
Resumo
Durante as tarefas de “Control e Corrección de Impacto sobre o Patrimonio Cultural da Ampliación do Parque 
Eólico Xiabre” (CJ 102A 2006/202-0), documentouse unha estación de arte rupestre descoñecida ata o de ago-
ra, situada no concello de Vilagarcía de Arousa.
Rexistráronse 31 rochas gravadas, agrupadas en 14 sitios arqueolóxicos, e realizáronse calcos dos máis com-
plexos, alterados ou próximos á obra.
Os traballos arqueolóxicos desenvolvéronse baixo a dirección técnica de Rocío Varela e Yolanda Seoane, mem-
bros do Laboratorio de Patrimonio (LaPa), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e foron financia-
dos por ENGASA Eólica S.A.

Palabras chave
Control e corrección de impacto sobre o Patrimonio Cultural, prospección superficial, petróglifo, documenta-
ción, reprodución, calco.

Abstract
During the works of archaeological monitoring of a wind farm development in the Xiabre area (CJ 102A 2006/202-
0), built up by ENGASA Eólica S.A., a previously unknown series of rock art sites were recognized which is located 
in municipality of Vilagarcía de Arousa.
A total of 31 engraved rocks were documented, grouped in 14 different sites. Detailed tracings were made of 
either those with more complex motifs, more altered or closer to the development. 
The archeological works were carried out by the Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (IIT, USC), 
joint unit to the CSIC-Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, under the management of Rocío Varela and 
Yolanda Seoane.
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INTRODUCIÓN

1. ConDiCións Do aCháDego

A estación de arte rupestre que se da a coñecer neste artigo localízase no ám-
bito de afección da Ampliación do Parque Eólico Xiabre (promovido por ENGA-
SA Eólica S.A.) e foi documentada durante o control e seguimento arqueolóxico 
das obras de construción do proxecto, actuación autorizada pola Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura e Deporte) a data 4 de abril de 2006 
e desenvolvida polas arqueólogas Rocío Varela Pousa (dirección) e Elena Cabrejas 
Domínguez (equipa técnica).

O deseño primario do parque eólico sufriu certas modificacións; entre elas, 
propúxose un trazado alternativo para a gabia e o vial de acceso ao aeroxera-
dor B7. A variante implicaba reaproveitar un camiño preexistente que atravesaba 
a bacía do Río Salgueiro, espazo que non fora sometido a prospección no previo 
“Estudo de Impacto Arqueolóxico” (Memoria Técnica emitida o 28 de xullo de 
2004). A equipa encargada do seguimento das obras inspeccionou a zona, locali-
zando sete petróglifos dos que se deu debida conta no correspondente “Informe 
de Revisión de Cautelas” (6 de xullo de 2007).

Ante a documentación destas entidades, decidiuse articular un Plan de Co-
rrección Específico para este espazo, que garantise o rexistro de tódolos petró-
glifos que puideran localizarse alí e que permitise compatibiliza-la construción do 
proxecto técnico coa protección da estación rupestre.

Neste senso, indicáronse unha serie de condicións a cumprir pola obra:

• O vial de acceso ó aeroxerador debía respecta-las dimensións do camiño 
preexistente, permitíndose tan só a reescavación da súa caixa.

• A gabia escavaríase sempre en paralelo a camiños e devasas preexisten-
tes, para deste xeito emprega-la propia traza destes elementos como vía 
de tránsito da maquinaria de obra.

• A gabia trazaríase pola marxe máis afastada deses camiños e devasas 
respecto ás entidades localizadas.
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• A restitución de terreos realizaríase de xeito que se producira a mínima 
alteración visual do contorno.

Por outra banda, estimouse oportuno levar a cabo unha actuación arqueo-
lóxica específica sobre a zona, o que implicaba:

• A prospección de cobertura total da totalidade da área de estudo.

• O rexistro exhaustivo de tódolos petróglifos detectados, incluíndo a reali-
zación de calcos naqueles casos nos que se considerara preciso.

A maiores, aplicaríanse as seguintes medidas correctoras:

• Definición dunha área de cautela preventiva de 200 m de radio (medidos 
dende o perímetro exterior da entidade) en torno a cada un dos petró-
glifos identificados, o que implicaba que calquera acción de obra que se 
desenvolvese dentro deses lindes debería someterse a control arqueo-
lóxico.

• Definición dunha área de exclusión en torno a cada un dos sitios docu-
mentados, o que supoñía que non se podería executar ningunha acción 
de obra dentro dos seus lindes (o que incluía a provisión de materiais, o 
tránsito de maquinaria, etc.).

• Control a pé de obra de tódalas remocións e restitucións de terreo que se 
realizasen no contorno da estación de arte rupestre.

