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1. INTRODUCCIÓN 
Achegámonos ao Chan da Ferradura para facer unha viaxe no tempo, retroceder 
á prehistoria e experimentar o que fai máis de 2000 anos os poboadores da zona 
crearon nesta paisaxe singular. 

Imos centrarnos nunha época concreta da Prehistoria, a Idade do Bronce e 
do Ferro encadrado en Galicia entre III e o I milenio a.C. (aproximadamente 
entre 2.500 e o 136 a. C.). En concreto, visitaremos os restos dun dos 
fenómenos máis relevantes destes períodos: a ARTE RUPESTRE 

Nesta visita formúlase unha aproximación dinámica á Prehistoria de Galicia, 
cuns contidos básicos que son reforzados directamente no campo e en relación 
cos restos arqueolóxicos. Paseando, mirando e experimentado un espacio cheo 
de xacementos arqueolóxicos, tanto os rapaces coma os adultos poderán 
realizar unha viaxe no tempo que lles permitirá recuperar o pasado a través dos 
seus restos, entrever a realidade do que foi a partir dos vestixios do que aínda é. 

A orixinalidade desta proposta radica en que, en vez de limitarse a visitar 
xacementos arqueolóxicos de maneira illada, preténdese mostrar para que 
serviron estes petróglifos e como converteron o medio natural nun espacio 
culturizado cheo de referencias significativas para os habitantes destas terras fai 
máis de 2.000 anos. Outro obxectivo é achegar o traballo dos arqueólogos aos 
nenos dunha maneira práctica, mediante a súa participación nunha escavación 
dun petróglifo. 

Conceptos, ideas, valores que se queren transmitir; capacidades 
que se tratan de desenvolver 

• Capacidade de observación cuantitativa e cualitativa, que permite a 
descrición, a identificación, a comparación, a busca de regularidades. 

• Capacidade de obter información de diversas fontes, cómo se recollen os 
datos e se interpretan. 

• Coñecer as bases e desenvolvemento do método científico. 
• Noción do tempo histórico. 
• Concepción da dinámica da historia e dos procesos sociais. 
• Recoñecemento dun tipo de vida distinto ó noso, valoración das 

capacidades e actitudes empregadas na Prehistoria. 
• Nocións sobre o espacio, o seus usos e cambios no tempo. 
• Capacidade de representación espacial. 
• Capacidade de situarse xeograficamente, identificar e distinguir elementos 

destacados do terreo e relacionalos cós restos arqueolóxicos. 
• Identificación dos usos dos recursos naturais a través do seu uso 

tradicional e actual. 
• Recoñecemento da fraxilidade dos restos arqueolóxicos, o respecto ó 

Patrimonio. 
• O traballo en grupo. 
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1.2. ¿Que teñen de especial os petróglifos da Ferradura? 

No amplo conxunto de petróglifos de Galicia, os da Ferradura destacan por 
varios motivos: 

• É a máis importante estación de petróglifos da idade do Ferro debido a que 
nela se recoñecen de maneira clara unha serie de alineacións 
arqueoastronómicas. Varios gravados da Ferradura presentan sinais que 
revelan a súa construcción de acordo coa posición do sol en datas 
específicas.  

• Dentro dos numerosos petróglifos que hai na estación atópase un gran 
petroglifo central cheo de figuras de pés que, como veremos no último 
apartado deste traballo, nos pode estar indicando un sitio especial de 
nomeamento de xefes locais.  

• A parte da grande cantidade de arte rupestre da zona da Ferradura, a 
zona presenta unha gran riqueza arqueolóxica. Os xacementos máis 
coñecidos son os castros de San Cibrán de Las e San Trocado, e o 
asentamento indíxena de As Laias. Por outra parte, na aldea do 
Formigueiro consérvase un relevo da Idade do Ferro con motivos 
xeométricos e un friso de cabalos, un deles con xinete.  

