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A posta en marcha deste proxecto é a culminación dun longo proceso, de moitos anos,  que foi 
medrando, pouco a pouco, sumando apoios de persoas e entidades. O proxecto foi bautizado 
con ese nome polo seu valor simbólico: nos Sete Camiños "xúntanse" os montes veciñais de 
Lourizán, Salcedo e San Xulián e pretendía ser punto de encontro, un cruce de vontades, 
sensibilidades e aprezo polo monte e polo patrimonio herdado dos nosos ancestros. E así foi. 
Nos Sete Camiños atopámonos.

Dende o punto de vista persoal, supón un soño cumplido, perseguido durante máis dunha 
década, dende aquel, lonxano xa, 2004, cando lle presentara a proposta á Xunta rectora, ao 
pouco tempo de integrarme na Comunidade de Montes como comuneiro. Foi unha carreira de 
fondo, na que foron necesarias doses de traballo, vontade, persistencia e paciencia. E foi o 
motivo principal para que me decidira a dar o paso e asumira a presidencia da Comunidade de 
Montes en 2011, despois de chegar ó convencemento de que era a mellor forma de conseguir 
que o soño se fixera realidade.

Dende o punto de vista da Comunidade de Montes de Lourizán, a posta en marcha deste 
proxecto supón un motivo de orgullo para as tres comunidades de montes, non só polo que 
significa en canto a posta en valor do noso patrimonio, senón polo feito de que se faga de modo 
conxunto, convencidas de que como veciñas, as tres comunidades estamos condenadas a 
entendernos, polo ben común. 

A través deste proxecto, a nosa Comunidade de Montes reafirma a súa aposta por un modelo de 
xestión baseado na multidimensionalidade do monte, co seu uso social como un dos seus piares 
fundamentais, no que a posta en valor do patrimonio cultural xoga un papel destacado. Algo que 
foi demandado nas enquisas que realizamos entre as comuneiras e comuneiros. Representa, 
neste sentido, a maioría de idade das comunidades de montes, un cambio de mentalidade 
respecto do patrimonio arqueolóxico. Unha nova mentalidade dende a que xa non nos 
conformamos con xogar un papel pasivo: queremos ser axentes principais na conservación e 
divulgación dos recursos culturais que se atopan no monte veciñal. 

En definitiva, por estes motivos, e por ser un exemplo paradigmático de proxecto de base, o 
Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños xa representa un referente a nivel galego.

Xosé Lukas Moledo Santiago
Presidente da C.M.V.M.C. de Lourizán

Limiar
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Limiar

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Salcedo vén traballando dende o ano 2009 
nun proxecto Global que contempla a recuperación do terreo comunal, a súa posta en valor e o 
mantemento, coidado e custodia de todo o seu patrimonio. O obxectivo que pretendemos con 
este proxecto é o coñecemento e a toma de conciencia  do que representan os montes comunais, 
e do valioso patrimonio que conteñen, cítense: forestal, arqueolóxico, etnográfico, ambiental e 
paisaxístico. 

O monte é parte da nosa historia, un lugar de encontro coa natureza que nos obriga a valorar todos 
os seus recursos, por elo temos que divulgar a necesidade de salvagardar os principios de defensa 
do común e a promoción de ideas e valores para facer deles lugares sostibles e multifuncionais, 
con posibilidades produtivas, ambientais e de lecer.

Cómpre lembrar que, ata finais do século pasado, os recursos do monte non só se limitaban ao 
pastoreo do gando, a recollida de leña, de toxo ou de pedra. No monte estaban os muíños, as 
fontes, as nacentes de auga e os pozos que almacenaban a auga para rego. No monte lavábase a 
roupa e estaban os camiños e pontes por onde transitaba a veciñanza para o traballo na cidade, as 
leiteiras, as peixeiras e tamén, porque non dicilo, as mouras. O monte comunal era o centro de 
actividade de case toda a poboación do rural, onde se festexaban os remates dos traballos e se 
xogaba á maioría dos xogos. O noso monte foi o elemento máis importante no desenvolvemento 
da poboación da parroquia e iso é algo que non debemos esquecer.

Hoxe dise que o rural esta morrendo, poderíamos dicir que se deixou de utilizar ese espazo común 
e que as persoas viven illadas nas súa casas sen a relación necesaria para que ese lugar estea vivo. 
Se así fose as comunidades de montes temos a obriga de empregar recursos económicos do 
propio monte para favorecer unha nova situación que permita unha convivencia máis achegada 
entre  veciños, veciñas e cidadadanía allea.

O “Proxecto do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños” vén ser unha ferramenta 
necesaria para pór a andar esa nova relación de convivencia entre as persoas que habitan na zona 
e os demais cidadáns e cidadás, e dar vida de novo a un espazo cheo de posibilidades ambientais, 
culturais e de lecer. A execución deste Proxecto polas Comunidades de Montes de Salcedo, 
Lourizán e San Xulián é para a nosa comunidade un paso importante dado nese proxecto global de 
posta en valor, coidado e custodia do noso patrimonio material e inmaterial.

Fernando Pintos Pereira
Presidente da C.M.V.M.C. de Salcedo
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Dende a Comunidade de Montes de San Xulián sentímonos orgullosos de participar nun proxecto 
como o “Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños” que trata de poñer en valor o 
patrimonio cultural dos nosos montes. Por unha banda, trátase de divulgar entre o público esta 
riqueza herdada dos nosos ancestros e ancestras, considerándoos como uns recursos máis do 
monte veciñal.

 E por outra banda, conseguir que este público percorra os nosos montes, para que os coñezan, 
para que os desfruten, para que os sintan como propios, e que desta maneira recuperen parte da 
vida que antano tiveron, cando eran un ir e vir de xente. 

Compartimos a visión dun monte multidimensional, cun peso importante do aspecto social. No 
contexto actual, os montes veciñais deben xogar un novo papel, sobre todo no noso caso, como 
montes periurbáns de Marín e Pontevedra, que permitan á veciñanza das dúas vilas e de toda a 
comarca, lugares coma este, para o esparcimento e lecer.

Neste sentido, a nosa comunidade de montes tamén está inmersa nun proceso de revitalización 
da Lagoa de Castiñeiras, que foi esmorecendo nos últimos anos, cando no pasado fora un dos 
principais lugares de lecer para os habitantes da nosa bisbarra. 

O Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños e a Lagoa de Castiñeiras son complementarios, 
de maneira que se reforzan mutuamente. Tendo en conta que o tempo de ocio ten cada vez máis 
importancia nas nosas vidas, estamos convencidos de que desta maneira estamos a fortalecer a 
oferta turística e cultural da comarca, para converter a Marín e a Pontevedra en referentes a nivel 
galego.

