúanse
unha serie de cuadras ao aire libre destinadas á cría de porcino, que
presentan unha estructuración reticular construída con ferro.
A industria é paradigma da arquitectura industrial das décadas de 1970-80:
combinación de naves de amplas dimensións e ben iluminadas, construídas
con materiais baratos preferentemente prefabricados (ladrillo, bloques de
cemento, ferro, uralitas...), ubicación en zonas chans que esixen labores de
explanación pouco custosos, boa comunicación coas estradas principais...
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo Rústico de Protección de Cultivos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

1

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

Se procede

1

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: SI

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO:
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO

1

2
X

3

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

X

URBANO-AMBIENTAL

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

REXISTRO FOTOGRÁFICO:

Dúas perspectivas frontais do complexo

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE REQUEIXO DE VALVERDE

FICHA Nº : R-12

CLAVE PLANO: 31

CLAVE IDENT.:RAP1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Aldea de Requeixo

TIPO DE ELEMENTO:
Aldea liñal

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de Requeixo de Valverde

TITULARIDADE:

DESCRICIÓN:
Está composta por un elevado número de vivendas que seguen a tipoloxía
característica de casa rural e de construccións adxectivas que se dispoñen en
numerosas combinacións, tal e como tratamos na memoria deste catálogo. A
aldea está formada por un conxunto de vivendas (medio centenar aprox) de
tamaño semellante, a maioría delas nun estado de conservación aceptable,
erguidas entre medianeiras, de xeito agrupado nun núcleo consolidado, e ao pé
dunha rúa principal e outras secundarias que as intercomunican. Algúns
exemplos do parque inmobiliario de Requeixo –nomeadamente a que
catalogamos como vivenda nº 1- recordan claramente á edificación da aldea
próxima de Valverde pola súa tipoloxía e a calidade da súa construcción,
especialmente no que toca ás vivendas exentas construídas de maneira illada.
A aldea conta con varios espacios abertos de carácter público, nomeadamente
treitos nos que conflúe o rueiro coñecidos como airas. Estes espacios estaban
destinados á malla do cereal (millo e centeo) denantes de ser resgardado nas
arquitecturas adxectivas da casa.
O cachote é o tipo de pedra máis característico das construccións, con
pequenas inclusións dun perpiaño de labra irregular nos ángulos das
edificacións e máis no contorno dos vanos.
A aldea contaba con vistosos espacios cubertos de carácter público,
correspondentes
con
treitos
do
rueiro.
Estes
espacios,
destinados
maioritariamente a palleiros nos máis dos casos, en Requeixo destínábanse
tamén a uso residencial, o que obriga a construír unha estructura de madeira
máis sólida e complexa.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:SI

OPTATIVO:

OBRAS PERMITIDAS: CONSERVACIÓN:SI

INNECESARIO:

REESTRUCTURACIÓN:SI

RESTAURACIÓN:SI

ADICIÓN PLANTA:-

CONSOLIDACIÓN:SI

REHABILITACIÓN:SI

Observacións:

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo; instalación dun
alumeado público máis acorde co contorno ambiental; promoción da
rehabilitación das vivendas abandonadas; empedrado do rueiro e
construcción/habilitación de elementos que favorezan a socialización e
a identidade comunitaria.
NIVEL DE INTERESE 1
HISTÓRICO

1

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

X

URBANO

X

2

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

X
A) B O :
B) REGULAR: SI
C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

1

1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN MAMEDE DE URRÓS

LUGAR:

-

Casnadagaia: Fonte-lavadoiro tradicional.

-

Castro, O: Fonte tradicional, forno comunal e lavadoiro popular.

-

Oroxo: Fonte tradicional. Forno comunal.

-

Mamede, San: Igrexa parroquial de San Mamede. Casa Rectoral.

-

Pousa, A: Fonte tradicional.

-

Taín: Aira empedrada, fonte tradicional. Restos da Ponte de Taín,
Muíño das Regueiras, Muíños da Nieves (complexo industrialresidencial composto por un muíño de catro móas de carácter
lonxitudinal, unha vivenda de tres dependencias, un forno tradicional,
unha vivenda en estado ruinoso e outro muíño).

1

1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1

Igrexas Parroquiais
-

Igrexa de S. Mamede de Urrós: Templo barroco sito no lugar
de San Mamede. MUAR1

2.- ARQUITECTURA CIVIL
2.1

Aldeas de interese
-

2.2

Taín: Núcleo de interese alto. MUAP1

Construccións etnográficas
2.2.1 Fontes e lavadoiros
-

Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía tradicional en
Casnadagaia, O Castro, Oroxo, A Pousa e Taín. MUEFON 1, 2, 3,
4 e 5.

2.2.2 Fornos comunais
-

Forno comunal nas aldeas de O Castro e Oroxo. MUEFOR 1 e
2.

2.2.3 Airas empedradas
-

Aira empedrada de Taín: Aira totalmente empedrada localizada
na aldea de Taín. MUEA1

2.2.4 Conxuntos industriais

-

2.3

Muíños da Nieves: Complexo industrial-residencial composto por
un muíño de catro móas de carácter lonxitudinal, unha vivenda de
tres dependencias, un forno tradicional, unha vivenda en estado
ruinoso e outro muíño. EM6 e 19
As Casas Rectorais

-

Casa Rectoral de San Mamede: Edificio de titularidade privada
sito no contorno do templo parroquial. MUAC1

2

3.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS
-

Petroglifo do Outeiro da Cruz: Inscultura localizada no lindeiro dos
concellos de Allariz e A Merca catalogada dentro deste último
municipio coa clave GA32047005.

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE S. MAMEDE DE URRÓS

FICHA Nº: MU -1

CLAVE PLANO: 222

CLAVE IDENT.: MUAR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa de S. Mamede

TIPO DE ELEMENTO:
Igrexa parroqui a l

LOCALIZACIÓN:
Aldea de San Mamede

TITULARIDADE:
Freguesía de San Mamede de Urrós

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Igrexa parroquial de planta rectangular, unha única nave e cuberta a dúas
augas construída no ano 1640 sobre outra consagrada no 1147, segundo Cid
Rumbao. No que atinxe ao volume edificatorio unicamente sobresae o
presbiterio –dotado dunha cubrición de catro vertentes- e a espadana, que
acadan unha altura notoriamente superior á da nave.
Todos e cada un dos lenzos murais do edificio están conformados por un opus
quadratum regular e ben dimensionado que lle proporciona sinxeleza e
solidez. Dotada dun claro impulso verticalista, a súa porta de entrada sitúase
por baixo dun arco cegado de medio punto da modalidade de descarga.
A elegante espadana que acolle o corpo de campás é o elemento máis
sobresaliente do complexo arquitectónico. Ben proporcionada e dotada dunha
notable lixeireza, tal e como evidencian os grandes ocos que flanquean as
pilastras acanaladas, presenta dous corpos superpostos –un dobre inferior e
outro dun único vano superior- que se enfeitan con dous pares de pináculos
piramidais rematados en bola e unha cruz grega central sobre un edículo liso.
A súa planta rectangular prolóngase na sacristía, situada no muro da epístola.
No muro correspondente ao evanxeo, un alpendre cuberto prolonga as augas
do tellado.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Sinalización e soterramento do cableado aéreo que pasa por
diante da fachada do templo. Así mesmo recoméndase a construcción dun cemiterio
nun lugar diferente do adro parroquial a fin de converter este nun espacio público
adicado ao ocio e ao lecer.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase converter o adro parroquial nun espacio de lecer aberto e de uso público, o que
obrigaría a trasladar o cemiterio a outra ubicación. A adopción desta recomendación conlevaría
tamén a retirada das lápidas e capeliñas de cabeceira construídas en mármore branca e gris
que inzan o muro perimetral de peche. Sígase a actuación levada a cabo no adro de S. Martiño
de Pazó como paradigma.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Detalle do adro parroquial

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE S. MAMEDE DE URRÓS

FICHA Nº: MU -2

CLAVE PLANO: 221

CLAVE IDENT.: MUAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa Rectoral de S. Mamede

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de S. Mamede

TITULARIDADE:
Freguesía de S. Mamede

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Localizada a carón do templo parroquial, a Casa Rectoral de S. Mamede é un
edificio de desenvolvemento perpendicular de dúas alturas (B+I) e grandes
dimensións. Protexido por unha cuberta a tres e catro augas en bo estado, os
seus muros de perpiaño irregular (opus vittatum) presentan unha secuencia de
xanelas de tres batentes dispostas de xeito regular.
Mirando ao sur o edificio dispón unha fermosa galería de madeira cuberta que
ten por obxecto captar a luz e a calor que provoca a insolación do mediodía.
Na actualidade o edificio atópase deshabitado, polo que corre un serio risco
de degradación.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral utilizando os materiais orixinais
(pedra do país, madeira na carpintería interior e exterior e tella curva).
B) NO CONTORNO: Acondicionamento. Instalación dun alumeado nobre acorde coa
entidade do ben e soterramento do cableado aéreo.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN MAMEDE E URRÓS

FICHA Nº: MU -3

CLAVE PLANO: 223

CLAVE IDENT.: MUAP1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Aldea de Taín

TIPO DE ELEMENTO:
Aldea liñal

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de San Mamede de Urrós

TITULARIDADE:

DESCRICIÓN:
Está composta por un elevado número de vivendas que seguen a tipoloxía
característica de casa rural e de construccións adxectivas que se dispoñen en
numerosas combinacións, tal e como tratamos na memoria deste catálogo. A
aldea está formada por un conxunto de vivendas (unha trintena aprox) de
tamaño semellante, a maioría delas nun estado de conservación aceptable,
erguidas entre medianeiras, de xeito agrupado nun núcleo consolidado, e ao pé
dunha rúa principal e outras secundarias que as intercomunican.
A aldea conta con varios espacios abertos de carácter público, nomeadamente
treitos nos que conflúe o rueiro coñecidos como airas. Estes espacios estaban
destinados á malla do cereal (millo e centeo) denantes de ser resgardado nas
arquitecturas adxectivas da casa. Destaca sobremaneira unha delas (MUEA1)
-situada nun lugar de transición entre o casarío e as veigas de labor- polo seu
magnífico empedrado regular e bo estado de conservación.
O cachote é o tipo de pedra máis característico das construccións residenciais
e adxectivas, con pequenas inclusións dun perpiaño de labra irregular nos
ángulos das edificacións e máis no contorno dos vanos.
A aldea conta cun vistoso espacio cuberto de carácter público, correspondente
cun treito do rueiro. Estes espacios, destinados maioritariamente a palleiros nos
máis dos casos, en Taín destínanse tamén a uso residencial, o que obriga a
construír unha estructura de madeira sólida e complexa.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:SI

OPTATIVO:

OBRAS PERMITIDAS: CONSERVACIÓN:SI

INNECESARIO:

REESTRUCTURACIÓN:SI

RESTAURACIÓN:SI

ADICIÓN PLANTA:-

CONSOLIDACIÓN:SI

REHABILITACIÓN:SI

Observacións:

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo; instalación dun
alumeado público máis acorde co contorno ambiental; promoción da
rehabilitación das vivendas abandonadas; empedrado do rueiro e
construcción/habilitación de elementos que favorezan a socialización e
a identidade comunitaria (área recreativa ao pé do río Arnoia
restaurando o complexo residencial-industrial da Nieves, roteiros
naturais...).
NIVEL DE INTERESE 1
HISTÓRICO

1

X

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO
URBANO

2

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

X
A) B O :
B) REGULAR: SI
C) MALO: SI

X

OBSERVACIÓNS:

1

1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº: MU -4

CL.PLANO:215,216,218,219,224

CL. ID.: MUEFON1a5

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
TITULARIDADE:
Aldeas de Casnadagaia, O Castro, Oroxo, A Pública
Pousa e Taín.