1.3. ¿Como se vai desenvolver  a actividade? Notas Prácticas 
Precísanse a lo menos 2 horas para percorrer a ruta; a este tempo hai que 
engadirlle o necesario para chegar alí dende o punto de partida. É necesario 
ser previsores co calzado e a roupa. Recomendamos levar botas ou calzado 
deportivo forte, roupa de abrigo e para a choiva, ou gorra e protector 
solar para o sol. 
Os monitores poderán recoller ao grupo na Casa-museo Otero Pedraio co 

fin de dirixilos cara a Ferradura. 
• ACTIVIDADES NO CAMPO: A primeira parte da actividade vai consistir 

na explicación do fenómeno da arte rupestre e na visita aos diferentes 
petróglifos da zona, ademais vaise facer un calco e un “frotagge” dun 
dos gravados para ver como se documentan estes en campo. Na visita 
á escavación realizaranse diversas practicas que teñen que ver co 
traballo arqueolóxico como pode ser escavación de niveis, toma de 
mostras, elaboración da referencia de pezas, debuxo arqueolóxico, etc. 
Dependendo do número de alumnos os monitores verán a posibilidade 
de dividilos en dous grupos. 

• ACTIVIDADES DE APOIO NO CAMPO: para levar a cabo durante e 
despois da ruta. Esta consistirá nunha unidade didáctica que axudará 
ao alumno a repasar e reforzar os contidos e capacidades. No caso no 
que no último momento o tempo non sexa favorable, poderase facer na 
aula. O temo estimado para a elaboración destas fichas é de 0,30 
horas. 
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2. SOBRE A ARQUEOLOXÍA E O PATRIMONIO CULTURAL 
Presentamos algunhas ideas básicas en torno á Arqueoloxía, tanto coma 
disciplina científica que permite presentar hipóteses sobre cómo eran as 
sociedades do pasado e coma ferramenta que posibilita que estes restos sexan 
estudados e conservados na actualidade. 

 

2.1. Ideas xerais 

A Arqueoloxía estuda os restos materiais do pasado: as distintas actividades das 
sociedades do pasado, a súa forma de actuar, as súas costumes, crenzas, etc. 
deixan diversas pegadas. Moitas delas pérdense co tempo pero outras chegan 
ata nós: poden chegar as súas cousas, as ferramentas, o seu lixo, as 
construcións, a paisaxe, etc. 

A Paisaxe é resultado da interacción do ser humano co medio que o rodea 
(físico, biótico), nun sistema de influencia mutua. As distintas accións do ser 
humano acumúlanse no tempo, polo que a Paisaxe funciona coma una fonte de 
información histórica, coma un documento histórico que se pode estudar e 
interpretar. 

Pero cómo chegan ata nós estes restos? 

Todos os obxectos, a construcións e paisaxes son construídas durante un tempo 
máis ou menos longo, despois funcionan durante certo tempo mais, poden ser 
reformadas, mantidas, incluso aproveitadas dunha maneira distinta á orixinal, e ó 
final acaban sendo abandonadas. Estes restos vanse perdendo co tempo, 
estráganse tanto por causas naturais coma pola propia alteración que lles 
provocamos os seres humanos. 
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Estes restos materiais son as únicas pistas que temos para comprender 
coma eran as sociedades que ocuparon Galicia a maior parte da historia da 
humanidade, especialmente importante para o momento da historia na que non 
existen ningunha outra información escrita ou oral, coma libros, relatos, ou sexa, 
na PREHISTORIA. 

Estes restos materiais danos unha visión parcial do que pasou no pasado, 
son fragmentos de moitas historias que hai que reconstruír e darlle un sentido. A 
Arqueoloxía é una disciplina científica que rexistra con diversos métodos os 
restos materiais que deixan as sociedades do pasado, formula hipóteses e 
interpreta coma eran estas sociedades xa desaparecidas. 

Os restos arqueolóxicos son unha fonte de información fundamental para 
coñecer cómo eran as sociedades que viviron antes que nós no noso territorio 
pero son moi fráxiles. A súa alteración fai que perdamos información irrepetible, 
única. Hai que protexelos e conservalos e a Arqueoloxía tamén é unha 
ferramenta para xestionar estes restos na actualidade. 