Cabe sinalar que isto é o principio e queda moito traballo por facer. Pola nosa banda, teremos, nos 
próximos anos que, por exemplo, unir con dúas rutas o Espazo dos Sete Camiños coa Lagoa de 
Castiñeiras. Pero estamos moi ilusionados con este novo horizonte.

Por último, confiamos en que desta maneira se abra unha nova etapa de colaboración entre 
comunidades de montes veciñas, que supere antigas visións localistas, e que, esperamos, sexa 
longa e fructífera.

Manuel Estévez Quintela
Presidente da C.M.V.M.C. de San Xulián

Limiar
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Declaración de vontades



Encrucillada
do Tempo1

Benvidos e benvidas ao espazo Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños, a idea para a 
creación deste proxecto de posta en valor xurde coma unha necesidade imperante propiciada 
polas agresións lentas e continuadas cara aos recursos patrimoniais e naturais do espazo natural e 
arqueolóxico que supón o contorno dos Sete Camiños.

Este feito observado dende hai xa anos por diferentes colectivos veciñais e sociais de Pontevedra e 
Marín propiciou unha onda de simpatías e achegamentos cara esta paisaxe cultural ameazada, 
plasmados en diferentes propostas e iniciativas que agora, co abandeiramento das comunidades 
de Montes de Lourizán, Salcedo  e San Xulián, chegan a callar neste proxecto que presentamos.
   
Congratulámonos de que sexa a propia veciñanza do lugar quen protagonice a iniciativa, que é a 
maior coñecedora do seu espazo inmediato, aglutinador da súa cultura e da súa identidade.

Queremos que este cruzamento de camiños que representa Os Sete Camiños se converta nun 
encontro de vontades e de aprezo polo monte e polo patrimonio herdado dos nosos devanceiros e 
das nosas devanceiras.

9



Encrucillada
do Tempo

Nun espazo de reducidas dimensións atopamos unha concentración inusitada de elementos 
patrimoniais que nos remontan cara as culturas máis antigas e recoñecidas da prehistoria de 
Galicia, con máis de 6.000 anos de antigüidade: enterramentos colectivos (mámoas) e gravados 
rupestres (petróglifos). 

Todo isto enmarcado nun espazo natural singular cunha destacada visibilidade sobre a ría de 
Pontevedra e o val do Tomeza.

O sentido común e as intencións certamente elevadas deste proxecto poden prevalecer sobre as 
cuestións de carácter localista e sobre os diversos enfoques que haxa encol do monte comunal. 

Vogando na mesma dirección e unindo esforzos será posible sentar as bases dun futuro mellor 
para as xeracións vindeiras, ás que lles legaremos un conxunto de bens patrimoniais de valor 
considerable, recuperados e ben conservados, non esquecidos e destruídos.

Os xacementos arqueolóxicos adquiren así un papel protagonista nunha explotación do monte 
sostible, respectuosa co medio ambiente e baseada nos recursos propios.

A posta en valor do patrimonio natural e arqueolóxico dos Sete Camiños conta cunha páxina web 
(setecamiños.com), onde poderás atopar toda a información existente para que logo os 
xacementos e o espazo onde se atopan, poidan ser visitados e comprendidos a través das rutas e 
sendas localizadas e sinalizadas no lugar.

Propoñémosche un percorrido longo e completo polo patrimonio dos Sete Camiños. Esperamos 
que as túas inquedanzas e dúbidas queden satisfeitas coa nosa proposta.

Tan só nos queda desexar que as visitas ao Espazo Natural e Arqueolóxico sexan do agrado de 
todos e todas vós e agardar que con esta guía na mochila e, co ánimo de quen ama a súa terra, a 
súa cultura e o seu patrimonio, decidades botarvos a andar para percorrer e descubrir a maxia e os 
tesouros que agochan Os Sete Camiños.

1

www.setecamiños.com
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Pontevedra

O coñecido como  está situado no contorno do 
Monte do Pornedo, o Monte do Catadoiro e Os Sete Camiños, no monte comunal das parroquias 
de Lourizán e de Salcedo, no Concello de Pontevedra, e na de San Xulián de Marín, no Concello de 
Marín. 

Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños

Os xacementos arqueolóxicos 
que presentamos forman un 
conxunto unitario xa que toda 
a paisaxe onde se localizan 
c o n f o r m a  t a m é n  u n h a  
unidade natural.

Así pois, temos que hoxe en día 
este espazo está dividido entre 
dous Concellos: Pontevedra e 
Marín; e tres parroquias:

Localización
e Xeografía2

Lourizán, Salcedo e San Xulián. 

Hai que ter presente ademais que a ruta deseñada para esta posta en valor conecta coa Lagoa de 
Castiñeiras, no Concello de Vilaboa, a través de sendas polo monte.

O espazo dos Sete Camiños confórmase coma unha penechaira, un terreo relativamente chan 
que forma parte das estribacións da Serra de Domaio cara as terras de Pontevedra, formando un 
chanzo a media altura que facilita, e permite hoxe en día, o tránsito das persoas polos cumios do 
monte.

Atopamos dúas entidades xeográficas ben diferenciadas remarcadas polos xacementos 
arqueolóxicos, unha cunha orientación cara a ría de Pontevedra (representada sobre todo polos 
xacementos localizados en Lourizán e San Xulián) e outra orientada cara ao val do Tomeza (cos 
xacementos de Salcedo como exemplo).

Que son os Sete Camiños?
11



Localización
e Xeografía 2

Todo o percorrido vai estar xalonado pola presenza dun mesto mato, representativo do monte 
galego. Unha mestura de especies introducidas para a produción de madeira (eucalipto e piñeiro) 
e bosque autóctono representado sobre todo polas carballeiras. Asemade, o monte baixo axuda a 
localizar os xacementos na zona das Apañadas e na do Chan das Mouras ou na do Pornedo.
 
Resalta sobre todo neste espazo a grande visibilidade sobre a ría, representada polos Miradoiros 
do Pornedo, do Outeiro do Moucho... e sobre o val do Tomeza, coas vistas dende As Apañadas e A 
Chan das Mouras. Nun paseo no que se combinan os praceres naturais e culturais á mesma escala 
xerárquica de importancia, e que a bo seguro foi tido en conta polas persoas protagonistas dos 
xacementos arqueolóxicos.

Facilidade de tránsito, boa achega de recursos, auga abundante... as persoas dende a prehistoria 
só tiñan que aproveitar o que a natureza lles daba para poder subsistir neste idílico contorno 
natural.

12



Como chegar2.1



Pero,
quen eran estas persoas? 3

Hai xa máis de 7.000 anos, nos montes de toda Galiza, como é o caso dos Sete Camiños, instalouse 
unha cultura avanzada que coñecía a domesticación do gando e os vexetais. Todo isto coñecémolo 
grazas ás investigacións arqueolóxicas que deron en chamar a este período da nosa prehistoria 
como o Neolítico (aínda que xa dende moito antes, durante o período denominado Paleolítico, o 
noso país estaba habitado por poboacións humanas).