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e lavadoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso dos da aldea de Casnadagaiaacostuman a non inserir ningún motivo ornamental, se ben son as cruces de
pedra ou as imaxes da Virxe (por referenciar a cristianización dos cultos dos
pobos que habitaban Galicia na antigüidade) os elementos maioritarios noutras
partes do noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de San Mamede
de Urrós, véxase o caso da situada na aldea de Oroxo- presentan a forma de
cubo de planta cuadrangular gorecido por unha cuberta oblicua carente de
calquera caste de decoración. Labradas en perpiaño isódomo de óptima
calidade, as fontes son o elemento primordial dun conxunto etnográficorecreativo de incuestionable valor cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público situado nas aforas da aldea de O Castro.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

Lavadoiro popular da aldea de Casnadagaia

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Lavadoiro popular da aldea de Oroxo

Lavadoiro popular da aldea de A Pousa

3

Lavadoiro popular da aldea de Taín

Lavadoiro popular da aldea de O Castro

4

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS FORNOS

FICHA Nº: MU -5

CLAVE PLANO: 217-220

CL. IDENT.: MUEFOR1e2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Forno Comunal
LOCALIZACIÓN:
Aldeas de O Castro e Oroxo.
DESCRICIÓN:

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva para a coción do
pan
TITULARIDADE:
Comunal

Trátase dunha pequena construcción circular destinada á coción do pan, que
conta cunha estructura abovedada no seu interior. O forno vén desenvolvendo
o derradeiro elo do proceso que ten como protagonista ao gran, que despois
de ser almacenado temporalmente no canastro e moído no muíño, pasa a se
transformar en pan, un dos principais piares da alimentación da Galicia
tradicional.
O forno ten unha presencia xeneralizada na economía agraria tradicional. No
caso de Allariz, ao igual que en todo o Val do Arnoia, a súa propiedade é
habitualmente comunal, polo que a súa situación é debedora desta
circunstancia, respondendo a un criterio de conveniencia colectiva.
O forno comunal, propio de lugares de limitada materia prima e escasos
recursos económicos, ubícase nunha construcción independente das vivendas
de uso residencial da aldea. É por isto polo que a súa construcción e
mantemento é unha responsabilidade colectiva, compartida solidariamente
polos veciños.
O seu uso réxese polo sistema de quenda que ten por suxeito á unidade
familiar, nunca a individual. O edificio que acolle o forno colectivo consiste,
polo xeral, nun edificio de planta rectangular terrea, as máis das veces
construído con cachotería de granito concertada (opus caememticium e opus
incertum), cuberta a dúas augas de colmo ou tella do país 1, e un único van.
Este, a porta de acceso, pode aparecer acompañado excepcionalmente por un
pequeno ventano ou xanelo, mais dado que a coción do pan tiña lugar
maiormente pola noite, a súa presencia é excepcional por innecesaria.
A organización espacial é moi sinxela: a porta dá acceso a un espacio que
contén plataformas horizontais a ambos lados dos muros interiores
denominadas tendais, espacios destinados a darlle forma á masa. Nun dos
lados menores do edificio ubícase o forno propiamente dito, tamén coñecido
como vaso do forno, que ocupa o largo total da edificación.
A estructura do vaso do forno, de maiores dimensións no comunal respecto do
privado, componse dunha cámara de planta circular –a capela- asentada sobre
o lar, unha base de pedra constituída por lousas ben traballadas de teito
abovedado, onde se acende o lume e se fai a cocedura do pan unha vez
2
realizado o enfornado . O oco de acceso ao forno ou boca, ten en ocasións
unha peza saínte de pedra chamada chapilé, que ten por obxecto impedir a
subida das faíscas, unha continxencia que entraña grande perigo nos fornos
comunais debido á doada combustión da súa teitume.
O lar prolóngase cara adiante ata formar unha plataforma que funciona a xeito
de mesa, a lareira, que ten por obxecto canalizar a cinsa cara un depósito
inferior coñecido como fornalleira ou borralleira.
O forno comunal, ao igual que os muíños ou calquera outra construcción de
uso colectivo, son un espacio de ocio e convivencia privilexiados, xeradores
de folclore e riqueza etnográfica.
Acompáñanse fotografías dos fornos das aldeas de O Castro e Oroxo 3.

1

Nalgunha ocasión tamén xisto ou lousas de granito.

1

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OBRAS PERMITIDAS:

OPTATIVO:SI

-CONSERVACIÓN: SI

INNECESARIO:

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN:SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado e instalación
alumeado público nobre, acorde coa entidade do ben.
NIVEL DE INTERESE 4
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

dun

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 5:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Os fornos comunais destas dúas aldeas deben ser restaurados polo Concello
á maior brevidade, tanto polas súas calidades arquitectónicas como
urbanísticas e paisaxísticas.

2

Por enfornado enténdese a operación consistente en poñer branca a pedra ao acadar a temperatura
necesaria producida pola combustión de leña, toxo e xestas.
3
Para coñecer ubicación consultar os planos.
4 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
5

Fai referencia ao estado material do conxunto dos fornos.

2

Forno comunal da aldea de O Castro

Forno comunal da aldea de Oroxo

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUIÑOS

FICHA Nº: MU -6

CLAVE PLANO: 225

CLAVE IDENT.: EM19

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíños da Nieves

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Taín

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Situados a uns 50 m. do Muíño das Regueiras, e na mesma marxe dereita do
Arnoia, atópase este impresionante conxunto en bo estado de conservación.
Consta dun total de catro moas de carácter lineal, unha vivenda con tres
dependencias, un forno tradicional e outro muíño posterior en estado ruinoso.
A planta tremiñado do primeiro muíño –o único que abordaremos nesta fichaconta con todos os elementos característicos desta edificación: dúas
gramalleiras co seu torno, arcas, moxegas, pousadoiros de madeira...
O muíño levántase en pedra de cachotería de pequenas dimensións que só
permiten horadar nos seus muros unha porta de acceso e unha pequena
bufarda. A vivenda dispón de dous andares e tres dependencias, mentras que
o forno de ladrillo se adosa á rocha do monte.
A súa cuberta a unha única auga está configurada con tella curva do país.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Ao pé deste conxunto existiu unha pontella que permitía a comunicación
cunha aldea próxima, e que foi derrubada polo río.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUÍÑOS

FICHA Nº: MU -7

CLAVE PLANO: 226

CLAVE IDENT.: EM6

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño das Regueiras

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Taín

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Situado ao pé do regato coñecido como das Regueiras, o Muíño das
Regueiras é unha construcción de planta trapezoidal que contén dúas moas e
outros tantos infernos labrados cunha calidade tal que os converte en
auténticas obras mestras de cantería, xa que se atopan escavados en rocha
viva. As biqueiras de saída da auga aparecen labradas nunha cantería
igualmente extraordinaria.
Muíño de canle cuberta, en tempos debeu dispor de piadoiras internas de
interposición para impedir o paso da auga ao inferno. Os seus muros
exteriores son pezas moi irregulares que a penas manteñen a súa
verticalidade a causa do paso do tempo.
A súa cuberta foi dunha única auga e dunha pendente moi pronunciada. O
espacio interior é moi reducido e contaba cunha bancada que facía as veces
de pousadoiro.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN TROCADO

LUGAR:

-

Magarelos: Forno comunal e agrupación de canastros de interese.

-

Portela de Magarelos: Forno comunal; dúas (2) fontes-lavadoiro;
Muíño dos Pulidos, Dos Barreiros, Dos Piñeiros, Do Ferreiro, do
Ferreiriño, Do Tomás, Do Xulio, Do Abel, Do Ferreiro1. Muíño das
Secadas; Muíño de Toledo; Muíño da Rabuña e Muíño de Ponte
Ermida2.

-

Quintas de San Trocado, As: Forno comunal restaurado; dúas (2)
fontes-lavadoiro; agrupación de canastros de interese.

-

San Trocado: Tempo parroquial de San Trocado e Casa Rectoral.

1

Todos eles en regatos que desaugan no Arnoia. Posúen unha ou dúas moas e están
practicamente ocultos pola vexetación.
2
Teñen máis entidade e atópanse todos á beira do Arnoia.
1

1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1

Igrexas Parroquiais
-

Igrexa de S. Trocado: Templo de planta monacal reconstruído
na Idade Moderna. TRAR1

2.- ARQUITECTURA CIVIL

2.1

Construccións Señoriais
2.1.1 As Casas Rectorais
-

2.2

Casa Rectoral de S. Trocado: Edificio semirehabilitado de
titularidade privada sito no contorno do templo. TRAC1

Construccións etnográficas
2.2.1 Fornos Comunais
- Fornos comunais en Magarelos, A Portela e As Quintas
de San Trocado. TRFOR 1, 2 e 3.
2.2.2 Fontes e lavadoiros
- Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía tradicional en
As Quintas de San Trocado (2), e A Portela (2). TRFON 1,
2, 3 e 4.

2.2.3 Muíños
-

Muíño das Secadas: Tamén coñecido como Das Canás,
este muíño, situado á beira do río Arnoia no lugar da
Portela, atópase en estado semirruinoso. EM5

-

Muíño de Toledo: Muíño en estado semirruinoso situado á
beira do río Arnoia no lugar da Portela. EM8

-

Muíño da Rabuña: Muíño en estado semirruinoso situado
á beira do río Arnoia no lugar da Portela. EM4

-

Muíño de Ponte Ermida: Tamén coñecido como Do
Baldomino, este muíño, situado á beira do río Arnoia -moi
perto da aldea da Pousada- atópase en estado
semirruinoso. EM10
2

2.2.4 Agrupacións de canastros
-

2.3

Nas aldeas de Magarelos e As Quintas de San
Trocado . TREH 1 e 2.

Camiños Históricos
-

2.4

Camiño medieval de posible orixe romana, que transcorre
entre as vilas de Allariz e Celanova. ICH1
Construccións públicas

-

Ponte de S. Trocado: Ponte popular de perpiaño con peitoril e
arco de medio punto construída no século XIX. TRIP1

-

Pasais da Rabuña: Pasos de pedra que permiten cruzar o río
Arnoia mi perto da aldea de Pousada. TRIP2

-

Ponte Hermida: Pontella de pedra que cruza o río Arnoia mi perto
da aldea de Pousada. TRIP3

3.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS
Non se coñecen, malia que Cid Rumbao fala da existencia de restos
dunha vía romana á altura da aldea de Portela de Magarelos.

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN TROCADO

FICHA Nº: TR -1

CLAVE PLANO: 243

CLAVE IDENT.: TRAR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa de S. Trocado

TIPO DE ELEMENTO:
Templo parroquial

LOCALIZACIÓN:
Lugar de S. Trocado

TITULARIDADE:
Freguesía de S. Trocado

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Templo parroquial de planta en forma de cruz latina e unha única nave
levantada en perpiaño de boa calidade na tipoloxía de opus quadratum. De
interior sombrío e humilde, o seu exterior revélase absolutamente nu e carente
de calquera caste de decoración ou artificio arquitectónico que obstaculice a
limpa concepción do monumento.
Como é norma, os únicos exercicios de retórica arquitectónica concéntranse
na fachada a través de dous piares angulares de fuste liso e capitel temperado
onde só os aleiros e cimacios destacan en volume sobre o lenzo mural.
O elemento máis destacable da fachada é sen dúbida o campanario de planta
cuadrangular e catro ocos que preside en altura o templo. Erguida con
pilastras de fuste refundido que flanquean aos arcos de medio punto de
contorno acaixonado e centro en falsas claves, a torre de campás amósase
enmarcada na súa base superior e inferior por senllas cornixas voadas
elegantemente molduradas que son mostra do mellor oficio canteiro e
proxectista. Remata a torre unha cupuliña sobre un pequeno ciborio
pentagonal complementado exteriormente con pináculos angulares de escasa
altura e volume.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Substitución dos caneiros e canles de PVC que reciben as
augas do tellado por outros de cobre ou cinc máis acordes co carácter do
monumento.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Soterramento do cableado aéreo
que pasa por diante da fachada do templo.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Ao pé da igrexa consérvanse a Casa Rectoral, que acolle os restos do que foi o priorado
medieval de Celanova. Segundo a apreciación de Cid Rumbao aínda conserva a súa planta
monacal.
Á beira do adro sitúase a Casa da Obra, un pequeno edificio de planta cuadrangular e terrea
construído en perpiaño (opus quadratum), que aparece moi agredido esteticamente polas
tumbas de mármore que se adhiren ao seu paramento.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Perspectiva da fachada

Detalle do adro

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN TROCADO

FICHA Nº: TR -2

CLAVE PLANO: 244

CLAVE IDENT.: TRAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Rectoral de S. Trocado

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Lugar de S. Trocado

TITULARIDADE:
Freguesía de S. Trocado

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
A Casa Rectoral de S. Trocado ubícase a carón do templo parroquial.
Presenta unha planta de desenvolvemento perpendicular –en forma de
escuadra- con dous corpos, un de perpiaño en forma de torre con cuberta a
catro augas. Outro máis baixo (B+I) de cachotería encintada e ocos alintelados
con teitume a dúas augas. Esta sucesión volumétrica en sentido decrecente
continúase cun gran alpendre de planta rectangular terrea con cuberta a dúas
augas.
O S. XVIII é o máis relevante no que atinxe á súa cronoloxía constructiva, e a
tradición popular é a definitoria no momento de fixar a súa adscrición
estilística.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral respectando a tipoloxía do edificio e
utilizando os materiais orixinais (pedra, forxa e madeira).
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Unha lápida labrada en pedra fai as veces de poste dunha da entrada ao eido da Casa. Ao pé
deste acceso disponse un antigo lavadoiro, actualmente en desuso, situado ao nivel do chan.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN TROCADO