2.2. Cómo é o traballo na Arqueoloxía? Técnicas de documentación e 
análise 

Para chegar a reconstruír o que pasou no pasado, é necesario combinar dous 
procesos de traballo básicos: 

1º.- Buscar e identificar na paisaxe os restos das cousas pasadas (o traballo 
de campo) 
2º.- Analizar, estudar e interpretar cómo viviron as xentes que as fixeron (o 
traballo no laboratorio). 
Polo que se refire ó traballo de campo, hai diferentes formas de localizar os 

restos materiais na paisaxe, a máis habituais son: 
• Camiñando (a prospección), polo que se explora visualmente a superficie 

do terreo e así se pode atopar dende cerámica nun campo, ata mámoas, 
castros, petróglifos, etc. 
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•  “Voando” (as imaxes aéreas): co que, ó cambiar a perspectiva ás veces 
podes chegar a ver estruturas moi grandes que a pé son moi difíciles de 
identificar, como nos campos de herba nos que, ó crecer a herba máis forte 
nas estruturas arqueolóxicas (ten un substrato rico en nutrientes) fai que se 
poida ver desde unha fotografía aérea ou de satélite a forma da estrutura 
soterrada. Incluso ferramentas como as fotografías aéreas de Google Earth 
poden chegar a ofrecernos información interesante e novidosa. 

 

• Medindo e describindo (a documentación): co que se recolle a información 
de cada sitio de maneira personalizada e en detalle, o que se fai desde con 
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fichas con descricións cualitativas ata fotografías, vídeos, debuxos e 
medicións, etc. para o que se usan dende un simple lapis ata ferramentas 
tecnolóxicas do máis novidoso. 

 

 

• Escavando (a escavación): co que se retiran os depósitos de terra que 
ocultan os restos soterrados do pasado; ten que ser moi coidadosa, porque 
unha vez que retiramos unha capa de terra e outros restos, estamos a 
destruílo, co que se perde información que non se pode recuperar nunca máis, 
coma se cando escavamos estivésemos lendo un libro no que o pasar a folla, 
esta se destrúe. Só temos unha oportunidade de lelo e rexistrar o que 
escavamos, polo que hai que ter moito coidado e ter un rexistro detallado. 
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Tras este traballo de recollida de información, no Laboratorio, queda unha 
importante labor que é necesaria para procesar, analizar, organizar e 
clasificar todos estes datos, incluíndo a limpeza dos materiais arqueolóxicos, a 
súa medición, descrición, ou procesar os restos orgánicos, facer analíticas sobre 
estes restos, etc. Para organizar toda esta información de fontes diversas 
empréganse bases de datos informatizadas que permiten un acceso máis 
sinxelo á información e mellora a capacidade de relación entre a distinta 
información, o que nos facilita o traballo. 

 
 

Tras todo este proceso, podemos chegar a emitir hipóteses sobre cómo eran 
en realidade eses obxectos, as súas casas, a súa paisaxe, qué cantidade de 
esforzo e traballo invertían, porqué facían as cousas así, cómo era a súa 
organización social, cáles podían ser as súas crenzas, cómo influenciaban no 
seu entorno,etc. O coñecemento que se extrae da Arqueoloxía é hipotético, ou 
sexa, có cambio das teorías, das perspectivas de investigación, da información 
dispoñible, das técnicas de análise de documentación, podemos achegar cada 
vez máis pezas para completar o crebacabezas da historia. Iso fai tamén que os 
arqueólogos teñamos distintas hipóteses sobre uns mesmos restos ou formas de 
ser sociedades antigas, o cal se discute en foros, congresos, nos libros, etc. 