Estas persoas que vivían na contorna dos Sete Camiños cultivaban cereais: trigo, verza, faba, 
chícharos, lentellas… E pastoreaban vacún, sobre todo, utilizando este gando como animal de tiro 
e para aproveitamento leiteiro, aínda que tiñan tamén ovellas, cabras e porcos. 

A dieta estaría ademais complementada pola recolección de vexetais silvestres: landras, abelás… 
e en menor medida pola caza. Destacando, asemade, o aproveitamento dos recursos costeiros.

Practicaban unha agricultura pouco desenvolvida, de carácter intensivo, que esgotaba os terreos 
en períodos relativamente curtos. Esta forma de vida facía que as tribos tivesen que competir 
polos territorios máis aptos para o cultivo e o pastoreo, con mellores recursos para vivir. Esta 
competencia polos recursos e o territorio reflectiuse na construción dunha serie de fitos e marcos 
territoriais identificativos das comunidades alí establecidas; as mámoas e os petróglifos poderían 
ser exemplos desta demarcación territorial e deste novo xeito de transformar culturalmente a 
paisaxe.

Posúen unha relixión moi desenvolvida e sofisticada, onde o culto á morte xoga un papel 
relevante, que se reflicte nos grandes soterramentos colectivos en forma de mámoas e dolmens. 
O desenvolvemento da agricultura unido á observación da natureza fainos posuidores de 
coñecementos astronómicos e sobre a influenza dos astros nas colleitas e na vida das persoas, e 
este coñecemento acaba reflectíndose tamén na súa relixión.

Como símbolo da colectividade, e para soterrar as persoas defuntas, constrúen grandes 
mausoleos de pedra e, sobre todo, de terra, emulando á natureza e as covas naturais. A erección 
destes monumentos, nun alarde de traballo colectivo, demostra a cohesión social e ideolóxica 
entre todos os membros que conforman esta sociedade.

As xentes prehistóricas



3

A ocupación deste espazo (en base aos datos que se manexan na actualidade) comeza, alá polo 
4500 a. C., hai xa máis de 7.000 anos, pero continúa a desenvolverse ata o 1000 a. C. Como é lóxico 
neses 4.000 anos que dura a ocupación prehistórica dos Sete Camiños pasarían moitísimas cousas 
e, sen dúbida, as ideoloxías e as relixións tamén evolucionaron.

Despois da revolución neolítica, coa invención da agricultura e a domesticación dos animais, o 
máis importante cambio nas sociedades campesiñas que ocupan o noso territorio foi a 
implantación da metalurxia, en torno ao ano 2500 a.C. O primeiro metal que aparece no rexistro 
arqueolóxico é o cobre e máis adiante prodúcese un cambio cualitativo coa invención do bronce, 
froito da aliaxe entre o estaño e o cobre.

Coa invención das ferramentas e as armas de metal incrementouse o proceso de estratificación 
social e do individualismo. As persoas posuidoras das novas armas metálicas (auténticos obxectos 
de luxo e prestixio) encumiáronse sobre os demais, facéndose xefes militares. A investigación 
arqueolóxica fala da implantación dunha casta de guerreiros, que por forza tiña que ir da man 
dunha elite relixiosa que os lexitimase fronte a unha poboación eminentemente agraria.

As novas tecnoloxías producen incrementos de poboación e aínda maior competencia sobre os 
territorios como consecuencia da necesidade de decruar novas terras para cultivar. Nesta 
conxuntura de inestabilidade social xorden os petróglifos, resultado da evolución da relixión e da 
ideoloxía cultural anterior, onde os colectivos pretenden apropiarse dos territorios indicando a 
súa existencia. 

Debuxan e enmarcan as súas armas nos penedos, quizais como un símbolo disuasorio sobre os 
posibles visitantes que se acheguen aos seus dominios, ou quizais como indicativo dos seus 
lugares de reunión e vinculados co mundo simbólico dos guerreiros.

As armas e algunhas figuras antropomorfas poderían estar relacionadas tamén co prestixio social 
ou coa actividade bélica, o que denotaría una sociedade perfectamente estruturada e 
estratificada. Pero,

quen eran estas persoas?

Dolmen da Casiña da 
Moura, Maus de Salas, 

Muíños (Ourense), a 
cultura de soterrar as 

persoas defuntas baixo 
mausoleos de pedra 
esténdese durante o 

Neolítico por toda Galicia
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As mámoas

Un dos tipos de xacementos arqueolóxicos máis representativos do que se pode ver no Espazo 
Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños son as mámoas. Trátase de enterramentos colectivos de 
época neolítica, son os xacementos máis antigos da ruta, construídos hai xa máis de 6.000 anos. As 
cronoloxías máis antigas para estes xacementos correspóndense cos anos centrais do V milenio 
a.C. 

As persoas que habitaban Os Sete Camiños nesa época posuían unha relixión moi desenvolvida, e 
estendida por toda a fachada atlántica de Europa. Unha relixión onde a morte e a idea dunha nova 
vida no alén tiña unha grande transcendencia. Este modelo de pensamento facía que os defuntos 
da colectividade se soterrasen en monumentais mausoleos de pedra e terra procurando, a través 
destes simbólicos enterramentos,  a resurrección do seu “espírito” noutra vida.

Onde repousan os nosos
devanceiros e devanceiras 3.1 
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Onde repousan os nosos
devanceiros e devanceiras3.1 

Para esta nova vida considerábase que a persoa ía necesitar 
das súas pertenzas e obxectos máis prezados e por iso o 
enterramento ía acompañado dun rico enxoval composto 
por todo o que a persoa defunta ía necesitar no alén: 
machados pulimentados, cerámica, xoiaría, ferramentas, 
arcos e frechas, obxectos protectores ou amuletos…

As construcións funerarias consisten nun montículo de 
terra, coidadosamente seleccionada e cribada, o túmulo ou 
mámoa, que adoita ter no seu interior unha estrutura feita 
con grandes pedras, ortóstatos, máis ou menos complexa, a 
cámara funeraria. No exterior, o túmulo, tamén pode contar 
cun anel de pedra ao seu arredor ou estar recuberto 
completamente por unha coiraza de pedras.

Tratábanse case sempre de sepulturas colectivas, 
pertencentes a un grupo ou familia, normalmente erixidas 
nas zonas de tránsito dos montes, polo que é frecuente 
atopalas asociadas a sendeiros e camiños tradicionais.