FICHA Nº: TR -3

CLAVE PLANO: 245

CLAVE IDENT.: TRIP1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Ponte de San Trocado

TIPO DE ELEMENTO:
Ponte

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de San Trocado

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Situada na estrada Allariz-Celanova, esta ponte de perpiaño conta cun único
arco de medio punto e un peitoril tamén de pedra. Construída no século XIX
sobre un regato que desauga no Arnoia, a súa filiación arquitectónica é
popular.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Rústico Protección de Rios
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Limpeza periódica da pedra utilizando métodos non
abrasivos.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

2

URBANO-AMBIENTAL

1

1

X

2
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS FORNOS
FICHA Nº: TR -4

CL. PLANO: 228-231-238

CL.IDENT.: TREFOR1a3

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Forno Comunal
LOCALIZACIÓN:
Aldeas de Magarelos, A Portela e As Quintas de
San Trocado
DESCRICIÓN:

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva para a coción do
pan
TITULARIDADE:
Comunal

Trátase dunha pequena construcción circular destinada á coción do pan, que
conta cunha estructura abovedada no seu interior. O forno vén desenvolvendo
o derradeiro elo do proceso que ten como protagonista ao gran, que despois
de ser almacenado temporalmente no canastro e moído no muíño, pasa a se
transformar en pan, un dos principais piares da alimentación da Galicia
tradicional.
O forno ten unha presencia xeneralizada na economía agraria tradicional. No
caso de Allariz, ao igual que en todo o Val do Arnoia, a súa propiedade é
habitualmente comunal, polo que a súa situación é debedora desta
circunstancia, respondendo a un criterio de conveniencia colectiv a .
O forno comunal, propio de lugares de limitada materia prima e escasos
recursos económicos, ubícase nunha construcción independente das vivendas
de uso residencial da aldea. É por isto polo que a súa construcción e
mantemento é unha responsabilidade colectiva, compartida solidariamente
polos veciños.
O seu uso réxese polo sistema de quenda que ten por suxeito á unidade
familiar, nunca a individual. O edificio que acolle o forno colectivo consiste,
polo xeral, nun edificio de planta rectangular terrea, as máis das veces
construído con cachotería de granito concertada (opus caememticium e opus
incertum), cuberta a dúas augas de colmo ou tella do país 1, e un único van.
Este, a porta de acceso, pode aparecer acompañado excepcionalmente por un
pequeno ventano ou xanelo, mais dado que a coción do pan tiña lugar
maiormente pola noite, a súa presencia é excepcional por innecesaria.
A organización espacial é moi sinxela: a porta dá acceso a un espacio que
contén plataformas horizontais a ambos lados dos muros interiores
denominadas tendais, espacios destinados a darlle forma á masa. Nun dos
lados menores do edificio ubícase o forno propiamente dito, tamén coñecido
como vaso do forno, que ocupa o largo total da edificación.
A estructura do vaso do forno, de maiores dimensións no comunal respecto do
privado, componse dunha cámara de planta circular –a capela- asentada sobre
o lar, unha base de pedra constituída por lousas ben traballadas de teito
abovedado, onde se acende o lume e se fai a cocedura do pan unha v e z
realizado o enfornado 2. O oco de acceso ao forno ou boca, ten en ocasións
unha peza saínte de pedra chamada chapilé, que ten por obxecto impedir a
subida das faíscas, unha continxencia que entraña grande perigo nos fornos
comunais debido á doada combustión da súa teitume.
O lar prolóngase cara adiante ata formar unha plataforma que funciona a xeito
de mesa, a lareira, que ten por obxecto canalizar a cinsa cara un depósito
inferior coñecido como fornalleira ou borralleira.
O forno comunal, ao igual que os muíños ou calquera outra construcción de
uso colectivo, son un espacio de ocio e convivencia privilexiados, xeradores
de folclore e riqueza etnográfica.
Acompáñanse fotografías dos fornos das aldeas de Magarelos, A Portela e As
Quintas de San Trocado 3.

1

Nalgunha ocasión tamén xisto ou lousas de granito.

1

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OBRAS PERMITIDAS:

OPTATIVO:SI

-CONSERVACIÓN: SI

INNECESARIO:

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN:SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado e instalación
alumeado público nobre, acorde coa entidade do ben.
NIVEL DE INTERESE 4
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

dun

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN 5:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
O forno comunal de As Quintas foi restaurado integramente polo Concello. O
de A Portela merece selo en breve, tanto polas súas calidades arquitectónicas
como polas paisaxísticas, dado que está construído ao pé dun penedo de
enormes proporcións.

2

Por enfornado enténdese a operación consistente en poñer branca a pedra ao acadar a temperatura
necesaria producida pola combustión de leña, toxo e xestas.
3
Para coñecer ubicación consultar os planos.
4 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
5

Fai referencia ao estado material do conxunto dos fornos.

2

Forno comunal das Quintas de Magarelos

Forno comunal das Quintas da Portela de Magarelos

3

Forno comunal das Quintas da Portela de Magarelos

Forno comunal das Quintas de San Trocado

4

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº: TR -5

CL. PLANO: 229-230-234-235

CL. IDENT.: TREFON1a4

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de As Quintas de San Trocado (2), e A
Portela (2).

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e lavadoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso do de As Quintas- acostuman a
non inserir ningún motivo ornamental, se ben son as cruces de pedra ou as
imaxes da Virxe (por referenciar a cristianización dos cultos dos pobos que
habitaban Galicia na antigüidade) os elementos maioritarios noutras partes do
noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de San Trocado,
véxase o caso da situada no eido dunha casa popular da aldea das Quintaspresentan a forma de cubo de planta cuadrangular gorecido por unha cuberta
oblicua carente de calquera caste de decoración. Labradas en perpiaño
isódomo de óptima calidade, as fontes son o elemento primordial dun conxunto
etnográfico-recreativo de incuestionable valor cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público de A Portela.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

Lavadoiro popular da aldea de As Quintas
2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Lavadoiro popular da aldea de As Quintas

Lavadoiro popular da aldea de A Portela

3

Lavadoiro popular da aldea da Portela

Lavadoiro popular da aldea de As Quintas de San Trocado

4

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUÍÑOS

FICHA Nº: TR -6

CLAVE PLANO: 232

CLAVE IDENT.: EM5

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño das Canás ou das Escadas

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de S. Trocado. Aldea de As
Quintás

TITULARIDADE:
Herdeiros

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Emprazado nunha colosal atalaia rochosa situada na marxe esquerda do
Arnoia, e a uns 15 m. de altitude sobre o leito do río, o Muíño das Canás
preséntasenos adoptando a planta rectangular mediante cachotería concertada
asentada a seco. O muíño aproveita o desnivel da rocha á que se adhire
convenientemente e mesmo chega a escavar no seu cerne un total de 5.50
metros a fin de ubicar os rodicios que movían as dúas moas coas que contou.
O sistema de moenda dispuña dun depósito escavado na rocha de
2.50x2.80x3.00 m, de maneira que o rodicio cobrase movemento por presión e
non por caída como é habitual.
O xigantesco penedo ao que se adhire cumpre o papel de muro de peche
natural, mentres que os demais paramentos débense á man do home, quen
ideou tamén unha rechamante solución para cubrir con rexas lousas de granito
a canle, elemento que tamén lle permite facer as veces de aliviadoiro.
PLANEAMENT O P O S T E R I O R :
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI
Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:

-REHABILITACIÓN: SI

A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

1
X

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

URBANO-AMBIENTAL

X

C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
O edificio dispón dunha espectacular vista sobre o río.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUIÑOS

FICHA Nº: TR -7

CLAVE PLANO: 233

CLAVE IDENT.: EM8

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muiño de Toledo

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de S. Trocado. No camiño que
comunica As Quintás coa Portela

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Impresionante construcción en estado de abandono, que xa perdeu a cuberta,
as moas e incluso parte dos seus muros. Antano contou cun total de catro
tremiñados con cadansúa moa e inferno ao que chegaba a auga por medio de
dun sistema de canle cuberta.
De planta rectangular e cuberta a unha soa auga, o muíño aséntase sobre
unha zona rochosa na que se apoian os seus muros de cachotería.
A iluminación natural do seu interior era mínima por canto carecía de calquera
caste de oco distinto da porta de acceso. De planta terrea, conta cun sistema
de lousas de pedra enriba da canle que percorrían o muiño de xeito
transversal.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL: SI

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Moi pertiño desta edificación localízase outra –tamén en avanzado estado de
deterioro- que serviu de vivenda do muiñeiro.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUÍÑOS

FICHA Nº: TR -8

CLAVE PLANO: 239

CLAVE IDENT.: EM10

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño do Baldomino ou de Ponte Hermida

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de S. Trocado. Lugar de Ponte
Hermida

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Totalmente inaccesible, hoxe en día tan só é visible o seu inferno de grandes
dimensións, o que leva a pensar que puido ter máis de dúas moas.
A tipoloxía de cerramento de muros faise por medio de cachotería irregular e
a súa cubrición, á vista dos hastiais que aínda fican en pé, puido articularse
por medio dunha teitume a dúas augas.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

1

B) REGULAR:

C) MALO: SI

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

1

OBSERVACIÓNS:
A paraxe na que ubica o muíño é extraordinariamente fermosa. Para chegar
ata el débese atravesar unha pontella de pedra.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUÍÑOS

FICHA Nº: TR -9

CLAVE PLANO: 240

CLAVE IDENT.: EM4

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño da Rabuña

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de S. Trocado. Aldea da Portela

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Moi pertiño da aldea da Portela (parroquia de Pazó) sitúase unha presa da
que se deriva a canle de auga que abastecía ao Muíño da Rabuña. Totalmente
abandonado, este muíño, tamén era coñecido polo nome de A Máquina polo
sistema de turbina diesel que accionaba as súas dúas moas cando o caudal do
río era escaso.
Carente xa de toda clase de carpintería, os muros que conforman os seus
cerramentos son de perpiaño ben labrado e escuadrado, o que permitiu
horadar ao proxectista que o ideou grandes e variados ocos de iluminación,
inclusive un balcón na fachada que mira ao río.
A cuberta que o protexeu da chuvia era a tres augas e moi posiblemente, a
xuízo de Óscar Conde, contou tamén co sistema de respiradoiro típico da
zona, tan habitual nos muíños movidos por unha turbina.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN VITOIRO

LUGAR:

-

Condes, Os: Capela e Casa Rectoral de San Vitoiro. Fonte dos
Condes.

-

Pedreira, A: Fonte-lavadoiro tradicional.

-

Tabernas: Xacemento arqueolóxico do Gorgo.

-

Vitoiro, San: Igrexa parroquial e cruceiro. Petroglifo. Fonte da
Raguiña

1

1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1
-

1.2
-

Igrexas Parroquiais
Igrexa de San Vitoiro: Templo do S. XVII sito no alto da aldea
homónima. VAR1

Capelas
Ermida dos Condes: Pequena capela en estado ruinoso situada no
lugar de Os Condes. VAR2

2.- CRUCEIROS
-

Cruceiro da Igrexa: Sito ao pé do adro parroquial . VEC1

3.- ARQUITECTURA CIVIL

3.1

Construccións Señoriais
3.1.1 As Casas Rectorais
-

3.2

Casa Rectoral de San Vitoiro: Edificio en moi mal
estado de conservación de titularidade privada sito no
lugar de Os Condes VAC1.

Construccións etnográficas

3.2.1 Fontes e lavadoiros
-

Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía
tradicional en A Pedreira, Os Condes. VEFON 1 e 2.

-

Fonte da Raguiña: Fonte monumental na aldea de San
Vitoiro. VEFON3

4.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS

-

Petroglifo da Igrexa de S. Vitoiro: Xogo de “tres en raia” labrado
sobre un afloramento granítico catalogado coa clave GA32001018.