Ademais, coñecer cómo viven outras sociedades que aínda perviven no 
noso mundo, cun xeito de vida distinto ó noso e máis parecido ó que sería, por 
exemplo na prehistoria, pode servirnos para formular mellores hipóteses. Neste 
caso, a Antropoloxía e Etnografía son unha fonte de información moi 
importante para propor cómo serían as sociedades no pasado máis remoto, pero 
tamén na historia máis próxima a nós. 
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A Arqueoloxía é polo tanto unha práctica pegada ó PASADO. Unha acción 
que produce coñecemento. Unha disciplina que interpreta, a través dos restos 
materiais, os procesos sociais e culturais que se deron no pasado.  

 

 

Pero ademais é unha práctica no PRESENTE, un coñecemento para a 
acción, unha tecnoloxía para a Xestión do Patrimonio Cultural, ou sexa para a 
súa protección, estudio, recuperación e revalorización na actualidade, o que 
implica mesmo que os arqueólogos traballemos en obras para evitar que se 
altere o patrimonio ou para documentalo antes de que se vexa afectado, e que 
tamén fagamos actividades de difusión entre toda a poboación do traballo 
arqueolóxico e os seus resultados, coma é por exemplo é esta actividade. 
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3.  ARTE RUPESTRE DE GALICIA 

3.1. Introducción 
Chámase arte rupestre a aquelas representacións gráficas realizadas 

sobre pedra. En Galicia son os petróglifos a forma na que aparece a arte 
rupestre. Os petróglifos máis antigos pertencen ó Neolítico e asócianse ó 
mundo das mámoas, tamén existen gravados pertencentes á Idade do Ferro, 
pero, sen dúbida, os máis coñecidos son os da Idade do Bronce.  

A maioría dos petróglifos atópanse nas Rías Baixas, en Terra de Montes e 
no Baixo Miño, aínda que non faltan gravados no resto de Galicia e norte de 
Portugal. Coñecemos a antigüidade dos petróglifos porque podemos identifica-
las armas gravadas, os puñais que aparecen nos petróglifos son os mesmos 
que usaban as comunidades da Idade do Bronce. 

3.2. ¿Cómo recoñecelos? 
Os gravados rupestres atópanse en terras de monte aínda que non moi 

afastados das terras de val. Localízanse en penedos e laxes graníticas, 
presentan un suco moi erosionado e en ocasións difíciles de observar. Existen 
dous tipos de deseños: figurativos, que son aqueles que é posible saber que 
representan, como por exemplo os cervos, os cabalos, figuras humanas e 
armas; e os abstractos, aqueles que non sabemos que representan, como son 
as combinacións circulares. 

 

 

Os petróglifos non reflicten a vida cotiá das persoas que os gravaron. As 
comunidades da Idade do Bronce practicaban a agricultura e a gandería como 
base de subsistencia. Pero nos gravados non aparecen estas actividades, os 
únicos temas representados son os relacionados coa caza e a guerra. Os 
petróglifos fálannos daquelas actividades que as xentes da Idade do Bronce 
consideraban máis prestixiosas. 

Nas escenas cinexéticas o único animal cazado é o cervo, esto pode estar 
relacionado coa importancia simbólica que este animal debía de posuír. No 
mundo imaxinario destas comunidades a caza semella ser algo máis que unha 
función soamente lúdica ou subministradora de alimento. Cando observamos 
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unha escena de caza nun petróglifo estamos a contemplar unha actividade de 
forte contido ritual e posiblemente iniciático. 

 

Os conxuntos de petróglifos sitúanse nas ladeiras das serras. En ocasións 
atópanse rodeando brañas e cubetas así como nas liñas de tránsito que 
comunican estas zonas cos lugares onde se atopan os poboados. As xentes da 
Idade do Bronce vivían nos chans da serra e en áreas inmediatas á costa. Os 
gravados sitúanse fóra dos poboados. Se observamos a distribución dos 
petróglifos podemos comprobar que se dispoñen rodeando as serras, como 
demarcando un territorio. Se a isto lle engadimos que os gravados posúen unha 
personalidade propia e diferenciable nas distintas comarcas, isto lévanos a 
pensar que puideron funcionar como delimitadores territoriais. Nas sociedades 
prehistóricas a arte sempre estivo unida a actividades de carácter ritual e 
relixioso, é dicir, que ademais de servir como marcas territoriais, os petróglifos 
puideron funcionar como lugares de agregación de guerreiros e como 
indicadores de sitios cunha especial carga simbólica. 