Coa evolución da agricultura vanse recoñecendo os astros e 
a súa influenza sobre as colleitas, e en derivación sobre a 
vida das persoas. Esta relixión dos mortos reflectida nos 
túmulos xa valoraba a saída e a posta do sol e o 
recoñecemento dos solsticios. As cámaras das tumbas 
adoitan ter a súa entrada cara ao leste e sueste, á saída do 
sol, con toda a súa carga simbólica en relación coa 
iluminación das cámaras funerarias e o “novo nacemento”. 
Pola contra, a cámara funeraria situábase cara ao solpor, 
indicando a morte diaria do sol no seu transo celeste  
amosando, deste xeito, un claro simbolismo escatolóxico.

Co paso do tempo as cámaras funerarias evolucionan cara os grandes mausoleos coñecidos como 
dolmens, no que se deu en chamar cultura megalítica (de mega, grande, e litos, pedra, 
literalmente: pedra grande). 
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A Anta Grande de 
Zambujeiro, Evora 
(Portugal) é un bo exemplo 
da complexidade e 
dimensións que chegaron a 
acadar estes monumentos 
funerarios

Onde repousan os nosos
devanceiros e devanceiras 3.1 

Pero o máis común e representativo da nosa xeografía inmediata para esta época, e como 
exemplo temos o Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños, son as mámoas, un túmulo 
de terra que alberga á cámara funeraria da colectividade, de dimensións reducidas e máis 
discretas cós famosos xacementos do período atopados en Bretaña, Portugal e, na nosa 
xeografía máis inmediata, exemplarizados na veciña Mámoa do Rei de Vilaboa ou na de Chan de 
Arquiña en Moaña, nos montes do Morrazo.

Recreación Ideal 
dun Dolmen
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Os petróglifos

Froito dunha evolución lenta e continuada vaise impoñendo a metalurxia entre as nosas xentes do 
Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños. 

O “xamanismo” implantado dende o paleolítico evoluciona, xa no neolítico, cara novas formas de 
relixión onde as representacións, neste caso simbólico-artísticas, cumpren un importante papel. 

Temos que lembrar que durante o megalitismo se producen xa as primeiras manifestacións neste 
sentido nas propias pedras que albergan as cámaras funerarias. 

A partir dos novos tempos da metalurxia estas representacións sácanse ao exterior das tumbas e 
comeza a “decorarse” a paisaxe inmediata aos poboados. As máis coñecidas e representativas 
destas imaxes artísticas gravadas nos penedos son os petróglifos.

Atribúeselles unha cronoloxía entre 2500-1700 anos a.C., correspondentes aos períodos culturais 
Calcolítico e Bronce Inicial, sobre todo por algunhas representacións de armas que teñen 
aparecido, aínda que a maior parte das veces se trata dunha arte esquemática, con 
representacións de símbolos xeométricos, sen paralelos en obxectos reais recoñecibles.

Milenaria
biblioteca de pedra3.2 



Petróglifo de Vigirima (Venezuela), cunha 
combinación circular semellante as 

atopadas en Galicia

Petróglifos en Derrynablaha, 
County Kerry (Irlanda)

Esta nova ideoloxía que leva a decorar os penedos está tamén estendida por toda Europa: dende 
Escandinavia (Alta, Noruega; Tanum, Suecia), Italia (Val Camonica), Irlanda (Kerb), ou mesmo 
lugares tan remotos como Australia, Sudamérica ou África. Parece que nun estadio social 
semellante as persoas representamos o mesmo tipo de símbolos e gravados, aínda que o seu 
significado podería ser diferente segundo as latitudes e as culturas.  Na investigación 
arqueolóxica coñecese como “grupo galaico de arte rupestre”, e estaría relacionado coa rexión 
atlántica e o arraigado atlantismo das culturas do Neolítico e dos inicios da Idade do Bronce, 
como xa quedara amosado, durante o neolítico, coa construción das mámoas.

As creacións artísticas (en realidade, expresión simbólica da súa ideoloxía) son moi variadas. O 
grupo maior é o representado polos símbolos abstractos, os xeométricos en forma de círculos 
concéntricos (coñecidos comunmente como combinacións circulares), liñas, puntos (chamados 
cazoletas ou coviñas), retículas, cruces… Tamén atopamos labirintos e espirais, aínda que estas 
representacións non son moi comúns.

Hai motivos naturalistas, como os zoomorfos (destacando entre eles os cérvidos), os 
antropomorfos ou as armas. Moitas veces animais, humanos e armas aparecen xuntos 
formando auténticas escenas.

As armas non son moi comúns pero o seu “realismo” axudou para a identificación da cronoloxía 
dos gravados, xa que os exemplos representados se podían comparar cos atopados durante as 
intervencións arqueolóxicas.

No Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños predominan os motivos xeométricos, pero 
tamén temos exemplos de representacións de armas, no Conxunto Rupestre do Pornedo; de 
zoomorfos, nos Petróglifos dos Sete Camiños; e de antropomorfos, no Conxunto Rupestre do 
Regato dos Buratos/Outeiro da Mina.

Milenaria
biblioteca de pedra 3.2 
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Labirinto de Mogor, 
Marín (Pontevedra)

A mesma imaxe do labirinto de Mogor nun 
mosaico romano de Conimbriga (Portugal), 

semella que durante a prehistoria estendeuse por 
toda Europa unha iconografía simbólica común, 

como é este caso dos labirintos

Unha das características que máis chama a atención sobre a investigación é o seu 
emprazamento, podendo estar representados en rochas verticais, horizontais, a rente do chan, 
etc, o que inflúe sobre a súa visibilidade e localización.

Para o caso do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños semella que a situación está 
relacionada con lugares de boa visibilidade e control sobre o seu espazo inmediato, xunto a 
camiños e orientados cara á vista panorámica do seu contorno.

Como singularidade do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños ademais dos gravados 
rupestres prehistóricos, atoparemos unhas representacións de época medieval, os Petróglifos 
de Pumariño, coa peculiaridade de estar feitos sobre rocha de xisto; e os gravados de Pepito 
Meijón, controvertido personaxe marinense do século XX que deixou a marca do seu punteiro 
sobre a pedra de toda a bisbarra.

Milenaria
biblioteca de pedra3.2 
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Vén e gózao

A ruta
dos Sete Camiños 4 



Para facilitar a túa visita ao Espazo Natural e Arqueolóxico de Sete Camiños poderás atopar 
diferentes sinais que apoiarán o teu percorrido polo monte:

A ruta
dos Sete Camiños4 

Catro paneis de entrada ao circuíto circular 
de Sete Camiños, unha no Pornedo, outra 
no Catadoiro, outra en Pardecelas e outra 
na Armada. Con indicacións xenerais do 
que poderás atopar e unha foto aérea co 
trazado da ruta e desvíos alternativos.

Convidámosche a usar os códigos QRs con 
información de audio e referencia á web 
setecamiños.com

E ata 30 postes con sinais indicativas de seguimento de ruta, 
chegada a lugares concretos e desvíos cara outros destinos de 
interese no roteiro.