-

Xacemento de O Gorgo: Xacemento da Idade do Ferro destruído
catalogado coa clave GA32001014.
2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN VITOIRO

FICHA Nº : V-1

CLAVE PLANO: 249-250

CLAVE IDENT.: VAR1-VEC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa de San Vitoiro e Cruceiro da Igrexa

TIPO DE ELEMENTO:
Igrexa parroquial e Cruceiro de
varal

LOCALIZACIÓN:
Aldea de San Vitoiro

TITULARIDADE:
Freguesía de San Vitoiro e Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Templo parroquial do S. XVII de planta rectangular e unha soa nave, cuberta
a dúas augas (a excepción do presbiterio que o fai en catro), e muros de
perpiaño da modalidade de opus quadratum.
A fachada do templo, como é norma, volve reunir os principais elementos
artísticos e o maior interese arquitectónico. De vocación estilística barroca,
presenta unha estructura piramidal que arranca do piñón ou gablete –horadado
por unha fornela e profusamente decorado con pináculos rematados en bolaque se sitúa sobre a espadana. Esta parede elevada sobre a fachada conta
con dous vanos rectangulares rematados en arcos de medio punto que acollen
cadanseu sino. Por baixo deles un retablo totalmente liso, carente de toda
caste de elemento decorativo distinto dos pináculos troncopiramidais dos
ángulos ou do ordinario enmarque dos ocos de acceso e iluminación.
O templo foi ampliado lateralmente en fases posteriores á súa construcción,
dando lugar ao levantamento dunha sacristía, unha capela e un cabido
cuberto.
No que respecta ao cruceiro, trátase dun exemplar simple e común sobre
basa troncopiramidal e dobre grada, que sirve de soporte a un groso fuste
cilíndrico que remata nunha cruz grega de arestas achafranadas e extremos
potenzados. De antiga factura (probablemente máis de dous séculos),
preséntase erixido en pedra de granito de óptima calidade.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Soterramento do cableado aéreo que subministra enerxía
eléctrica ao templo.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase converter o adro parroquial nun espacio de lecer aberto e de uso público, o que
obrigaría a trasladar o cemiterio a outra ubicación. A adopción desta recomendación conlevaría
tamén a retirada das lápidas e capeliñas de cabeceira construídas en mármore branca e gris
que inzan o muro perimetral de peche. Sígase a actuación levada a cabo no adro de S. Martiño
de Pazó como paradigma.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Detalle da porta de acceso lateral

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN VITOIRO

FICHA Nº: V -2

CLAVE PLANO: 248

CLAVE IDENT.: VAR2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Ermida dos Condes

TIPO DE ELEMENTO:
Ermida parroquial

LOCALIZACIÓN:
Lugar de Os Condes

TITULARIDADE:
Freguesía de San Vitoiro

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Pequena capela de planta rectangular, notable altura e unha única nave que
presenta cuberta a dúas augas soportada por muros de granito da modalidade
de opus vittatum.
Allea a calquera caste de ornamentación nos seus muros de peche, a fachada
apunta timidamente concisos riscos neoclásicos que serían máis evidentes na
desaparecida espadana, así como nas estilizadas sobrepenas que ascenden
oblicuamente cara ao sino da capela, recordando os ecos do frontón triangular
clasicista.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo Rústico de Protección de Cultivos

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral utilizando os materiais orixinais
(pedra, tella curva e madeira na estructura do tellado e na carpintería).
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
A capela foi abandonada hai varias décadas.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN VITOIRO

FICHA Nº: V -3

CLAVE PLANO: 251

CLAVE IDENT.: VAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa Rectoral de San Vitoiro

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de San Vitoiro

TITULARIDADE:
Freguesía de San Vitoiro

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
E d i f i c i o de planta rectangular, dúas alturas (B+I) e distribución de cuberta
inapreciable. Os seus muros visibles están constituídos por perpiaño granítico
perfectamente concertado (opus vittatum). O edificio conta cun portal de
entrada de carácter monumental e un canastro de madeira de seis pés (aínda
visibles no eido anexo). Ao pé da entrada disponse unha capela que, ao igual
que a casa rectoral, presenta un moi mal estado de conservación.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo Rústico de Protección de Cultivos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral utilizando os materiais orixinais
(pedra, tella curva e madeira na carpintería interior e exterior)
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO
URBANO-AMBIENTAL
1

1
X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase negociar co bispado de Ourense a restauración integral do edificio a fin de
destinalo a usos socioculturais.

2

Detalle dun dos alzados

Detalle dos pés do canastro

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SAN VITOIRO

FICHA Nº: V -4

CLAVE PLANO: 252

CLAVE IDENT.: VEFON3

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fonte da Raguiña

TIPO DE ELEMENTO:
Fonte monumental de mina

LOCALIZACIÓN:
Aldea de San Vitoiro

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Fonte de mina situada no muro de contención da estrada á altura da aldea de
San Vitoiro. A auga recóllese baixo un monumental arco de medio punto sobre
o que se dispón un edículo ornamental labrado integramente en granito.
Flanqueando a este, o escultor dispón unha serie de volutas esculpidas en
altorelevo que posúen unha altura menor que a placa central. Esta peza
contén unha serie de pregues de vocación fitomórfica (follaxe, tallos
curvados..) onde volve aparecer a voluta barroca para engalanar os ángulos
do edículo. No seu centro observamos unha placa oval convexa na que se
superpoñen as iniciais A e V.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Non Consolidado

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Instalación dun alumeado
público nobre acorde coa entidade do ben.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº: V -5

CLAVE PLANO: 246-247

CL. IDENT.: VEFON1e2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de A Pedreira, Os Condes e San Vitoiro.

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e l a v adoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte acostuman a non inserir ningún motivo
ornamental, se ben son as cruces de pedra ou as imaxes da Virxe (por
referenciar a cristianización dos cultos dos pobos que habitaban Galicia na
antigüidade) os elementos maioritarios noutras partes do noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de San Vitoiro,
véxase o caso da situada na aldea da Pedreira- presentan a forma de cubo de
planta cuadrangular gorecido por unha cuberta oblicua carente de calquera
caste de decoración. Labradas en perpiaño isódomo de óptima calidade, as
fontes son o elemento primordial dun conxunto etnográfico-recreativo de
incuestionable valor cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público situado nas aforas da aldea de A Pedreira.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Fonte dos Condes

Fonte da Pedreira

3

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SANTA BAIA DE URRÓS

LUGAR:

-

Pousada, A: Forno comunal, Fonte-lavadoiro tradicionais. Muíño dos
Euxenios 1, 2 e 3, Muíño-vivenda do Alfredo, Muíño do Cándido,
Muíño do Cadete, Muíño do Baldomino.

-

Torre, A: Fonte-lavadoiro tradicional, Capela da Concepción e
cruceiro. Casa-vivenda nº 1.

-

Santa Baia: Igrexa parroquial, Casa Rectoral e cruceiro. Fonte e
lavadoiro tradicionais.

1

1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1
-

1.2
-

Igrexas Parroquiais
Igrexa de Santa Baia: Templo do S. XVII sito no alto da aldea
homónima. BUAR1
Capelas
Capela da Concepción: Pequena capela en estado ruinoso situada
na aldea de A Torre. BUAR2

2.- CRUCEIROS
-

Cruceiro da Igrexa: Sito ao pé do adro parroquial. BUEC1

-

Cruceiro da Torre: Sito ao pé da capela da Concepción. BUEC2

3.- ARQUITECTURA CIVIL

3.1

Construccións Señoriais
3.1.1 As Casas Rectorais
-

3.2

Construccións de interese
-

3.3

Casa Rectoral de Santa Baia: Edificio en mal estado
de conservación de titularidade privada sito na aldea
homónima. BUAC1.

Casa-vivenda nº 1: Vivenda unifamiliar situada na
aldea de A Torre. BUAC2

Construccións etnográficas
3.3.1 Fontes e lavadoiros
-

Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía
tradicional en Santa Baia, A Pousada e A Torre.
BUEFON 1, 2 e 3.

3.3.2 Fornos comunais
2

-

Forno comunal de Pousada. BUEFOR1

3.3.3 Muíños
-

Muíño dos Euxenios 1, 2 e 3: Un total de tres (3) muíños
localizados coa claves EM16, 17 e 18.

-

Muíño-vivenda do Alfredo: Muíño de maquía identificado coa
clave EM9.

-

Muíño do Cándido: Muíño de maquía identificado coa clave
EM15.

-

Muíño do Cadete: Muíño de maquía identificado coa clave
EM14.

4.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS

Non se coñecen.

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE STA BAIA DE URRÓS

FICHA Nº: BU -1

CLAVE PLANO: 255

CLAVE IDENT.: BUAR2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Capela da Virxe da Concepción

TIPO DE ELEMENTO:
Capela popular

LOCALIZACIÓN:
Aldea de A Torre

TITULARIDADE:
Freguesía de Sta Baia de Urrós

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Capela popular de planta rectangular situada no centro da Aira principal da
aldea de A Torre. Erguida cun aparello moi rústico constituído por cachotería
irregular colocada orixinalmente en seco, isto é, sen argamasa, o templo ten
un carácter eminentemente rústico e unha traza sinxela.
De estilo netamente popular (S. XVIII-XIX) e un único acceso, o elemento
máis destacable da súa fachada é a espadana, formada por dous grandes
postes rematados nun arco de medio punto que coloca na súa cimeira unha
pequena cruz latina flanqueada por senllos pináculos.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Retirada do punto de luz que se dispón por baixo da
espadana. Instalación doutro alumeado nobre, máis acorde coa entidade do ben.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Soterramento do cableado
aéreo.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE STA BAIA DE URROS

FICHA Nº: BU -2

CLAVE PLANO: 268

CLAVE IDENT.: BUAR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa de Sta Baia de Urrós

TIPO DE ELEMENTO:
Igrexa parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Sta Baia

TITULARIDADE:
Freguesía de Sta Baia de Urrós

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Templo parroquial de planta rectangular, nave única e cuberta a dúas augas
que carece de filiación estilística clara. Con todo, o estilo da súa fachada
apunta vocación barroca no enmarque perimetral, óculo, pináculos angulares,
así como na espadana de dous corpos superpostos e horadados que remata o
seu frontis. A presencia de cornixamentos timidamente voados e moldurados a
base de goteiróns e cimacios, amais de pináculos en forma de punta de
diamante reforzan esta nosa apreciación.
Os seus catro lenzos murais aparecen compostos por perpiaño de
extraordinaria calidade e tamaño que poderiamos catalogar como opus
quadratum.
Os rudos canzorros que loce o alzado lonxitudinal do edificio fannos pensar
que estamos diante dun templo de orixe románica, estilo que legou estes
elementos ornamentais á nova fábrica.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Soterramento do cableado aéreo
que afea notablemente a contemplación do templo. Recoméndase ademais o
traslado do cemiterio parroquial a outra ubicación, destinando o adro a zona verde de
uso público.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase converter o adro parroquial nun espacio de lecer aberto e de uso público, o que
obrigaría a trasladar o cemiterio a outra ubicación. A adopción desta recomendación conlevaría
tamén a retirada das lápidas e capeliñas de cabeceira construídas en mármore branca e gris
que inzan o muro perimetral de peche. Sígase a actuación levada a cabo no adro de S. Martiño
de Pazó como paradigma.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE STA BAIA DE URROS

FICHA Nº: BU - 3

CLAVE PLANO: 265

CLAVE IDENT.: BUAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa Rectoral de Urrós

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Sta Baia

TITULARIDADE:
Freguesía de Sta Baia de Urrós

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
E d i f i c i o de desenvolvemento perpendicular de dúas alturas (B+I) e cuberta a
dúas augas. Os seus muros constitúense a base de perpiaño irregular
concertado da modalidade de opus vittatum. Estes mesmos paramentos
ofrecen unha distribución de ocos regular, alternando xanelas e portas ao
longo do andar residencial. A este piso accédese a través dunha escaleira
exterior que comunica cun amplo patamal cuberto, desenvolvido e balconado.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral reutilizando os materiais orixinais
(pedra, tella curva e madeira na estructura e na carpintería interior e exterior).
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase negociar co bispado de Ourense a restauración integral do edificio a fin de
destinalo a usos socioculturais.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE STA BAIA DE URROS

FICHA Nº: BU -4

CLAVE PLANO: 257

CLAVE IDENT.: BUEC2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Cruceiro da Torre

TIPO DE ELEMENTO:
Cruceiro de varal

LOCALIZACIÓN:
Quinteiro da aldea de A Torre

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Cruceiro de varal levantado sobre unha dobre grada de granito que sirve de
pedestal a unha basa cúbica que posúe as arestas superiores achafranadas.
Nela chántase un fuste ou varal de sección circular duns 2.5 m. de altura que
remata nun capitel corintio de escasas dimensións e deficientemente labrado.
Sobre el instálase unha cruz latina figurada co Cristo e a Virxe que exhiben
unha labra moi aceptable: anatomía verosímil e ben proporcionada, expresión
corporal crible, pregues das roupas ben resoltos...
Chama a atención a pequenez da cruz e da súa figuración respecto da
lonxitude do fuste e das dimensións do seu basamento.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo rural Consolidado

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo que discorre por riba do ben.
Instalación dun alumeado público nobre, acorde coa entidade do conxunto
arquitectónico.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Na basa do cruceiro figura un epígrafe que sinala a súa construcción no ano 1695 froito dunha
doazón privada, o que o converte nun dos cruceiros máis lonxevos de Allariz.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE STA BAIA DE URROS