 

No territorio galego coñecemos alomenos tres períodos con arte rupestre ó 
ar libre: Neolítico (IV e III milenios a.C.), Idade do Bronce (II milenio) e Idade 
do Ferro (I milenio a.C. ata o século III d.C.) 

3.3. Arte Rupestre no neolítico 
Neste período atopamos arte rupestre dentro e fóra das cámaras 

megalíticas. Os gravados ó ar libre hoxe en día están pouco estudiados. 
Baseándonos nos estudios realizados recentemente, sabemos que algúns deles 
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aparecen preto dos túmulos funerarios da mesma época. Os motivos que 
presentan son: coviñas, figuras similares á letra grega “phi” e reticulados.  

Os gravados ó ar libre neolíticos son moi sinxelos e están en rochas que 
destacan pouco na paisaxe, agás nalgúns casos nos que os petróglifos aparecen 
rodeados por moreas de pedras de seixo branco creando un conxunto bastante 
relevante.  
En xeral, os petróglifos desta época non se asocian a calquera túmulo, senón só 
a aqueles que se localizan próximos a brañas e cubetas que na prehistoria 
serviron como zonas de pasto para o gando. Estas rochas soen situarse en 
lugares dende os que se pode ver, cara a unha banda, os túmulos recortados no 
horizonte máis próximo e cara á outra, as zonas de pasto 

 
Reticulado asociado a túmulos 

A arte rupestre neolítica semella funcionar como un complemento das 
necrópoles, de tódolos xeitos os gravados rupestres non parecen posuír a 
transcendencia que adquirirán no período seguinte no que gañan en 
monumentalidade e complexidade.  

 
Coviñas en primeiro termo e mámoa recortada no horizonte 
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3.4. Arte Rupestre na Idade do Bronce 
A paisaxe galega e máis concretamente nas comarcas onde se concentra a 

maior parte dos petróglifos: Rías Baixas e Terra de Montes caracterízase por ser 
un espacio moi fragmentado, formado por numerosas e pequenas serras 
alternando con fértiles e estreitos vales. As serras destas dúas comarcas, aínda 
que non son moi altas en termos absolutos, posúen ladeiras con pendentes moi 
pronunciadas que nun curto espacio poden subir dende o nivel do mar ata uns 
500 metros. En contraste con isto, os cumes presentan abondosas extensións 
chairas e brañas onde o pasto se mantén fresco todo o ano. 
Gracias ás intensivas prospeccións realizadas na Serra do Bocelo no centro de 
Galicia e ós labores de seguimento arqueolóxico na construcción de obras 
públicas, nas que se ten prospectado máis de 2.500 Km lineais de terreo 
removido, foi posible definir un modelo de emprazamento para as poboacións 
da Idade do Bronce 

Durante este período os poboados localízanse en chans situadas a media 
ladeira ou próximas ó alto das serras ou en zonas inmediatas á costa, pero 
nunca no fondo dos vales que nesta época estaban ocupados por densas 
fragas. 
Semella claro que a base de subsistencia destas comunidades sería a gandería 
e a agricultura empregando o sistema de rozas. A tecnoloxía agrícola da Idade 
do Bronce implicaba a procura de solos lixeiros e ben drenados propios das 
serras, rexeitando as terras de val, máis pesadas e cubertas de vexetación 
arbórea; por outra banda, a importancia da gandería semella verse reflectida na 
presencia de brañas nas proximidades dos asentamentos. O sistema de rozas 
implica, xeralmente, que as comunidades que a practican teñan que cambiar de 
lugar de asentamento cada varios anos, pero esta mobilidade semella 
circunscribirse a unha determinada serra, é dicir, un asentamento itinerante sen 
sair dun determinado territorio. Por outra banda, a arte rupestre atópase no límite 
entre as áreas ocupadas polos poboados e as zonas deshabitadas, servindo de 
límite simbólico entre o espacio doméstico e o espacio salvaxe. 