Doce paneis  expl icat ivos  de 
xacementos concretos da ruta. Con 
información xeral e de detalle sobre 
os diferentes elementos culturais 
localizados no percorrido.

Ademais de todo isto contas cun plano impreso no tríptico, que 
poderás atopar nas sedes das Comunidades de Montes 
impulsoras da iniciativa, e mesmo noutros lugares das 
parroquias: centros sociais, asociacións culturais, puntos de 
información turística do Concello de Pontevedra e Marín, 
cafeterías e bares, etc.

E esta guía por suposto!!
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Petróglifos 
dos Sete Camiños 

Na ruta arqueolóxica dos Sete Camiños tamén podemos atopar gravados rupestres con 
representacións de animais. Localizado recentemente por un veciño de Lourizán, é curiosa a 
representación do corpo serpentiforme dunha delas, que xunto coas outras, sen cabeza ou sen 
patas, dálle un aspecto onírico a todo o conxunto, dominado por un círculo con cazoleta no centro 
da escena.

As formas de representar os cérvidos entre os petróglifos é moi variada, máis realistas (como os 
máis coñecidos do Concello de Campo Lameiro), ou de xeito esquemático coma neste caso, aínda 
que se diferencia ben que se trata de animais. Aparecen de xeito moi esquemático; polo longo 
pescozo dunha das figuras poderíamos afirmar que se trata de cérvidos e ante a ausencia de 
cornas diríase que son femias.

Os petróglifos galegos presentan unhas características propias tan acusadas que permiten a 
súa individualización dentro da arte rupestre europea, distinguida entre a investigación 

como “Grupo Galaico de Arte Rupestre”

Poderalos atopar a 20 m. do 
panel informativo

(nº 1 no plano)
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Mámoa 
dos Sete Camiños

Un bo exemplo de enterramento neolítico, reflexo da relixión que lle daba culto á morte. É unha 
mámoa, un mausoleo de terra e pedra baixo o cal se soterraba aos membros da colectividade. 

Neste caso trátase dun túmulo de pequenas proporcións e pouco relevante en superficie, moi 
cuberto de vexetación; cunhas dimensións de 13 m. no eixe N-S e 12 m. no eixe L-O.

Presenta unha violación central duns 3 metros de diámetro. Non se aprecian ortóstatos de cámara 
nin indicios de coiraza.

Exemplo ideal dunha mámoa

(nº 3)



Conxunto Rupestre 
do Regato dos Buratos

Neste penedo do Conxunto do Regato dos Buratos/Outeiro da Mina, diferenciado dos demais 
como Rocha nº 5, podemos observar numerosos exemplos de motivos xeométricos. Algún deles 
aproveita o resalte e a forma da pedra para darlle volume ao círculo.

Os petróglifos son unha linguaxe simbólica que a día de hoxe aínda non fomos quen de descifrar, 
pois as comunidades que a crearon mudaron co tempo, igual que mudou a nosa relación co 
medio, coa natureza e o mundo espiritual.

Dos petróglifos de Outeiro da Mina xa existían referencias bibliográficas dende principios do 
século XX, non obstante, as circunstancias do seu emprazamento, dentro do ámbito dun recinto 
militar, impediron durante moito tempo realizar unha catalogación precisa.

O motivo máis común dos gravados 
rupestres do Espazo Natural e Arqueolóxico 

dos Sete Camiños son as combinacións 
circulares

(nº 7)



Conxunto Rupestre 
do Regato dos Buratos, Pedra do Fundamento

Para ver os gravados con claridade:

O mellor é acudir ao monte nas 
primeiras horas do día, no amencer, e no 

solpor, cando os raios do sol caen 
declinando sobre o soporte acentuando 

a sombra do gravado. Ou á noite coa 
axuda dunha lanterna

Numerosos grupos de gravados aparecen polos afloramentos rochosos dispersos no pequeno 
outeiro.

A Rocha nº1 foi seccionada a mediados do século XX, destruíndo parte dos gravados. A 
antropoloxía asocia este feito coa busca de tesouros ocultos por baixo dos penedos.

Os gravados aparecen orientados fundamentalmente cara o leste, cunha visibilidade abraiante 
cara ao val do río Tomeza e localizados sobre a depresión do río das Flaires.

Entre todas as rochas destaca a “Pedra do Fundamento”, coñecida pola veciñanza como “A Pedra 
das Mouras”, representativa de todo o conxunto por estar asociada con numerosas lendas de 
mouras e tesouros agochados.

(nº 8)
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No Espazo Natural e Arqueolóxico dos 
Sete Camiños predominan os motivos 

xeométricos, pero tamén temos 
exemplos de representacións de armas, 
no Conxunto Rupestre do Pornedo; de 

zoomorfos, nos Petróglifos dos Sete 
Camiños; e de antropomorfos, como é 
este caso da Pedra do Encantamento

A Pedra do Encantamento é outra das pedras destacadas dentro do conxunto do Regato dos 
Buratos/Outeiro da Mina, e recoñecida cun topónimo particular.

Esta rocha está situada ao carón do camiño e separada relativamente do conxunto principal. Os 
motivos representan combinacións de círculos concéntricos recheos de cazoletas pequenas.

O petróglifo destaca pola presenza dun elemento que asemella unha figura antropomorfa 
esquematizada, xunto a un zoomorfo tamén moi esquemático. Este motivo, representativo e 
característico deste penedo, faino único entre os gravados rupestres de toda Galiza.

Conxunto Rupestre 
do Regato dos Buratos, Pedra do Encantamento

(nº 9)



Petróglifos 
da Pedra do Escorregadoiro

Poderás atopar os gravados xunto 
a torre de alta tensión

Durante a prehistoria xa se plasmaron todos os 
estilos artísticos coñecidos na actualidade, dende 
o realismo (representado nos animais das covas 

paleolíticas) ata a abstracción máis absoluta, 
como pode verse neste esquemático gravado

Os gravados que vemos representan un exemplo moi pequeno do que realmente había nos nosos 
montes e que desapareceu en tan dilatado espazo de tempo.

Este novo gravado foi localizado recentemente por un veciño de Salcedo. 

Os motivos consisten en dúas liñas de cazoletas pequenas que transcorren en dirección Norte-Sur.
Os gravados realizáronse nun afloramento de grandes dimensións pero pouco relevante en 
superficie.

O seu nome fai referencia a que estes penedos foron lugar habitual de xogo da rapazada que ía ao 
monte co gando, xa que esvaraban por eles coma un tobogán.

(nº 12)
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Poderalos atopar ocultos baixo a vexetación

Hai moitas teorías acerca do seu significado, 
pero ningunha resulta definitiva: cosmogonía, 

propiciatoria da caza, fertilidade...

