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Lugar: Piñeira de Arcos

Parroquia: PIÑEIRA DE ARCOS

Concello: Sandiás

Denominación: Pontillóns

Etapa Histórica: Indeterminada

Estilo relevante Popular

Descrición:

No pobo de piñeira de Arcos pódense observar dous pontillóns salvando o río que atravesa este núcleo. Un deles 
está composto por dúas cepas que dan lugar a tres vanos -un cegado-. As calzadas destes pontillóns soen estar 
formadas por longas chantas. Na fotografía adxunta pódense apreciar estas pezas debaixo do peitoril, na superficie 
non son visibles por estar a calzada pavimentada con cemento. Nun dos lados conserva o peitoril de orixe, 
levantado a base de perpiaños, no outro lado adósase ó pontillón unha construción auxiliar e no resto que queda 
libre empréganse a modo de peitoril unha serie de pedras labradas que desentonan ca obra.

O outro pontillón utilízase de acceso para unha casa particular -ten á entrada un cruceiro e un hórrreo mixto-. Como 
elemento de apoio central das chantas bótase man dunha cepa, o que da lugar a un pontillón de dous vans. Peitoril 
de perpiaños que intercala en ambos lados no seu punto central unha amea.

DOCUMENTACIÓN:
-Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do concello de Sandiás. Clave de identificación: OC-1

Nomenclator: 3207702

Coord. UTM:

Características Construtivas

Datos de Localización

Plantas:

Edif.  Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Construtivos:

Decorativos:

Elementos singulare

X:

Y:

Subtipo: Ponte

Tipoloxía: Arquitectura Civil

Tipo: Construcións do territorio

Outros Estilos:

Ponte
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Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Proteción: 50m.

Proteción

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estrutural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Polígono:

Parcela:

Titularidade

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Infraestructura territorial

Tipo: O pontillón de maior magnitude sufriu unha 
intervención onde se colocaron a modo de peitoril 
unha serie de pedras labradas en total disonancia 
co ben.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Alteracións Morfolóxicas

Bens Mobles

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:
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