 
Mapa de distribución dos petróglifos do bronce 
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Esquema da paisaxe da Idade do Bronce  

De xeito sistemático podemos defini-las características do emprazamento 
das rochas gravadas como segue: 

• A grande maioría das estacións localízanse nas serras, máis 
concretamente nas ladeiras É dicir, separando as terras ocupadas polos 
poboados e as deshabitadas durante a Idade do Bronce. 

• A maioría das estacións atópanse en zonas de acceso ó monte dende o 
val, cos paneis orientados cara ó val, dispostos para ser vistos por aqueles 
que quixesen entrar ó territorio-serra delimitado polos petróglifos. Os 
únicos recursos existentes no contorno dos petróglifos son de tipo 
gandeiro, cinexético ou de recolección. 

Existe, por outro lado, un segundo modelo de emprazamento asociado a 
"monumentos salvaxes" (formacións naturais que destacan notablemente na 
paisaxe e que as comunidades humanas lle atribúen un contido simbólico).  

3.5. Arte rupestre do ferro 
Os petróglifos da Idade do Ferro, ó contrario dos da época anterior, non 

posúen unha distribución rexional, senón que se atopan de xeito regular por 
toda a xeografía galega e norte de Portugal. Os motivos que podemos atopar 
son cruces inscritas en círculos e cadrados, ferraduras, esvásticas, 
podomorfos, serpes, círculos simples, coviñas, pequenos pozos 
practicados na rocha e pías con canais, entre outros. 

Ó igual que na Idade do Bronce, as áreas con petróglifos da Idade do Ferro, 
puideron funcionar como áreas rituais ou santuarios; pero ó mesmo tempo 
posiblemente posuíron un certo caracter fronteirizo, como así o parece indicar 
a súa disposición regular no territorio e a súa vinculación ós principais ríos de 
Galicia. 

As estacións máis destacables desta época poden chegar a posuír un 
grande número de rochas gravadas. Quixeramos destaca-la zona de A 
Ferradura (Ourense) que explicamos no seguinte apartado.  
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Distribución da arte rupestre da Idade do Ferro 

 
Distribución dos elementos arqueolóxicos na estación do Ferro de Pedra Fita 

4. A FERRADURA 
Ás beiras do Río Miño, a 20 Km ao oeste do Ourense, a comarca de Amoeiro 
ocupa unha zona chan en altura, cunha altitude media de 400 m coñecida como 
Chao de Amoeiro, delimitado polos cursos fluviais do río Barbantiño e do Miño. A 
estación da Ferradura localízase ao sudoeste do Chao de Amoeiro, nun chan 
que forma un balcón desde o que se dominan as escarpadas ladeiras que 
configuran, cara o oeste, as paredes do val do río Barbantiño. Cara o sur fortes 
pendentes precipítanse cara o río Miño. Mirando cara ao norte, o chan 
interrómpese polo leito do río Formigueiro. Por último, cara ao este sitúase o 
Coto da Portela, pequena elevación que actúa como barreira visual: situados en 
A Ferradura a visibilidade diríxese cara o oeste, e secundariamente cara ao Sur 
e a Norte. 

A zona presenta unha gran riqueza arqueolóxica. Os xacementos máis 
coñecidos son os castros de San Cibrán de Las e San Trocado, e o 
asentamento indíxena das Laias. Por outra parte, na aldea do Formigueiro 
consérvase un relevo da Idade do Ferro con motivos xeométricos e un friso de 
cabalos, un deles con xinete.  