FICHA Nº: BU -5

CLAVE PLANO: 267

CLAVE IDENT.: BUEC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Cruceiro da Igrexa

TIPO DE ELEMENTO:
Cruceiro de varal

LOCALIZACIÓN:
Sobre o muro do adro da igrexa parroquial

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Cruceiro de varal que parte dun cubo granítico inserido no muro de peche do
adro da igrexa de Sta Baia de Urros. Dotado dun fuste liso de sección
cuadrangular e arestas achafranadas, os elementos máis destacables do ben
figuran na súa parte superior. Alí observamos un capitel non adscrito a orde
canónica algunha que adquire volume a través dunha moldura de caveto ou
nacela que deixa paso a un cimacio acanalado que precede en altura a unha
nova moldura de cuarto bocel. Do seu centro xurde unha cruz latina de
tipoloxía florenzada que, como é habitual, acompaña a dúas representacións
figurativas: a Virxe María e o seu fillo Xesús.
A imaxe da Nai presenta notables diferencias no que respecta ao tratamento
anatómico e volumétrico. Hierática e encapsulada baixo un manto que a cubre
de pes a cabeza, María aparece con semblante devoto sobre unha peana en
forma de cuncha de vieira que empequenece o seu corpo respecto do seu fillo.
Este formato responde ao principio de xerarquía representativa, algo propio do
lugar que ocupa, o reverso da cruz.
Pola contra, a imaxe de Cristo protagoniza o anverso do cruceiro sometido a
un canon representativo antitético ao da súa proxenitora. Pendurado do
madeiro que lle tira a vida, o seu corpo transmite as magoas do martirio e do
sufrimento. Separado da cruz e cun pano púdico como única vestimenta, o
corpo de Xesús destila naturismo e credibilidade. O verismo que encarna o
seu sufrimento, a verosimilitude da súa anatomía humana e decadente, a
cabeza ladeada, as pernas vencidas pola dor... difiren substancialmente da
concepción estática e deshumanizante da súa nai.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

1

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

Se procede

1

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado aéreo que discorre por riba do ben.
Instalación dun alumeado público nobre, acorde coa entidade do conxunto (igrexa e
cruceiro).
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE STA BAIA DE URROS

FICHA Nº: BU -6

CLAVE PLANO: 256

CLAVE IDENT.: BUAC2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa-vivenda da Torre

TIPO DE ELEMENTO:
Vivenda unifamiliar

LOCALIZACIÓN:
Aldea de A Torre

TITULARIDADE:
Freguesía de Sta Baia de Urrós

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
E d i f i c i o de construcción contemporánea (S. XIX-XX) tipo bloque de dúas
alturas (B+I) e cuberta a dúas augas. Os seus muros constitúense a base de
perpiaño regular concertado da modalidade de opus vittatum, un tipo de obra
utilizado fundamentalmente na base do edificio.
O paramento ofrece unha distribución de ocos regular, alternando xanelas,
portas e portasdaire ao longo do andar residencial. A este piso accédese a
través dunha escaleira interior que comunica cunha ampla balconada cuberta e
desenvolvida ao longo de todo o muro norte.

ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral reutilizando os materiais orixinais
(pedra, tella curva e madeira na estructura e na carpintería interior e exterior).
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Sobre esta vivenda cóntanse varias lendas na aldea de A Torre: tesouros agochados, minas de
ouro, etc... o que nos leva a pensar na construcción dun imaxinario popular de tipo fantástico
asociado a construccións de carácter histórico hoxe desaparecidas. Tendo en conta o topónimo
da aldea é moi posible que no soar no que se atopa esta vivenda estivese erixida unha torre
defensiva semellante á que puido levantarse na aldea homónima da parroquia de Seoane. É
factible tamén que a vivenda reutilizase a cantería da torre, os seus cimentos, e mesmo parte do
seu paramento.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº: BU -7

CL.PLANO: 253-254-266

CL. IDENT.: BUEFON1a3

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de Santa Baia, A Pousada e A Torre.

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e l a v a doiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso dos da aldea de Pousadaacostuman a non inserir ningún motivo ornamental, se ben son as cruces de
pedra ou as imaxes da Virxe (por referenciar a cristianización dos cultos dos
pobos que habitaban Galicia na antigüidade) os elementos maioritarios noutras
partes do noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de Sta Baia de
Urrós, véxase o caso da situada na aldea da Sta Baia- presentan a forma de
cubo de planta cuadrangular gorecido por unha cuberta oblicua carente de
calquera caste de decoración. Labradas en perpiaño isódomo de óptima
calidade, as fontes son o elemento primordial dun conxunto etnográficorecreativo de incuestionable valor cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público situado nas aforas da aldea de A Torre.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI 4

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade, caso do da
aldea de A Torre.

Fonte-Lavadoiro popular na aldea de Sta Baia

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3
4

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.
Agás a da aldea de A Torre.

2

Fonte-Lavadoiro popular na aldea de Pousada

Fonte-Lavadoiro popular na aldea de A Torre

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS FORNOS

FICHA Nº: BU -8

CLAVE PLANO: 258

CLAVE IDENT.: BUEFOR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Forno Comunal
LOCALIZACIÓN:
Aldea de A Pousada.

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva para a coción do
pan
TITULARIDADE:
Comunal

DESCRICIÓN:
Trátase dunha pequena construcción circular destinada á coción do pan, que
conta cunha estructura abovedada no seu interior. O forno vén desenvolvendo
o derradeiro elo do proceso que ten como protagonista ao gran, que despois
de ser almacenado temporalmente no canastro e moído no muíño, pasa a se
transformar en pan, un dos principais piares da alimentación da Galicia
tradicional.
O forno ten unha presencia xeneralizada na economía agraria tradicional. No
caso de Allariz, ao igual que en todo o Val do Arnoia, a súa propiedade é
habitualmente comunal, polo que a súa situación é debedora desta
circunstancia, respondendo a un criterio de conveniencia colectiva.
O forno comunal, propio de lugares de limitada materia prima e escasos
recursos económicos, ubícase nunha construcción independente das vivendas
de uso residencial da aldea. É por isto polo que a súa construcción e
mantemento é unha responsabilidade colectiva, compartida solidariamente
polos veciños.
O seu uso réxese polo sistema de quenda que ten por suxeito á unidade
familiar, nunca a individual. O edificio que acolle o forno colectivo consiste,
polo xeral, nun edificio de planta rectangular terrea, as máis das veces
construído con cachotería de granito concertada (opus caememticium e opus
incertum), cuberta a dúas augas de colmo ou tella do país 1, e un único van.
Este, a porta de acceso, pode aparecer acompañado excepcionalmente por un
pequeno ventano ou xanelo, mais dado que a coción do pan tiña lugar
maiormente pola noite, a súa presencia é excepcional por innecesaria.
A organización espacial é moi sinxela: a porta dá acceso a un espacio que
contén plataformas horizontais a ambos lados dos muros interiores
denominadas tendais, espacios destinados a darlle forma á masa. Nun dos
lados menores do edificio ubícase o forno propiamente dito, tamén coñecido
como vaso do forno, que ocupa o largo total da edificación.
A estructura do vaso do forno, de maiores dimensións no comunal respecto do
privado, componse dunha cámara de planta circular –a capela- asentada sobre
o lar, unha base de pedra constituída por lousas ben traballadas de teito
abovedado, onde se acende o lume e se fai a cocedura do pan unha vez
realizado o enfornado 2. O oco de acceso ao forno ou boca, ten en ocasións
unha peza saínte de pedra chamada chapilé, que ten por obxecto impedir a
subida das faíscas, unha continxencia que entraña grande perigo nos fornos
comunais debido á doada combustión da súa teitume.
O lar prolóngase cara adiante ata formar unha plataforma que funciona a xeito
de mesa, a lareira, que ten por obxecto canalizar a cinsa cara un depósito
inferior coñecido como fornalleira ou borralleira.
O forno comunal, ao igual que os muíños ou calquera outra construcción de
uso colectivo, son un espacio de ocio e convivencia privilexiados, xeradores
de folclore e riqueza etnográfica.
3
Acompáñanse fotografías do forno da aldea de A Pousada .

1

Nalgunha ocasión tamén xisto ou lousas de granito.

1

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OBRAS PERMITIDAS:

OPTATIVO:SI

-CONSERVACIÓN: SI

INNECESARIO:

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN:SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Soterramento do cableado e instalación
alumeado público nobre, acorde coa entidade do ben.
NIVEL DE INTERESE 4
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

dun

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 5:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Este forno de A Pousada foi utilizado polo conxunto dos veciños da aldea
dende tempo inmemorial. O seu titular reside en Euscadi, polo que a súa
estancia na aldea é anecdótica, o que veu favorecendo o seu deterioro.
Recomendamos ao Concello a súa adquisición e restauración a fin de
conservar este importante exemplo da arquitectura etnográfica municipal.

2

Por enfornado enténdese a operación consistente en poñer branca a pedra ao acadar a temperatura
necesaria producida pola combustión de leña, toxo e xestas.
3
Para coñecer ubicación consultar os planos.
4 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

5

Fai referencia ao estado material do conxunto dos fornos.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUIÑOS

FICHA Nº: BU -9

CLAVE PLANO: 259

CLAVE IDENT.: EM9

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muiño do Alfredo

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Aldea da Pousada

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Trátase dun extrano conxunto composto por un dobre muíño (un de maior
antigüedade que o outro), unha vivenda, un poleiro e unha corte.
O muíño novo está composto por dúas moas con caixa de fariña e dobre
inferno, que conserva toda a súa estructura completa (cuberta, carpintería de
ocos de iluminación...), elementos todos eles que xa perdeu o muíño máis
vello. Ambas as dúas construccións foron levantadas con cachotería irregular
de granito sen seguir unha planta definida e foron protexidas cunha cuberta a
dúas augas en tella curva do país dotada dunha cimeira que atravesaba o
muíño de hastial a hastial.
O seu interior presenta muros sen revestir, alacenas e unha única planta
terrea; un enorme pousadoiro exterior é un dos elementos máis salientables. O
tremiñado atópase elevado uns 90 cm por unha plataforma de madeira con
escaleiras a ambos os dous lados.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
O muíño novo foi obxecto de pequenas remodelacións a base de ladrillo.
Nos muros aparecen insculturas en forma de cruz que puideron ser realizadas
polo muiñeiro namentras agardaba pola moenda.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUÍÑOS

FICHA Nº: BU -10

CLAVE PLANO: 260

CLAVE IDENT.: EM14

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño do Cadete

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Pousada

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Saíndo da aldea de Pousada, e moi pertiño da rocha coñecida como A
Penegriza, atópase este muíño de planta cadrada e moi dificil acceso que
dispón ao seu carón dun pendello anexo que puido facer as veces de vivenda
do muiñeiro.
O muíño é totalmente excepcional habida conta das súas catro moas e un
único inferno con catro rodicios que desembocaba perpendicularmente no río
Arnoia. O seu exterior unicamente conserva os muros de peche xunto con
algunha carpintería de madeira nos ocos (unha porta e tres fiestras). Os muros
son de cachotería en todos os seus alzados agás no posterior, onde se
combina con perpiaño. A súa cuberta a dúas augas era resolta cun piar central
que sostiña a viga que compón a cercha. Os muros interiores atópanse
caleados.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
O inferno deste muíño é, pola súa excepcionalidade, o elemento máis
salientable do conxunto pola brillante unificación de catro rodicios e unha
única saída de auga cara o río. Chama igualmente a atención a tecnoloxía de
madeira –non de ferro como nos muíños de turbina- que permitiu salvar a
altura que separa a rotación do tremiñado.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muíños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUÍÑOS

FICHA Nº: BU -11

CLAVE PLANO: 261

CLAVE IDENT.: EM15

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño do Cándido

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Pousada

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Sitúase a uns 300 m. do Muíño do Cadete, nunha paraxe encañonada na que
volvemos atopar unha nova presa. Trátase dun novo exemplo de Muíñovivenda que reviste un carácter pechado, tal é a súa planta en forma de U. O
edificio aparece habilitado cun total de tres moas con caixa, os seus
respectivos infernos e dúas gramalleiras.
Os muros das construccións aparecen levantados a moi escasa altura con
cachotería concertada. Dispón dunha única planta, a terrea, levantada sobre o
chan uns 90 cm. mediante un laxeado granítico bastante inusual. A rusticidade
da construcción impide a apertura de grandes ocos nos seus muros de peche,
o que lle impide dotar o interior dunha boa iluminación natura l .
Actualmente o edificio aparece practicamente comesto e oculto pola maleza.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO: Acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muíños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUIÑOS

FICHA Nº: BU -12

CLAVE PLANO: 262

CLAVE IDENT.: EM16

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño dos Euxenios nº 1

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

L O CALIZACIÓN:
Aldea de Pousada

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Ubicado a uns 300 m. río abaixo do Muíño de Alfredo, sitúase este
impresionante conxunto, único en toda a bacia do Arnoia. Está composto por
dúas plantas rectangulares incomunicadas entre sí. A máis proxima ao río
constaba de dous andares e dúas moas, idéntica formulación que a da
estancia anexa. Abastecidos por un sistema de canle cuberta, os seus
respectivos tremiñados sitúanse practicamente xuntos, o que implica unha
i mp o rtante diferencia no tamaño lonxitudinal dos infernos.
Un vistoso balcón en pedra na primeira edificación, xunto coa utilización de
moas vellas nos valados próximos, así como nos propios muros do muíño dá
idea da súa antigüedade, evidenciando un proceso de reedificación e
modernización.
Xunto a este conxunto atopamos unha vivenda de pequenas dimensións
dotada cunha cuberta practicamente derruída.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO:
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Un dos infernos exhibe unha técnica micénica coñecida como triángulo de
descarga.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUIÑOS

FICHA Nº: BU -13

CLAVE PLANO: 263

CLAVE IDENT.: EM17

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño dos Euxenios nº 2

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

L O CALIZACIÓN:
Aldea de Pousada

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Ao pé dunha pontella de xigantescas cepas e moi próximo ao anterior (250 m.
aprox) localízase este novo muíño ao que se accede facilmente. De pequenas
dimensións, o muíño aséntase sobre unha rocha granítica que aflora
levemente do chan. Conta cunha única moa e dispón no seu exterior unha
bancada de pedra a xeito de pousadoiro. Os mecanismos de trituración e
rotación foron totalmente destruidos pola propia natureza, conservando
unicamente a canle que forma un semiinferno natural que aproveita a rocha
sobre a que descansa o perímetro do muro.
O seu deseño en planta é bastante peculiar por canto posúe unha única
parede recta, a da súa fachada principal, dispoñendo un paramento en curva a
xeito de exedra para pechar a edificación. Unha cuberta a dúas augas
sustentada por unha sinxela cumieira a base de pontóns, entarimado e tella
curva do país remata o conxunto.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO:
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

1

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Ao m uíño accédese a través dunha pontella sen peitoril que atravesa o río e
que se atopa en moi boas condicións de conservación e uso.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO
CONCELLO DE ALLARIZ
OS MUIÑOS

FICHA Nº: BU -14

CLAVE PLANO: 264

CLAVE IDENT.: EM18

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Muíño dos Euxenios nº 3

TIPO DE ELEMENTO:
Muíño hidráulico de rodicio

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Pousada

TITULARIDADE:
Privada

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Situado ao outro lado da pontella que o une co anterior muíño, o derradeiro
muíño da saga dos Euxenios atópase nun estado semirruinoso. A diferencia do
anterior conta con dúas moas de pedra do país ou albeiras.
Os seus dous infernos non conservan apenas ningún resto do que foi o seu
mecanismo de rotación, a súa cumieira preséntasenos totalmente derruída, e a
súa canle está chea de maleza e das pedras que compuñan o pechadoiro
externo.
De planta rectangular e cuberta a unha auga, dispón tamén dunha pequena
bufarda e unha única porta de acceso.
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: SI

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Rehabilitación integral.
B) NO CONTORNO:
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN :
A) BO:

1

B) REGULAR:

C) MALO: SI

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

OBSERVACIÓNS:
Como particularidade conta cun entrante no muro –tamén presente no muíño
da Nieves- que puido destinarse ao almacenamento de sacas de fariña.
A sensibilidade etnográfica dos veciños de Pousada permite transitar os
muíños nos que moeron, durante decenios, os seus habitantes, así como
observar a súa estructura e sentar as bases da súa posterior rehabilitación.

3

Fai referencia ao estado material do conxunto dos muiños.

2

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SEOANE

LUGAR:

-

Casaldoira: Forno comunal e fonte tradicional.

-

Pumares: Forno comunal e fonte-lavadoiro tradicionais.

-

Rodicio, O: Fonte, lavadoiro e forno comunais; Agrupación de
canastros. Muíño do Regueiro.

-

Seoane: Fonte e lavadoiro cuberto. Forno comunal e conxunto de
canastros. Igrexa parroquial e Rectoral. Muíño do Ribeiro. Aldea de
interese arquitectónico.

-

Torre, A: Fonte-lavadoiro tradicionais. Forno comunal.

1

1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1

Igrexas Parroquiais
- Igrexa de S. Miguel de Seoane: Templo sito no lugar do mesmo
nome con restos románicos no muro norte. SAR1

2.- ARQUITECTURA CIVIL

2.1

Construccións Señoriais
2.1.1 As Casas Rectorais
- Casa Rectoral de Seoane: Pazo de titularidade eclesial sito no
contorno do templo. SAC1

2.2

Construccións etnográficas
2.2.1 Fornos Comunais
- Fornos comunais en A Torre, Pumares, Seoane, O
Rodicio e Casaldoira. SEFOR 1, 2, 3, 4 e 5.
2.2.2 Fontes e lavadoiros
- Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía tradicional en
A Torre, Pumares, Seoane (2), O Rodicio e Casaldoira.
SEFON 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.2.3 Muíños
-

Muíño do Ribeiro: Muíño hidráulico emprazado ao pé
do río ao seu paso pola aldea de Seoane. SEM1

-

Muíño do Regueiro: Muíño hidráulico situado na
entrada da aldea do Rodicio. SEM2

2.2.4 Conxuntos de canastros
-

O Rodicio; SEH1

-

Seoane: SEH2
2

-

2.3

Camiños Históricos
-

2.4

Canastro de varas entretecidas en Forxás de
Montes. SEH3

Camiño medieval de posible orixe romana, que transcorre
entre as vilas de Allariz e Celanova. ICH1

Aldeas e vivendas de interese
- Seoane: Núcleo de interese alto con construccións atravesando
a vía pública. SAP1

3.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS

-

Castro de San Paio: Nas coordenadas 42º 10´22´´N - 7º 49´37´´ W.
XA-21 (GA32001---).

-

Xacemento das Raposeiras: Nas coordenadas 42º 09´ 50´´N-7º 49´
48´´ W. XA-22 (GA32001---).

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SEOANE

FICHA Nº: S -1

CLAVE PLANO: 279

CLAVE IDENT.: SAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa Rectoral de Seoane

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Seoane

TITULARIDADE:
Freguesía de Seoane

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Ubícase no contorno da igrexa parroquial. Conta con dúas alturas (B+I) unha
planta rectangular e unha lonxitude semellante á do templo de S. Xoán, que se
dispón en paralelo a ela. A súa cuberta aparece definida por un tellado a catro
augas, actualmente (2002) moi deteriorado.
A súa fachada principal, orientada ao oeste, presenta unha corte-alpendre no
andar terreo, reservando o superior para os usos residenciais. A este nivel
accédese por medio dunha escaleira exterior construída integramente en
perpiaño que desemboca nunha balconada cuberta, aberta por tres dos seus
catro lados, que ocupa o largo total da fachada.
O edificio, construído en opus vittatum, é -sen dúbida- o mellor exemplo de
arquitectura residencial da aldea.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Soterramento do cableado aéreo e instalación dun
alumeado público nobre acorde coa entidade do ben. Restauración integral
conservando os materiais orixinais: madeira na carpintería interior e exterior e pedra.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SEOANE

FICHA Nº: S -2

CLAVE PLANO: 277

CLAVE IDENT.: SAR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa parroquial de S. Xoán

TIPO DE ELEMENTO:
Igrexa parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aldea de Seoane

TITULARIDADE:
Freguesía de Seoane

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Templo de muros de perpiaño isódomo e planta rectangular, sobria fachada
con porta alintelada e pequeno oco no centro do seu frontispicio. A fachada
aparece rematada por unha espadana de dous arcos xémeos con arquitrabes
no tercio superior dos piares principais. O coroamento realízase cun corpo
curvado rematado en cruz de ferro e nos ángulos con finas pirámides en bola a
xeito de pináculos.
Datable no século XVIII, o estilo prominente do inmoble é o neoclásico.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI
Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:

-REHABILITACIÓN: NON

A) NO PROPIO ELEMENTO: Soterramento do cableado aéreo.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Aconséllase converter o adro
parroquial nun espacio de lecer aberto e de uso público, o que obrigaría a trasladar o
cemiterio a outra ubicación. A adopción desta recomendación conlevaría tamén a
retirada das lápidas e capeliñas de cabeceira construídas en mármore branca e gris
que inzan o muro perimetral de peche. Sígase a actuación levada a cabo no adro de
S. Martiño de Pazó como paradigma.

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
No muro norte, na parte sobre o lintel da porta de acceso lateral, figura unha inscrición co ano
1773, data de remodelación do templo.

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE SEOANE

FICHA Nº: S -3

CLAVE PLANO: 278

CLAVE IDENT.: SAP1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Aldea de Seoane

TIPO DE ELEMENTO:
Aldea liñal

LOCALIZACIÓN:
Parroquia de Seoane

TITULARIDADE:

DESCRICIÓN:
Está composta por unha notable serie de vivendas que seguen a tipoloxía
característica de casa rural e de construccións adxectivas que se dispoñen en
numerosas combinacións, tal e como tratamos na memoria deste catálogo. A
aldea está formada por un conxunto de vivendas (medio centenar aprox) de
tamaño semellante, a maioría delas nun estado de conservación aceptable,
erguidas entre medianeiras, de xeito agrupado nun núcleo consolidado, e ao pé
dunha rúa principal e outras secundarias que as intercomunican.
A aldea conta con varios espacios abertos de carácter público, nomeadamente
treitos nos que conflúe o rueiro coñecidos como airas. Estes espacios estaban
destinados á malla do cereal (millo e centeo) denantes de ser resgardado nas
arquitecturas adxectivas da casa.
O cachote é o tipo de pedra máis característico das construccións, con
pequenas inclusións dun perpiaño de labra irregular nos ángulos das
edificacións e máis no contorno dos vanos.
A aldea conta con varios espacios cubertos de carácter público, nomeadamente
treitos do rueiro. Estes espacios están destinados, maioritariamente, a palleiros
xa que o pequeno peso que deben soportar (pacas de herba seca) permite a
construcción de estructuras de madeira moi leviáns e escasamente complexas.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:SI

OPTATIVO:

OBRAS PERMITIDAS: CONSERVACIÓN:SI

INNECESARIO:

REESTRUCTURACIÓN:SI

RESTAURACIÓN:SI

ADICIÓN PLANTA:-

CONSOLIDACIÓN:SI

REHABILITACIÓN:SI

Observacións:

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo; instalación dun
alumeado público máis acorde co contorno ambiental; promoción da
rehabilitación das vivendas abandonadas; empedrado do rueiro e
construcción/habilitación de elementos que favorezan a socialización e
a identidade comunitaria (área recreativa ao pé do Muíño do Ribeiro,
roteiro natural –aproveitando o regato que transcorre á beira da
aldea...).
NIVEL DE INTERESE 1
HISTÓRICO

1

ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

X

URBANO

X

2

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

X
A) B O :
B) REGULAR: SI
C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:

1

1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS FORNOS
FICHA Nº: S -4

CL.PLANO: 269-271-273-275-282

CL. ID.: SEFOR1a5

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Forno Comunal
L OCALIZACIÓN:
Aldeas de A Torre, Pumares, Seoane, O
Rodicio e Casaldoira
DESCRICIÓN:

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva para a coción do
pan
TITULARIDADE:
Comunal

Trátase dunha pequena construcción circular destinada á coción do pan, que
conta cunha estructura abovedada no seu interior. O forno vén desenvolvendo
o derradeiro elo do proceso que ten como protagonista ao gran, que despois
de ser almacenado temporalmente no canastro e moído no muíño, pasa a se
transformar en pan, un dos principais piares da alimentación da Galicia
tradicional.
O forno ten unha presencia xeneralizada na economía agraria tradicional. No
caso de Allariz, ao igual que en todo o Val do Arnoia, a súa propiedade é
habitualmente comunal, polo que a súa situación é debedora desta
circunstancia, respondendo a un criterio de conveniencia co l e c t i v a .
O forno comunal, propio de lugares de limitada materia prima e escasos
recursos económicos, ubícase nunha construcción independente das vivendas
de uso residencial da aldea. É por isto polo que a súa construcción e
mantemento é unha responsabilidade colectiva, compartida solidariamente
polos veciños.
O seu uso réxese polo sistema de quenda que ten por suxeito á unidade
familiar, nunca a individual. O edificio que acolle o forno colectivo consiste,
polo xeral, nun edificio de planta rectangular terrea, as máis das veces
construído con cachotería de granito concertada (opus caememticium e opus
incertum), cuberta a dúas augas de colmo ou tella do país 1, e un único van.
Este, a porta de acceso, pode aparecer acompañado excepcionalmente por un
pequeno ventano ou xanelo, mais dado que a coción do pan tiña lugar
maiormente pola noite, a súa presencia é excepcional por innecesaria.
A organización espacial é moi sinxela: a porta dá acceso a un espacio que
contén plataformas horizontais a ambos lados dos muros interiores
denominadas tendais, espacios destinados a darlle forma á masa. Nun dos
lados menores do edificio ubícase o forno propiamente dito, tamén coñecido
como vaso do forno, que ocupa o largo total da edificación.
A estructura do vaso do forno, de maiores dimensións no comunal respecto do
privado, componse dunha cámara de planta circular –a capela- asentada sobre
o lar, unha base de pedra constituída por lousas ben traballadas de teito
abovedado, onde se acende o lume e se fai a cocedura do pan unha vez
realizado o enfornado 2. O oco de acceso ao forno ou boca, ten en ocasións
unha peza saínte de pedra chamada chapilé, que ten por obxecto impedir a
subida das faíscas, unha continxencia que entraña grande perigo nos fornos
comunais debido á fácil combustión da súa teitume.
O lar prolóngase cara adiante ata formar unha plataforma que funciona a xeito
de mesa, a lareira, que ten por obxecto canalizar a cinsa cara un depósito
inferior coñecido como fornalleira ou borralleira.
O forno comunal, ao igual que os muíños ou calquera outra construcción de
uso colectivo, son un espacio de ocio e convivencia privilexiados, xeradores
de folclore e riqueza etnográfica.
Acompáñanse fotografías dos fornos das aldeas de A Torre, Seoane, O
Rodicio e Casaldoira 3.