En calquera caso, o que resulta indiscutible é a 
importancia que tiñan na sociedade 

prehistórica que os creou, xogando un papel 
destacado na súa relixión e na súa visión do 

mundo

Petróglifos 
do Outeiro da Hedra

As cazoletas e círculos son os elementos máis comúns e representados nos petróglifos.

Os gravados do Outeiro da Hedra están realizados sobre unha rocha plana nunha zona de tránsito 
cara ao cumio do monte.

Estes gravados deberon ser moito máis importantes co que se aprecia na actualidade. Queda este 
exemplo nunha rocha illada, aínda que a escavación arqueolóxica das inmediacións podería 
descubrir novos motivos.

Foron localizados recentemente por un veciño de Lourizán.

(nº 14)
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Mámoa 
do Catadoiro nº 2

Recentemente un veciño de Lourizán atopou este pequeno túmulo de escasas dimensións dentro 
do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños.

Estas tumbas foron violadas polo furtivismo dende tempos ancestrais para roubar os enxovais 
funerarios que acompañaban ás persoas defuntas depositadas no mausoleo e, en tempos máis 
recentes, para tirar as pedras para a construción de valados e outro tipo de edificacións. É por iso 
que todas as mámoas presentan un burato central como froito deses espolios.

Para a construción dun túmulo é necesario un traballo colectivo que precisa dunha forte 
organización social. É de imaxinar, segundo isto, que os cerimoniais de soterramento serían 

tamén unha actividade colectiva

No percorrido, numerada co nº 19 no 
plano, poderás atopar tamén a Mámoa do 
Catadoiro nº1. Neste caso conservase á 
vista parte da cámara funeraria en forma 
de grandes pedras que agroman entre a 
terra do túmulo.

(nº 15)

Imaxe da  Mámoa do 
Catadoiro nº1



Conxunto Rupestre 
do Pornedo

No Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños tamén se poden apreciar representacións de 
armas da Idade do Bronce. Na rocha nº1 do Pornedo destacamos a presenza dunha espada longa 
con mango e un puñal triangular ao seu carón.

A aparición de armas entre os gravados abstractos e esquemáticos axudou á investigación a atopar 
a cronoloxía dos petróglifos, xa que armas iguais a estas aparecen durante as escavacións 
arqueolóxicas dos xacementos da Idade do Bronce (1900-1700 a C.).

Parte do soporte da rocha 2 está afectado por gravados modernos realizados por Pepito Meijón. 
Este personaxe marinense do séc.XX deixou a marca do seu punteiro sobre pedra de toda a 
bisbarra, e, aínda que adoitaba respectar os gravados prehistóricos, non o fixo neste caso

(nº 21)



Petróglifos
de Pumariño (O Outeiro Grande)

A representación interpretouse como dúas figuras antropomorfas armadas, unha delas con 
escudo, lanza e casco, en forma de emblema heráldico. Singularmente estes gravados non se 
fixeron sobre unha rocha de granito, como na maioría dos petróglifos, senón sobre un penedo de 
xisto.

A rocha é coñecida polos veciños da zona como “O Outeiro Grande”. Na súa contorna 
localizábanse “As Pedras de Heraclio”, un suxerinte nome con reminiscencias lendarias que nos 
remiten ao heroe grego. 

Poderalos atopar dentro do 
recinto balado

Todos os gravados rupestres (independentemente da súa cronoloxía) están 
considerados como Ben de Interese Cultural e reciben a máxima protección da Lei 

de Patrimonio Cultural de Galicia

(nº 24)
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 Petróglifos 
do Campo de Tiro (As Apañadas)

O campo de tiro do cuartel da Brilat en Salcedo agochaba varios conxuntos de gravados. Segundo 
as referencias, entre o cuartel existente e O Regato dos Buratos/Outeiro da Mina, existían tres 
grupos de gravados rupestres, con combinacións de círculos concéntricos e cazoletas.

Por atoparse dentro dun recinto militar non se tiña acceso aos gravados, aínda que se tratase dun 
Ben de Interese Cultural. Este feito, unido á grande alteración da zona, deu lugar a que estes tres 
grupos de gravados se deran por desaparecidos.

Dado que o acceso está xa permitido, identificouse de novo este penedo como un dos grupos de 
gravados desaparecidos, denominado agora “Petróglifos do Campo de Tiro”.

O nome dun xacemento arqueolóxico recíbeo da toponimia tradicional. Moitas veces este 
nome non coincide co que aparece nas fichas de inventario, porque durante a súa redacción 

non se atoparon persoas que informasen sobre o nome do lugar, como supoñemos que 
aconteceu nesta ocasión

Poderalos atopar a 90 m. do 
camiño

(nº 25)

36



 Petróglifos 
do Pinal de Caeiro

Pese ao que poida parecer as 
representacións de espirais 
non son un motivo común 

entre o conxunto de gravados 
rupestres galegos, a aparición 
desta espiral acrecenta aínda 

máis o interese do Espazo 
Arqueolóxico dos Sete 

Camiños

Ademais de combinacións circulares entre os gravados deste penedo aparece unha espiral.
De novo atopamos unha representación complexa de círculos concéntricos, puntos e unha espiral 
enlazados con liñas formando unha figura xeométrica de tipoloxía esquemática.

Entre a veciñanza coñécense estes gravados co simpático nome de “O Ciclista”.

O penedo elixido neste caso ten unha clara orientación ao solpor, cunha vistas abraiantes sobre o 
val do río Lameira, onde se sitúa a vila de Marín.

(nº 26)
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O patrimonio natural
dos Sete Camiños 5 

Respecto á natureza

Outeiriños, penedos, bosques, covas, formacións naturais caprichosas…. a man do ser humano  e 
da natureza confúndense nunha paisaxe natural que foi ao longo dos séculos utilizada, 
transformada, construída e reinterpretada simbolicamente dando lugar a unha rica e marabillosa 
literatura oral. A protección do noso patrimonio material e inmaterial non se entende se non vai 
parella á protección da súa contorna natural. Unha lenda, un rito, unha tradición sen a existencia 
da pedra, do monte, da fonte, do río ou do elemento natural ou material ao que vai asociada 
perdería todo o seu sentido e significación cultural dentro da comunidade social na que se 
produce. A perda do soporte tanxible ao abeiro do cal se desprega toda a nosa riqueza inmaterial 
supón a desaparición irreversible dese patrimonio intanxible. Por iso a conservación de todo 
patrimonio cultural ten que ir obrigatoriamente da man da protección e conservación do 
patrimonio natural. 

O proxecto para a creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha proposta 
que pretende pór en valor o importante e rico patrimonio natural e arqueolóxico do contorno de 
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños. Un espazo que conforma unha unidade natural entre o 
monte comunal das parroquias de Salcedo e Lourizán, en Pontevedra e San Xulián, en Marín. 
Resulta, pois, prioritario proceder a protexer estas áreas de gran valor natural e cultural das 
posibles agresións. 