A área da Ferradura forma unha estación de arte rupestre conformada por 
unha trintena de rochas distribuídas en vinte grupos nas zonas de Outeiro da 
Zarra, Coto do Castro e o Chan da Ferradura.  
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Outeiro da Zarra, no extremo sudoccidental da estación, é un coto pequeno 
localizado sobre o abrupto oval do Barbantiño, presenta un perfil semellante a un 
castro pero as súas dimensións reducida se a ausencia de sistemas defensivos 
fannos dubidar de que o sexa. Localizáronse tres petróglifos con combinacións 
circulares, numerosas pedras con coviñas e un abrigo cun gravado no seu 
interior.  

Coto do Castro, no extremo nororiental da estación, é un castro da Idade do 
Ferro cun complexo sistema de terrazas. Desde a súa cima hai un claro dominio 
visual sobre A Ferradura. No poboado, nunha terraza próxima a acrópole, 
localizouse unha inscrición, tamén apareceu un serpentiforme, representación 
con numerosos paralelos nos castros galegos.  

O Chan da Ferradura, é unha extensión chan cun gran número de rochas. 
En torno a dita extensión sitúanse grandes penedos de entre 3 e 5 m de altura, 
xeralmente gravados con coviñas. É diferente O Raposo, aglomeración rochosa 
que sobresae uns 3,5 m cun abrigo no seu interior onde unha rocha exenta 
presenta un gravado irregular similar ao da Zarra.  

Nunha posición central está o petróglifo máis complexo e que dá nome á 
zona, Pedra das Ferraduras. Os motivos representados son podomorfos, 
rebaixes hemicilíndricos e cuadrangulares, cruces, ferraduras, coviñas, círculos 
concéntricos, un serpentiforme e outras formas irregulares. A rocha ten 10 m de 
longo por 3,20 m de ancho e 1,50 m de alto. Nesta rocha está gravado o grupo 
máis numeroso de podomorfos localizados ata agora en Galicia. Debemos 
destacar o especial detalle co que foron executados os podomorfos, xa que é 
posible distinguir os dedos nalgúns deles.  

 
Calco da Pedra das Ferraduras 

 
Escavamos este petróglifo no 2002, podéndose constatar que o entorno da 

rocha estaba moi alterado por obras agrícolas testemuñadas por marcas de 
arado e diversos recheos de terra realizados no S. XVI.  

É significativa unha serie de observacións arqueoastronómicas, pois os 
abrigo da Zarra e O Raposo, e o petróglifo central de A Ferradura presentan 



Laboratorio de Patrimonio 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

 

 21

sinais que revelan a súa construcción de acordo coa posición do sol en datas 
específicas.  

Para entendelo hai que considerar que os petróglifos da Ferradura están no 
centro dun triángulo cuxos vértices son castros que dominan o curso do baixo 
Barbantiño, Coto do Castro, xa citado, poboado a inicios do dominio romano 
(que comeza na rexión no 19 a. C), San Trocado ocupado na primeira Idade do 
Ferro, e posteriormente abandonado, San Cibrán de Las, un dos maiores castros 
de Galicia, fundado cara o século II a. C e abandonado a finais do s. I d.C, 
posiblemente substituído polo auxe do asentamento galaico-romano de Laias, ás 
beiras do Miño. Ademais é relevante que a área central de San Cibrán de Las 
está acoutada por un muro que define unha zona de función relixiosa onde 
apareceron catro inscricións con teónimos. Tendo en conta isto pasemos a ver 
os fenómenos arqueoastronómicos.  

Situados en O Raposo, en torno ao solsticio de inverno o sol ponse pola 
cima do castro de San Trocado iluminando o interior do abrigo e o petróglifo. 
Ademais neses momentos, O Raposo proxecta a súa sombra cara o nordeste 
apuntando cara ao Coto do Castro que, correlativamente, é o punto por onde 
nace o sol no solsticio de verán contemplado desde O Raposo.Pero esta data 
apunta a unha apertura do abrigo demasiado grande e non parece significativa, 
tampouco parece tan relevante que no equinoccio o sol entra por unha apertura 
cenital e ilumina a rocha pero non o gravado mesmo e sen estar os puntos de 
saída e posta do sol tan marcados como nos solsticios.  