1

Nalgunha ocasión tamén xisto ou lousas de granito.

1

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OBRAS PERMITIDAS:

OPTATIVO:SI

-CONSERVACIÓN: SI

INNECESARIO:

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN:SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO
exemplares.

ELEMENTO:

Restauración

integral

de

todos

os

B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 4
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN 5:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
O forno da aldea de Pumares foi gravemente alterado para ampliar o largo da
rúa coa que comunica. Xa que logo, débese repoñer a parede de cachotes
derrubada.

2

Por enfornado enténdese a operación consistente en poñer branca a pedra ao acadar a temperatura
necesaria producida pola combustión de leña, toxo e xestas.
3
Para coñecer ubicación consultar os planos.
4 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
5

Fai referencia ao estado material do conxunto dos fornos.

2

Forno comunal da aldea de Casaldoira

Forno comunal da aldea de Pumares

3

Forno comunal da aldea de Rodicio

Forno comunal da aldea de Seoane

4

Forno comunal da aldea de A Torre

5

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº: S -5

CL. PLANO:270,272,274,276,280,281

CL. ID.: SEFON1a6

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de A Torre, Pumares, Seoane (2), O
Rodicio e Casaldoira

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e lavadoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas, caso do lavadoiro de Seoane. En ocasións un dos catro lados
aparece cuberto por un muro de peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso do de A Torre- acostuman a
non inserir ningún motivo ornamental, se ben son as cruces de pedra ou as
imaxes da Virxe (por referenciar a cristianización dos cultos dos pobos que
habitaban Galicia na antigüidade) os elementos maioritarios noutras partes do
noso país.
As fontes que fornecen auga a estes lavadoiros da parroquia de Seoane,
véxase o caso da do Rodicio- presentan a forma de cubo de planta
cuadrangular gorecido por unha cuberta oblicua carente de calquera caste de
decoración. Labradas en perpiaño isódomo de óptima calidade, as fontes son o
elemento primordial dun conxunto etnográfico-recreativo de incuestionable
valor cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público de A Torre.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

Fonte da aldea de Casaldoira

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Fonte da aldea de Pumares

Fonte da aldea de Rodicio

3

Fonte da aldea de Seoane

Fonte popular da aldea da Torre

4

INVENTARIO DE BENS CULTURAIS DE ALLARIZ
PARROQUIA DE TORNEIROS

LUGAR:

-

Outeiro de Torneiros: Conta cunha fonte-lavadoiro de carácter
público de carácter tradicional e un forno comunal semiderruído.

-

Penaflor: Posúe un forno comunal en mal estado e unha fonte
pública en bo estado de conservación.

-

San Miguel: Aldea na que se sitúa a igrexa parroquial, a Casa
Rectoral, e un Cruceiro sen figuración. O núcleo de S. Miguel conta
asemade cun Forno Comunal en perfecto estado de conservación e
uso. Tramo do Camiño de Santiago.

-

Torneiros: A aldea conta cun forno comunal en moi mal estado de
conservación. Preto do núcleo atópase a capela e o cruceiro da Nosa
Sra. das Portas Abertas (dentro do adro do templo), así como o
cruceiro da pista do Gorgollo.

1

1.- ARQUITECTURA RELIXIOSA:

1.1

Igrexas Parroquiais
- Igrexa de S. Miguel: Templo sito na aldea de San Miguel construída
entre os séculos XVIII e XIX. TAR1
- Capela da Nosa Sra das Portas Abertas: Templo sito nas aforas da
aldea de Torneiros construído no século XIX. TAR2

2.- CRUCEIROS
- Cruceiro de S. Miguel: Sito nunha encrucillada da aldea do mesmo
nome. TEC1
- Cruceiro da capela da Nosa Sra das Portas Abertas: Sito no adro do
templo. TEC2
- Cruceiro da pista de Gorgollo: Sito nunha encrucillada situada nas
proximidades da capela das Portas Abertas. TEC3
3.- ARQUITECTURA CIVIL

3.1

Construccións Señoriais
3.1.1 As Casas Rectorais
- Casa Rectoral de S. Miguel de Torneiros: Edificio
recentemente restaurado sito no contorno do templo parroquial.
TAR1

3.2

Construccións etnográficas
3.2.1 Fornos Comunais
- Fornos comunais no Outeiro de Torneiros, San Miguel, Torneiros
e Penaflor. TEFOR 1, 2, 3 e 4
3.2.2 Fontes e lavadoiros
- Fontes populares e Lavadoiros de tipoloxía tradicional no Outeiro
de Torneiros e Penaflor. TEFON 1 e 2.

3.3

Camiño de Santiago

2

-

Treito do Camiño de Santiago que provén da aldea de Coedo e se
dirixe cara a a Capela de S. Salvador dos Penedos (Santiago de
Allariz).

4.- RESTOS ARQUEOLÓXICOS

Non se coñecen.

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE TORNEIROS

FICHA Nº: T -1

CLAVE PLANO: 291

CLAVE IDENT.: TAR1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Igrexa de S. Miguel Torneiros

TIPO DE ELEMENTO:
Templo parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aldea de San Miguel

TITULARIDADE:
Freguesía de Torneiros

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Igrexa de planta rectangular e sacristía lateral construida con perpiaño ben
dimensionado e de boa calidade (opus quadratum), cuberta a dúa augas e
ciborio de planta cuadrangular que sobresae en volume e altura sobre o altar.
De estilo neoclásico, a súa filiación estilística unicamente se revela na
fachada,
onde
dúas
pilastras
angulares
adosadas
cobran
corpo
fundamentalmente a través de capiteis duplicados de orde dórica dotados dun
enorme collarino. A súa proxección vertical culmina en senllos pináculos de
sección cadrada pouco estilizados.
No corpo central da fachada, a porta de entrada comparte eixo cun xanelo
rectangular de orientación vertical que precede a unha robusta espadaña, de
piares sólidos e carentes de calquera caste de ornato.
O edificio, encadrable dentro do estilo neoclásico, podemos datalo entre os
séculos XVII e XVIII.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do cableado aéreo que subministra enerxía
eléctrica ao templo.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Aconséllase convertir o adro
parroquial nun espacio de lecer aberto e de uso público, o que obrigaría a trasladar o
cemiterio a outra ubicación. A adopción desta recomendación conlevaría tamén a
retirada das lápidas e capeliñas de cabeceira construidas en mármore branca e gris
que inzan o muro perimetral de peche. Sígase a actuación levada a cabo no adro de
S. Martiño de Pazó como paradigma.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Segundo Cid Rumbao este templo ocupa o mesmo lugar dun anterior, cecais de filiación
estilística románica.

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

Cómpre ordenar e planificar urxentemente o adro parroquial de S. Miguel

Igrexa da parroquial de S. Miguel

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE TORNEIROS

FICHA Nº: T -2

CLAVE PLANO: 292

CLAVE IDENT.: TEC2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Cruceiro da Capela

TIPO DE ELEMENTO:
Cruceiro de varal

LOCALIZACIÓN:
Adro da Capela da Nosa Sra das Portas
Abertas

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Localizado a carón da fachada do templo das Portas Abertas de Torneiros, o
Cruceiro da Capela insírese dentro do fermosísimo adro parroquial, un recinto
valado por un muro perimetral de 0.5 metros de altura que circunda, ademais
do cruceiro, ao templo votivo e a unha serie de carballos que fermosean
elegantemente o conxunto.
Elevado sobre unha triple grada de vocación piramidal en forma de cigurat, o
cruceiro parte dun enorme cubo granítico no que se labran os instrumentos da
paixón de Cristo (escaleira, martelo...). Neste cubo chántase un inusual fuste
de sección circular que remata nun capitel corintio de corte clasicista no que
non falta ningún elemento: baquetón, follas de acanto, caulículos
angulares...En cada unha das caras do capitel insírense cabezas de anxos, a
xeito de serafíns.
Sobre o capitel érguese unha cruz figurada que soporta as figuras de Cristo e
a Virxe María, localizados no anverso e reverso respectivamente. De
constitución lixeiramente desproporcionada (torso, cabezas....) ambas
representacións humanas concíbense de xeito antitético: unha encapsulada
nun manto de corpo enteiro que facilita o tratamento anatómico e sinala aos
pregues da roupa como os elementos de maior dificultade; outra totalmente
espida, o que require unha maior pericia técnica no momento de abordar as
distintas partes do seu físico (proporción, naturismo anatómico, verosimilitude
corporal...).
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Equipamentos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: -

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Sinalización e alumeado nocturno do ben.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Non observamos ningún epígrafe indicativo da data de construcción do cruceiro.

Cruceiro da Ermida das Portas Abertas (Torneiros)

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE TORNEIROS

FICHA Nº: T -3

CLAVE PLANO: 293

CLAVE IDENT.: TAR2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Capela da Nosa Sra das Portas Abertas

TIPO DE ELEMENTO:
Capela Parroquial

LOCALIZACIÓN:
Aforas da aldea de Torneiros

TITULARIDADE:
Freguesía de Torneiros

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Capela parroquial situada nas aforas da aldea que presenta unha planta
cadrada que acolle a unha única nave, se ben conta cunha sacristía lateral
situada no muro sur, ao pé da que se erixiu un cuberto de madeira destinado a
lugar de descanso e lecer dos fieis denantes e despois dos oficios relixiosos.
De estilo neoclasicista, o templo preséntase case que que totalmente
desprovisto de ornato superfluo, destilando unha linguaxe arquitectónica núa e
limpa que unicamente bota man daqueles elementos arquitectónicos de
carácter substantivo e imprescindible para definir o seu deseño. No que
respecta a este cómpre salientar a proxección verticalista e lanzal da súa
fachada, algo subliñado polos pináculos angulares e mais polos arcos
rampantes que seespadanarven de base á espadaña. Esta, achatada e
excesivamente xeometrizante, desluce un tanto o deseño do templo, onde a
única licencia decorativa vén dada pola utilización dunha cornixa perimetral de
escaso voo que adquire o maior relevo e dimensión no eixo superior da
fachada.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo Rustico de Protección de Cultivos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Supresión do alumeado artificial que se fixa á fachada do
templo e instalación doutro de carácter nobre no adro.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento de accesos.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

X

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Na fachada do templo figura unha inscrición co seguinte texto: ANO DE 1697

Capela das Portas Abertas (Torneiros)

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
OS FORNOS
FICHA Nº: T -4

CL. PLANO: 284,286,290,294

CL. IDENT.: TEFOR1a4

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Forno Comunal
LOCALIZACIÓN:
Aldeas de Outeiro de Torneiros, San
Miguel, Torneiros e Penaflor; parroquia de
Torneiros
DESCRICIÓN:

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva para a
coción do pan
TITULARIDADE:
Comunal

