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CAMPO LAMEIRO

Directorio

Concello de Campo Lameiro

A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1

36110 Campo Lameiro

986 75 20 34

http://www.campolameiro.com/

Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre

Campo Lameiro Praderrei s/n. CP. 36119

986 69 60 66

info@paar.es
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Distancias

Terras de Pontevedra:

Campo Lameiro 0km

Cotobade 16km

Marín 29km

Poio 23km

Ponte Caldelas 30km

Pontevedra 20km

Vilaboa 30km

Galicia:

A Coruña 117km

Ferrol 139km

Lugo 129km

Ourense 84km

Pontevedra 20km

Santiago de Compostela 47km

Vigo 48km
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Campo Lameiro

Referencia, PO-231, km 0 Bar O Peto, terraza

Bar O Peto, entrada PO-231

Igrexa de San Miguel, panorámica Igrexa de San Miguel, aproximación

En Campo Lameiro se localiza a igrexa de San Miguel do Campo, que

evoluciona dende o románico inicial –s. XII- ata o renacemento do pórtico –s.

XVII-. Ten escaleira e valado. Non é accesible, aínda que pode chegarse en



10

coche ata a explanación que fai de aparcamento e vela dende abaixo. O

aparcamento é de cemento, pode percorrerse en cadeira de rodas.

O Bar O Peto ten terraza e rampla na entrada. A relación entre beirarrúa e

terraza ten dificultad. A posibilidade de acceso autónomo ou con axuda

dependerá do nivel de mobilidade de cada persoa. Unha vez superado este

atranco, é posible permanecer comodamente na terraza e entrar no local. Non

hai aseo adaptado.
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Área recreativa do Castro de Penalba

Aparcamento Galpón, exterior

Galpón, acceso Galpón, interior

Roteiro, indicador Roteiro, inicio
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Roteiro, camiño Roteiro, detalle camiño

Castro, perspectiva e subida Área recreativa

A área recreativa atópase ao pé do Castro de Penalba e a capela de San

Antoniño. A área divídese en tres zonas: A explanación que fai de

aparcamento, un galpón, máis a área recreativa propiamente dita.

Exceptuando o interior do galpón, o chan non está pavimentado. Trátase de

terra máis o menos dura e compactada, segundo zonas. Pode percorrerese

con cadeira de rodas, aínda que resultará moito máis doado coas eléctricas,

todo terreo e scooter que con as manuais.

A entrada do galpón conta cun bordo de desnivel variable. Cando está

arranxado, terra e formigón quedan practicamente rasados. Esto pérdese aos

poucos co efecto do vento e a chuvia, quedando un pequeno banzo de ata

5cm.
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O interior do galpón divídese en dúas seccións: o comedor –arriba- e as

barbacoas –abaixo-. Entrambas media unha pequena escaleira de tres banzos,

polo que a parte das barbacoas non é accesible.

A área recreativa é un espazo natural aberto, con moblaxe de pedra –mesas,

bancos, barbacoas- e columpios. Como tal, carece de calquera tipo de

pavimento, aínda que si ten o terreo arranxado. Non é accesible, pero pódese

chegar con apoio en cadeira manual e autonomamente con cadeira de motor e

scooter. É decir, o nivel de mobilidade é o propio dun contorno natural intervido,

pero non urbanizado.

A subida ao castro non é accesible. O camiño que o circunda na base pódese

percorrer con cadeira de motor ou scooter. Resulta pouco recomendable para

cadeiras manuais, incluso con persoa de apoio, xa que o terreo non está

compactado e pode xerar situacións de atranco e bloqueo.

En conxunto, é certo que a área presenta dificultades, pero tamén é certo que,

aínda que non é propiamente accesible, ten zonas nas que se pode chegar,

estar e disfrutar dun día na natureza.
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Santa Mariña das Fragas

Vista xeral Campo da Feira

Igrexa Camiño cara á área recreativa

Camiño, continuación Acceso á area recretiva
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Área recreativa, vista xeral Área recreativa, zona de mesas

Mesa Mesa

Área recreativa, chan Paso do chan á base das mesas
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Santa Mariña, acceso Santa Mariña, xardín

Santa Mariña das Fragas é un conxunto composto pola capela, o campo da

feira e a área recreativa. Pódese chegar en coche.

A capela ten o acceso cun pequeno bordo baixo a cancela. Despois, o

percorrido é de terra. É transitable coas dificultades propias dun camiño

compactado -non asfaltado-.

O campo da feira está pavimentado con cemento e non ten pendente. A

mobilidade con cadeira de rodas é xinxela.

O camino cara á area recreativa é continuación do campo da feira, polo que

pódese transitar sen dificultade. É máis difícil a transición do cemento á herba.

Trátase dun espazo natural, coidado, pero non urbanizado. É un percorrido

case chairo, sen pendentes significativas, pero non pavimentado. Presenta

pequenas irregularidades no terreo, froito do vento e a chuvia. Resulta máis

transitable con cadeira de motor e scooter que con cadeira manual.

As mesas están aparelladas cun banco en cada beira e, o conxunto, instalado

sobre un zócolo de adoquín conglomerado. A relación entre chan e zócolo non

está rasada, e o desnivel está en torno aos 5cm.
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Parque Arquolóxico de Arte Rupestre

Museo, panel Museo, recreación

Museo, diorama Parque, petroglifo

Parque, camino Parque, camino
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Parque, reproducción Parque, reproducción, detalle

O Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro atangue a maior

xuntanza de petroglifos da Península Ibérica. O conxunto fórmase de dous

elementos principais: O Centro de Interpretación máis o Parque propiamente

dito.

O aparcamento conta con prazas reservadas para vehículos de persoas con

mobilidade reducida, e a comunicación entre o aparcamento e o edificio ten un

bo nivel de accesibilidade. Existe unha pequena dificultade, derivada da

separación entre as placas de formigón para dilatación e escorrentía, que deixa

ocos, transversais ao sentido da marcha, de 4-5cm entre peza e peza.

O Centro de Interpretación é accesible, e, a maiores, cómodo. Conta con aseo

adaptado, e todo o percorrido se realiza de forma continua. Os cambios de

nivel resólvense con ramplas, e as persoas con mobilidade reducida poden

participar en todas as actividades da instalación, incluíndo tenda e cafetaría..

O Parque é visitable no inicio, e con axuda. Trátase dun espacio natural, con

sendas arranxadas, pero non pavimentadas. A maiores, o relevo do terreo

dificulta máis o percorrido. No caso de visitas singulares de persoas usuarias

de cadeira de rodas, o voluntariado do Parque presta apoio ata o primeiro

petroglifo. Para o caso de visitas en grupo, é necesario que a organización da

viaxe aporte tamén o persoal de apoio.