Vexamos agora cal é esa riqueza natural que atesoura Os Sete Camiños.



O patrimonio natural
dos Sete Camiños5

No Espazo dos Sete Camiños podémonos atopar con diferentes zonas húmidas, terreos 
enchoupados polas chuvias invernais e algunha brañeira. Por estes montes discurren varios 
regatos entre os que podemos citar o coñecido como O Río das Flaires, que nace preto da Fonte da 
Prata e que percorre a parroquia de Salcedo, cambiando de nome segundo o tramo: no Nabalexo 
pasa a chamarse O Río do Outeiro e ao chegar aos Muíños do Batán coñécese como O Río do 
Batán. Este regato forma parte do Val do Tomeza e alimenta coas súas augas ao Río Tomeza, 
coñecido en Pontevedra como O Río dos Gafos.

En Lourizán temos o nacemento do rego coñecido como O Regueiro, preto do Petróglifo do 
Outeiro da Hedra, que pasa a chamarse sucesivamente O Río do Louredo, O Río das Cubas, O Río 
da Guiñadoira, O Río do Rial e O Río do Santo, ata a súa desembocadura, nos Praceres.

En San Xulián temos o Río do Pornedo, que nace na aba do monte con ese mesmo nome e que 
forma parte do Val do Lameira. Este regato, despois de atravesar o lugar da Pena, únese co Río da 
Agrela, que á súa vez se une co Río de Castiñeiras xa en Marín, e un pouco máis abaixo acaba por 
unirse co Río Lameira, que atravesa a vila de Marín, soterrado no último tramo, para desembocar 
na Banda do Río.

Toda esta grande cantidade de acuíferos é de vital importancia para as comunidades locais xa que 
dan servizo, a través de fontes, pozos e traídas, á veciñanza das parroquias do arredor.

A Fonte da Prata, Os Pozos das Flaires, Fonte Lebosa, O Manancial das Retortas, O Pozo de Méndez 
ou Manancial Estripeiro, A Fonte das Pulgas, A Poza da Fontiña, Os Pozos Doces, Os Pozos de María 
a de Liño, A Traída do Alto de San Martiño, A Traída da Armada, A Traída da Esculca... son só algúns 
destes mananciais que abrollan nos montes do espazo dos Sete Camiños.

Hidroloxía

Imaxe do Pozo do Regueiro, 
a carón do  Outeiro da Hedra
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O patrimonio natural
dos Sete Camiños

Podemos afirmar que os Sete Camiños é un espazo rico en flora. Por desgraza, ao longo dos anos e 
froito dunha explotación madeireira irracional, gran parte da vexetación autóctona viuse 
desprazada por especies foráneas, procedentes de Australia, principalmente polo eucalipto 
(Eucaliptos globulus), e en menor medida pola Acacia Negra (Acacia melanoxylon) e a Mimosa 
(Acacia dealbata), as especies invasoras máis estendidas ao longo deste territorio. Unha das 
consecuencias máis negativas deste tipo de explotacións forestal é a escasa biodiversidade que 
afecta tanto á flora como á fauna: son poucas as plantas que se dan no medio deste tipo de 
monocultivo.

Malia ao dito, no espazo dos Sete Camiños podemos observar unha grande diversidade de 
vexetación, xa sexa en forma de monte raso ou de masas arbóreas. Entre as especies que se 
atopan podemos citar: loureiros (laurus nobilis), rusco (rusculus aculeatus), carballos (quercus 
robur), así como grande cantidade de exemplares procedentes de plantacións artificiais, 
fundamentalmente piñeiros, abetos e pés de castiñeiros (castanea sativa).

A plantación de soutos e outras árbores autóctonas por parte das comunidades de montes, e a 
eliminación de especies invasoras que están levando a cabo son mostras esperanzadoras dun uso 
máis sostible do monte e un paso máis no camiño da recuperación do noso patrimonio forestal.

Borla Azul
(Jasione montana)

 
 

Flora

Carqueixa
(Erica cinerea)

5 
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O patrimonio natural
dos Sete Camiños5

Fauna
Son moitas as bestas que pacen ceibes por estes cumios. A milenaria actividade gandeira convive 
coa explotación forestal e cos novos usos do monte. Xunto aos animais en semiliberdade atópanse 
outros animais salvaxes, que sobreviven malia á crecente presión humana. Para asegurar a súa 
supervivencia, faise necesario establecer espazos protexidos, reservas biolóxicas que acheguen 
un espazo vital a estas especies animais, onde poidan vivir e reproducirse. 

Coello bravo (Oryctolagus 
cuniculus)

Vacaloura macho
(Lucanus cervus)

Esquío 
(Sciurus vulgaris)
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A pegada deixada 
sobre as parroquias 6 

Lendas e tradicións

A veciñanza de Salcedo e Lourizán e as xentes que percorrían e traballaban os montes destas 
parroquias falan dun fenómeno estraño que ocorría na contorna dos Sete Camiños. 

A lenda ou a crenza falaba de misteriosas luminarias, de esferas de luz que se deixaban ver polas 
inmediacións deste cruzamento montesío. As xentes falaban da luz dos Sete Camiños, unha 
misteriosa luz que adoitaba verse transitando polos montes desta zona. Ás veces, á noitiña, 
outras, a iso do amencer. A luz aparecía de súpeto e desprazábase en liña recta polos cumios. Uns 
contan que, chegado a un punto, a luz daba a volta e emprendía o camiño oposto. Outros dicían 
que a luz aparecía e desaparecía ao pouco tempo para aparecer uns minutos despois noutro lugar.

Moitos veciños e veciñas, vencendo o seu medo, subían ata os Sete Camiños para seren 
testemuños de tal fenómeno. Para algúns era cousa do outro mundo ou mesmo da Santa 
Compaña, pero non faltaba quen relacionaba esta misteriosa luz cos fanais que levaban na man as 
leiteiras que transitaban polas corredoiras dos Sete Camiños rumbo, ou de volta, da vila de vender 
o seu leite. Outros, pola contra, dicían que as luces eran dos contrabandistas que por aquela época 
da posguerra frecuentaban estes montes. Din que coa chegada do cuartel de Figueirido e a 
presenza do exército, esta luz foi desaparecendo pouco a pouco pero aínda hoxe en día quedan 
persoas vellas na parroquia de Salcedo que aseguran tela visto.

Moita xente identificaba este fenómeno coa macabra procesións das ánimas, e así dicía a 
veciñanza que ía á feira a Moaña, que nos Sete Camiños andaba de noite a Compaña e que se 
aparecía como unha chea de luces flotando polo aire que ía queixándose polo alto da serra.