Trátase dunha pequena construcción circular destinada á coción do pan, que
conta cunha estructura abovedada no seu interior. O forno vén desenvolvendo
o derradeiro elo do proceso que ten como protagonista ao gran, que despois
de ser almacenado temporalmente no canastro e moído no muíño, pasa a se
transformar en pan, un dos principais piares da alimentación da Galicia
tradicional.
O forno ten unha presencia xeneralizada na economía agraria tradicional. No
caso de Allariz, ao igual que en todo o Val do Arnoia, a súa propiedade é
habitualmente comunal, polo que a súa situación é debedora desta
circunstancia, respondendo a un criterio de conveniencia colectiva.
O forno comunal, propio de lugares de limitada materia prima e escasos
recursos económicos, ubícase nunha construcción independente das vivendas
de uso residencial da aldea. É por isto polo que a súa construcción e
mantemento é unha responsabilidade colectiva, compartida solidariamente
polos veciños.
O seu uso réxese polo sistema de quenda que ten por suxeito á unidade
familiar, nunca a individual. O edificio que acolle o forno colectivo consiste,
polo xeral, nun edificio de planta rectangular terrea, as máis das veces
construído con cachotería de granito concertada 1 (opus caememticium e opus
incertum), cuberta a dúas augas de colmo ou tella do país 2, e un único van.
Este, a porta de acceso, pode aparecer acompañado excepcionalmente por un
pequeno ventano ou xanelo, mais dado que a coción do pan tiña lugar
maiormente pola noite, a súa presencia é excepcional por innecesaria.
A organización espacial é moi sinxela: a porta dá acceso a un espacio que
contén plataformas horizontais a ambos lados dos muros interiores
denominadas tendais, espacios destinados a darlle forma á masa. Nun dos
lados menores do edificio ubícase o forno propiamente dito, tamén coñecido
como vaso do forno, que ocupa o largo total da edificación.
A estructura do vaso do forno, de maiores dimensións no comunal respecto do
privado, componse dunha cámara de planta circular –a capela- asentada sobre
o lar, unha base de pedra constituída por lousas ben traballadas de teito
abovedado, onde se acende o lume e se fai a cocedura do pan unha vez
3
realizado o enfornado . O oco de acceso ao forno ou boca, ten en ocasións
unha peza saínte de pedra chamada chapilé, que ten por obxecto impedir a
subida das faíscas, unha continxencia que entraña grande perigo nos fornos
comunais debido á fácil combustión da súa teitume.
O lar prolóngase cara adiante ata formar unha plataforma que funciona a xeito
de mesa, a lareira, que ten por obxecto canalizar a cinsa cara un depósito
inferior coñecido como fornalleira ou borralleira.
O forno comunal, ao igual que os muíños ou calquera outra construcción de
uso colectivo, son un espacio de ocio e convivencia privilexiados, xeradores
de folclore e riqueza etnográfica.
Acompáñanse fotografías dos fornos das aldeas de Outeiro de Torneiros, San
Miguel, Torneiros e Penaflor 4.
1

En ocasións moi excepcionais en cantería, como o da aldea de S. Miguel.

1

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OBRAS PERMITIDAS:

OPTATIVO:SI

-CONSERVACIÓN: SI

INNECESARIO:

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN:SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral dos exemplares que
se atopen en mal estado de conservación.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 5
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 6:
A) BO:

B) REGULAR:

C) MALO: SI

OBSERVACIÓNS:
Ao igual que temos suxerido noutros apartados, o Concello debería ter a
i n i c i a t i v a d e i n c e n t i var aos veciños para rehabilitaren e conservaren o
patrimonio cultural que é de seu. A implicación da institución municipal neste
cometido podería vir dada -por exemplo- pola cesión de materiais de
construcción e dirección de obra, así como de axudas e subvencións
destinadas á rehabilitación da arquitectura adxectiva, de maneira que os
veciños da parroquia se convertesen en axentes activos no proceso de
rehabilitación e mantemento do patrimonio cultural de Galicia.

2

Nalgunha ocasión tamén xisto ou lousas de granito.
Por enfornado enténdese a operación consistente en poñer branca a pedra ao acadar a temperatura
necesaria producida pola combustión de leña, toxo e xestas.
4
Para coñecer ubicación consultar os planos.
3

5 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
6

Fai referencia ao estado material do conxunto dos fornos.

2

Forno comunal da aldea de Outeiro de Torneiros

Forno comunal da aldea de Penaflor

3

Forno comunal da aldea de San Miguel

Forno comunal da aldea de Torneiros

4

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
FONTES E LAVADOIROS

FICHA Nº: T -5

CLAVE PLANO:285,287

CLAVE IDENT.: TEFON1e2

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Fontes e Lavadoiros

TIPO DE ELEMENTO:
Construcción adxectiva

LOCALIZACIÓN:
Aldeas de Outeiro de Torneiros e Penaflor.

TITULARIDADE:
Pública

DESCRICIÓN:
O lavadoiro é unha antiga construcción adxectiva destinada a lavar a roupa
dos membros da unidade familiar. Labrada en pedra granítica de boa cantería,
os seus perpiaños dan forma a un cubo de 1 m. de altura, denominado pilón,
que se enche de auga para facilitar o lavado das distintas prendas de vestir.
Nun dos lados deste encoro de auga artificial sitúanse unha, dúas ou varias
pedras planas dispostas de xeito oblicuo e a media altura 1, de maneira que se
acomoden o máximo posible á postura da persoa que, sempre erguida e en
posición lixeiramente curvada, executa os labores de lavado.
Malia ao que acontece no occidente do noso país, é infrecuente que os pilóns
e lavadoiros do concello de Allariz aparezan cubertos cun tellado sustentado
por unha sinxela armazón de madeira que dá forma a un tellado de unha ou
dúas augas. En ocasións un dos catro lados aparece cuberto por un muro de
peche para protexer ao lavadoiro do vento.
Algúns destes exemplos de arquitectura tradicional, sobre todo aqueles que
aparecen vinculados a unha fonte –tal é o caso dos de Outeiro de Torneiros e
Penaflor- acostuman a inserir algún motivo ornamental: un edículo, bolas... se
ben son as cruces de pedra ou as imaxes da Virxe (por referenciar a
cristianización dos cultos dos pobos que habitaban Galicia na antigüidade) os
elementos maioritarios noutras partes do noso país.
As fontes de titularidade privada que fornecen auga a algunha das vivendas
da parroquia de Torneiros presenta a forma de cubo de planta cuadrangular
gorecido por unha cuberta oblícua carente de calquera caste de decoración.
Labradas en perpiaño isódomo de óptima calidade, as fontes son o elemento
primordial dun conxunto etnográfico-recreativo de incuestionable valor
cultural.

PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO:

OPTATIVO: SI

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA:-

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:

1

Véxase o caso do lavadoiro público de Penaflor.

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE 2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2

3

X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN 3:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
Coa chegada dos materiais modernos de nova construcción (ladrillo, cemento,
uralita, bloques prefabricados...) foi habitual a restitución dos materiais
orixinais (madeira, pedra...) por aqueles que permitían economizar esforzos
–monetarios fundamentalmente- na construcción e mantemento dos lavadoiros.
Hoxe en día, cando este valioso exemplo de arquitectura tradicional é un
elemento en desuso en grave risco de desaparición, é preciso implementar
accións tendentes a conservar en óptimas condicións os mellores exemplares,
reformulando acaidamente aqueles outros de menor entidade.

Fonte do Outeiro de Torneiro

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio
3

Fai referencia ao estado material do conxunto das fontes.

2

Lavadoiro do Outeiro de Torneiros

Lavadoiro Penaflor

3

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE TORNEIROS

FICHA Nº: T -6

CLAVE PLANO: 289

CLAVE IDENT.: TAC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Casa Rectoral de Torneiros

TIPO DE ELEMENTO:
Casa Rectoral

LOCALIZACIÓN:
Aldea de S. Miguel

TITULARIDADE:
Freguesía de Torneiros

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
E d i f i c i o de desenvolvemento lineal situado ao pé da igrexa parroquial, mais
concretamente a carón do seu muro norte. De dúas alturas e cuberta a catro
augas, os seus muros de perpiaño perfectamente labrado e esquadrado (opus
quadratum) dan corpo a un magnífico edificio que probablemente sexa o mellor
exemplo de arquitectura civil da parroquia de Torneiros.
O inmoble conta cunha escaleira dun único tramo á través da que se accede a
unha solaina cuberta de pedra soportada por canzorros moi voados e
reforzados por esteos de granito de sección rectangular. Este corredor exterior
permite o acceso ao interior do inmoble a través de dúas portasdaire e unha
porta convencional. Como é norma, o andar terreo destínase ao gando,
namentras que o elevado concentra a función estrictamente residencial.
O soar no que se atopa a vivenda preséntase valado perimetralmente por
medio dun muro granítico que define a totalidade da propiedade. Conta
asemade con construccións adxectivas de diversa índole: alpendre, cubertos...
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo de Núcleo Rural Consolidado
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: NON

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: NON

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: SI

Observacións:

1

Se procede

1

MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO: Restauración integral do seu interior.
B) NO CONTORNO: Restauración da arquitectura adxectiva integrada na propiedade.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL:
B) ESTRUCTURAL: SI
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO:

B) REGULAR: SI

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:

Casa Rectoral de Torneiros

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE TORNEIROS

FICHA Nº: T -7

CLAVE PLANO: 288

CLAVE IDENT.: TEC1

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Cruceiro de S. Miguel

TIPO DE ELEMENTO:
Cruceiro de varal

LOCALIZACIÓN:
Aldea de S. Miguel

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Cruceiro de varal asentado sobre unha triple grada constituída por perpiaños
de granito perfectamente labrados e escuadrados. O varal aséntase sobre un
cubo de notables dimensións que lle fornece un asento sólido e firme. A
perspectiva principal do cruceiro sitúanos diante deste cubo un sobrio
pousadoiro destinado a soporte dos cadaleitos que transitaban por este
camiño sacramental destino ao cemiterio.
De sección cadrada e arestas achafranadas, o fuste deixa paso a un
voluminoso capitel composto por un escueto aleiro e un sobredimensionado
cimacio labrado cunha moldura de cuarto bocel que deixa paso a unha cruz
latina sen figuración.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo Rustico de Protección de Cultivos
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: -

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:

A) NO PROPIO ELEMENTO: Aconsellamos o recuamento do ben respecto da estrada
uns 2 metros a fin de previr posibles roturas ou danos derivados de accidentes
automobilísticos.
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento. Resituación da torre de
electricidade que se localiza nas proximidades do ben.

1

Se procede

1

NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1
X

URBANO-AMBIENTAL

X

2
X

3

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:
C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
No observamos ningún epígrafe indicativo da data de construcción do ben.

Cruceiro de San Miguel (Torneiros)

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

2

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE ALLARIZ
PARROQUIA DE TORNEIROS

FICHA Nº: T -8

CLAVE PLANO:

283

CLAVE IDENT.: TEC3

DOCUMENTACIÓN ESCRITA
DENOMINACIÓN:
Cruceiro da Pista de Gorgollo

TIPO DE ELEMENTO:
Cruceiro de varal

LOCALIZACIÓN:
Pista de Gorgollo

TITULARIDADE:
Pública

1

Coordenadas :

DESCRICIÓN:
Cruceiro de varal de tipoloxía simple construído en pedra de granito e situado
nunha encrucillada de camiños pouco transitada. O seu fuste, de sección
cadrada e arestas achafranadas, aséntase sobre un cubo xeométrico de
grande volume que carece de gradas. Coróao un capitel de deseño
xeometrizante rematado nun aleiro ou goteiróns que deixa paso a unha cruz
latina sen figuración que volve presentar as súas arestas totalmente
achafranadas.
ZONA DE ORDENANZA NO PXOM
NA QUE SE ATOPA:
Solo Rustico de Protección Gandeiro-Forestal
PLANEAMENTO POSTERIOR:
OBRIGADO:

RECOMENDADO: SI

OPTATIVO:

INNECESARIO:

OBRAS PERMITIDAS:
-CONSERVACIÓN: SI

-REESTRUCTURACIÓN: -

-RESTAURACIÓN: SI

-ADICIÓN PLANTA: -

-CONSOLIDACIÓN: SI

-REHABILITACIÓN: NON

Observacións:
MELLORAS NECESARIAS:
A) NO PROPIO ELEMENTO:
B) NO CONTORNO: Sinalización e acondicionamento.
NIVEL DE INTERESE2
HISTÓRICO
ARTÍSTICOARQUITECTÓNICO

1

1
X

2

3
X

NIVEL DE PROTECCIÓN
A) INTEGRAL: SI
B) ESTRUCTURAL:

Se procede

2 1 Moi Alto; 2 Alto; 3 Medio

1

URBANO-AMBIENTAL

X

C) AMBIENTAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
A) BO: SI

B) REGULAR:

C) MALO:

OBSERVACIÓNS:
No observamos ningún epígrafe indicativo da data de construcción do ben.

Cruceiro da Pista de Gorgollo (Torneiros)

2