 
Abrigos do Raposo e da Zarra, dentro presentan uns gravados moi parecidos que son 

iluminados polo sol no solsticio de inverno e verán respectivamente. 

Na Zarra prodúcese un efecto semellante en torno ao solsticio de verán, 
cando o sol ao poñerse ilumina o interior do abrigo, entrando a luz polo seu 
extremos meridional. Sen embargo, os puntos de orto e ocaso do sol non se 
relacionan cos puntos relevantes da paisaxe, polo que o seu interese relixioso-
cultural parece menor. Este fenómeno non pode ocorrer en ningún outro 
momento do ano xa que o sol nos solsticios de inverno e verán é cando acada a 
súa posición máis ao Sur e máis ao Norte respectivamente. 

Finalmente, a rocha da Ferradura presenta unha greta transversal duns 80 
cm. de longo por uns 10 de ancho que apunta cara a cima do castro de San 
Cibrán de Las. Neste caso, cando o sol se pon por encima de San Cibrán de 
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Las a principios de febreiro cae exactamente por esa greta da rocha. Se esto 
ocorre uns corenta días despois do solsticio de inverno, o mesmo ocorre, 
necesariamente, uns corenta días antes, a principios de novembro. En sentido 
inverso, en dirección ao nacente o sol sae pola cima de Coto do Castro a 
principios de maio apuntando á mesma greta da Ferradura, fenómeno que 
necesariamente se reproduce a principios de agosto. O curioso destas datas é 
que coinciden con algunhas festividades de tradición celta. 

 

A parte destas alienacións astronómicas, os paralelos reunidos por varios 
autores e unha relevante nova folclórica recollida en Galicia nos ano 90, 
leváronnos a interpretar os petróglifos con podomorfos como lugares onde 
puideron celebrarse cerimonias de investiduras de xefes locais semellantes 
as coñecidas en Irlanda, Escocia e Francia en ritos derivados dos vixentes entre 
poboacións celtas da antigüidade.  

Nas illas británicas as cerimonias de investidura consistían, entre outras 
cosas, en que o investido se poñía en pé sobre unha pegada gravada nunha 
rocha da que se dicía que pertencera ao primeiro dos reis da tuaht ou pequeno 
reino en cuestión. En Brest celebrábase cada tres ano unha cerimonia análoga 
ata fin do século XVIII; celebrábase o primeiro domingo de decembro, entro os 
seus distintos aspectos estaba a obrigación do alcalde de poñer o seu pé no 
burato de certa pedra.  

Testemuñas do Noroeste Hispano levan a pensar na coherencia das 
testemuñas célticas e a propoñer que unha variante local deses ritos operou en 
época prerromana. En relación co folclore e a tradición etnográfica, recollemos 
unha tradición local recentemente no municipio de Cabanas (Ferrol) o cal se 
refire á unha chamada “Pedra da Elección”, alí hai unha pegada dun pé sobre a 
cal, dise, que se instalaba o alcalde con motivo da súa elección. A pegada é, 
aparentemente, producto da erosión natural, pero o enclave, unha altura 
dominante, é similar aos que serven para o petróglifos da Idade do Ferro. 
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Material Didáctico_ A Ferradura_Amoeiro 

4.1. Recursos na rede 

• Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
[ http://www.patrimonioculturalgalego.eu ] 

• Consellería de Cultura e Turismo, Xunta de Galicia 
 [ http://culturaeturismo.xunta.es ] 

Sitios Web do LaPa 

• Laboratorio de Patrimonio (CSIC) 
[http://www.iegps.csic.es/lapa/ ] 

• Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (USC) 
[ http://www-gtarpa.usc.es/ ] 

• CSIC 
[ http://www.csic.es/index.do ] 

• Divulgación científica do CSIC 
[ http://www.csic.es/divulgacion.do ] 

• Arqueoneixón: Blog sobre o proxecto arqueolóxico dos Castros de Neixón  
[ http://www.neixon.blogspot.com/  ] 

• Web sobre Arte Rupestre 
[ http://www-gtarpa.usc.es/petro ] 