A luz dos Sete Camiños

Facémosche unha breve escolma das lendas recollidas ao longo das parroquias de Lourizán, 
Salcedo e San Xulián, se queres ampliar a información ou lelas integramente convidámosche a que 
entres na nosa web: setecamiños.com
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A pegada deixada 
sobre as parroquias6 

A Pedra Escorregadoiro é un inmenso pelouro granítico cunha cara en forma de laxe plana e 
inclinada que descende dende o alto do outeiro ata o chan a xeito de rampla natural. Este penedo 
era utilizado pola rapazada que subía o gando ao monte como tobogán improvisado onde pasar as 
longas horas de pastoreo.

Hai moitas pedras escorregadoiras en Galicia, ademais de ser usadas como elemento de xogo,  
téñenselle atribuído propiedades favorecedoras da fertilidade. Dalgún xeito simbólico, ao 
refregarse con elas cando se deixaba escorregar pola súa superficie outorgaba virtudes 
favorecedoras da fertilidade feminina e da virilidade masculina. 

Como podemos ver, o uso do monte como lugar de lecer non é algo novo, inventado polo mundo 
urbano e a chamada sociedade do ocio, senón que xa dende antigo a xente usaba o monte, non só 
como fonte de recursos económicos, senón tamén para estes fins lúdicos, aínda que non fose 
necesaria a construción de parques forestais ou de áreas recreativas e de lecer.

Os Sete Camiños, lugar de lecer (A Pedra Escorregadoiro)

Os camiños dos Sete Camiños:  
O camiño do leite e o camiño do peixe Polos Sete Camiños transcorría o 

Camiño do le i te .  A  rota  que 
diariamente transitaban as leiteiras 
que viñan dende a Canicouva, Vilaboa, 
Postemirón e Figueirido cruzando 
estes montes para chegar ata Marín 
onde vendían o leite. Tamén ían por 
estes camiños as leiteiras dos lugares 
da Armada, Birrete e de Nabalexo (na 
parroquia de Salcedo). As do lugar do 
Casal, pola súa localización máis 
achegada, baixaban directamente a 
Marín, cruzando a parroquia de 
Lourizán, polo coñecido como “O 
Camiño das Leiteiras”, sen necesidade 
de pasar polos Sete Camiños. As 
leiteiras adoitaban levar, aparte da lata 
do leite na man, un feixe de leña na 
cabeza que aproveitaban para vender 
na vila mariñeira de Marín.

Ademais, as mulleres que vivían na beiramar, como as 
dos Praceres, na parroquia de Lourizán ou as de Marín, 
levaban o peixe en cestas ou patelas a vender polas 
aldeas e ata a vila de Pontevedra. Se as leiteiras facían o 
camiño en dirección a Marín as peixeiras facían a rota 
inversa. Subindo polo Pornedo e o monte de Lourizán e 
e de San Xulián cruzando os Sete Camiños e o monte de 
San Martiño para vender o seu peixe nas aldeas do alto 
da ría e da outra banda do Morrazo. 

43



A pegada deixada 
sobre as parroquias 6 

O Birreto Vello e os lobos

O Chan das Mouras e o tesouro das tres irmás mouras

Segundo algúns veciños e veciñas da 
Armada, o Birreto tiña un can, un can 
especial pois era cruce de can e lobo. Un día 
que ía o bo do home polo monte de San 
Martiño, aló polo alto dos Sete Camiños, 
escoitou de súpeto ouvear os lobos que, por 
aquel tempo, eran frecuentes nesta zona 
dos montes do Morrazo. 

Din que ó seu can, cando oíu o terrorífico canto dos seus medio irmáns, espertoulle o seu lado 
salvaxe e feroz e, sen tempo de reacción, botouse ao seu dono pondo as súas poutas sobre o peito 
do Birreto nun intento por impedir que o home fuxise do lugar ante a chegada da manda lobeira. 
Contan que a intención do can era deter, con todas as súas mañas e forzas, o Birreto para darlles 
tempo aos seus conxéneres a chegar e, entre todos, dar conta do pobre paisano. O Birreto Vello, 
ao ver o que se lle viña enriba, tirou da escopeta de posta, que por sorte levaba con el, e espetoulle 
dous tiros ao seu lobicán. Foi, deste xeito, como o Birreto puido fuxir a tempo de alí e salvarse de 
ser engulido polos lobos. 

A xente conta que no Outeiro das Mouras 
(algúns concretan que isto sucede na Pedra 
da Moura, tamén coñecida como Pedra do 
Fundamento) habitan dúas mouras moi 
fermosas. Din que estas fermosas damas 
tiñan por costume ir ao baile a Marín ou á 
festa, como acontece con calquera moza 
nova e solteira. Contan que cando 
regresaban para o monte acompañadas 
dalgún mozo, pois a súa fermosura era 
engado para acompañantes, ao chegar un 
pouco antes da devandita pedra parábanse 
e non deixaban que os mozos as 
acompañaran máis aló. Un día un destes 
pretendentes non fixo caso e seguiunas ata 
a pedra e cal foi a súa sorpresa cando viu que 
as mouras que acompañara esa noite se 
transformaban en serpes arrepiantes e 
desaparecían na peneda. 

Outras veciñas contan que no Outeiro das 
Mouras saía unha moura moi fermosa e hai quen 
di que tal prodixio só acontecía na Noite de San 
Xoán. Polas noites ía un mozo a visitala e ela saía 
ao seu encontro. Unha día a moura pediulle ao 
mozo que fose unha noite determinada a visitala. 
Chegado o día o rapaz acudiu á cita e cando 
chegou onde ela a moura díxolle: 

Se me queres de verdade tesme que sacar este 
caravel que teño na boca. 

Tan pronto o mozo lle sacou o caravel a moura 
volveuse un culebrón. E o home fuxiu e non 
volveu nunca máis polo Chan das Mouras.
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Recomendacións
para as visitas7 

Respecto aos xacementos

1. Non se poden realizar prospeccións, nin escavacións do terreo sen a autorización da 
Administración competente, neste caso, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de 
Galicia.
2. Non se poden realizar restauracións, nin consolidacións, nin colocar sinais ou carteis sobre os 
xacementos sen a autorización da Administración.
3. Non se poden efectuar obras, nin desterres, nin movementos de terra, incluída a corta de 
árbores nos arredores dun xacemento sen a previa autorización da Administración. 
4. As limpezas e rozados do monte deben ser manuais e controladas por persoas tituladas en 
arqueoloxía.
5. NON SE PODEN PINTAR, NIN RAIAR OS PETRÓGLIFOS.
6. Fai as visitas con respecto, procura non pisar os gravados na pedra. Non leves pezas nin pedras 
dos xacementos.
7. No caso de atopar algo casualmente, comunícao e entrégao no Servizo de Arqueoloxía da 
Delegación Provincial de Cultura de Pontevedra.
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