• Balizado das rochas máis próximas ós axentes de obra.

As autoridades competentes na materia autorizaron a execución da obra no 
seu trazado alternativo mediante Resolución de 13 de xullo de 2007. De seguido, 
presentouse o “Proxecto de Rexistro dos Petróglifos do Alto de Sobreiras”, auto-
rizado a data 1 de outubro de 2007 (CD 102A 2007/581-0), baixo a dirección de 
Yolanda Seoane Veiga. Raquel López Noia, Virginia Castro Hierro, Cristina Cancela 
Cereijo e as propias arqueólogas encargadas do seguimento das obras conforma-
ron a equipa técnica da actuación.

A documentación das rochas realizouse en outubro de 2007 e os seus primei-
ros resultados constitúen o núcleo deste artigo.

Pola súa banda, tanto a apertura do vial de acceso ó aeroxerador como a es-
cavación da gabia, levouse a cabo sen que se produciran incidencias de natureza 
arqueolóxica.

2. metoDoloxía De traballo

A actuación contemplaba dúas fases de traballo: en primeiro lugar, a prospec-
ción arqueolóxica superficial da área de estudo; e en segundo lugar, o rexistro dos 
petróglifos detectados.
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2.1. ProsPección

Realizouse unha prospección superficial de cobertura total dun espazo aproxi-
mado de 88 ha, centrándose especialmente nunha banda de 200 m en torno ós 
axentes de obra. Aínda así, non foi posible inspeccionar dúas áreas (dunhas 2 ha 
de extensión en conxunto) por mor da inestabilidade do terreo, afectado polos 
lumes do ano 2006, polos traballos de reforestación inacabados e polos abundan-
tes restos de cantería esparexidos polo mesmo.

2.2. rexistro Básico

Durante os traballos de prospección, os xacementos foron documentados de 
acordo coas especificacións de rexistro empregadas polo Laboratorio de Arqueo-
loxía e Formas Culturais1 (Martínez, 1997).

Deste xeito, realizáronse fichas de rexistro que atenden a aspectos relaciona-
dos coa localización e descrición do petróglifo, condicións do seu emprazamento 
e estado de conservación.

Asemade, tamén se documentaron graficamente cada unha das superficies 
descubertas mediante un debuxo a man alzada e fotografía analóxica e dixital. 
O rexistro fotográfico inclúe unha vista xeral do petróglifo, unha vista do empra-
zamento e fotografía dalgúns detalles dos mesmos, tanto referentes a aspectos 
iconográficos como referentes ao seu estado de conservación. Nos casos nos que 
se considerou necesario, empregouse luz orientada mediante espellos ou foto-
grafías realizadas con diferentes condicións de luz natural.

Por último, tódalas rochas foron localizadas con tecnoloxía GPS para a súa co-
rrecta situación.

2.3. rexistro Mediante calco

O procedemento seguido é o habitualmente empregado polo Laboratorio de 
Arqueoloxía da Paisaxe2 (Seoane, 2004) e constou das seguintes fases:

• Limpeza superficial das rochas. Realizouse naqueles casos nos que había 
vexetación queimada enriba do soporte ou cando a rocha presentaba unha 
grande cantidade de brións e liques. O obxectivo é delimita-la área grava-
da, así como facilita-la observación dos motivos. Esta tarefa realizouse con 
instrumental de madeira e con sumo coidado para non danar o soporte nin 
os gravados.

• Observación dos gravados con luz natural. Revisáronse os paneis en dife-
rentes momentos do día e con distintas tipos de luz natural. As boas condi-
cións meteorolóxicas permitiron observar os gravados coa luz solar rasante 
durante as primeiras horas da mañá.

1. Anterior denominación do LaPa-CSIC.

2. Anterior denominación do LaPa-CSIC.
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• Lectura con outros métodos complementarios. 
Nos casos nos que os petróglifos presentaban di-
ficultades de lectura empregouse a lectura con 
luz rasante natural orientada mediante espello.

• Perfilado dos sucos dos gravados con pinturas 
pastel de cor branca en barra. Este é un tipo de 
pintura non permanente que non supón ningún 
tipo de agresión para as rochas por seren os seus 
compoñentes totalmente vexetais e minerais. 
Unha vez rematado o calco a pintura foi retirada 
empregando auga e un cepillo de púas brandas.

• Elaboración do calco sobre plástico transpa-
rente de PVC colocado en contacto total coa su-
perficie do petróglifo.

• Procesado dos calcos en gabinete; que inclúe 
o escaneado de cada un dos plásticos e o volcado no programa Photos-
hop para a súa unión e dixitalización. Na imaxe resultante, diferéncianse os 
distintos graos de profundidade dos sucos mediante unha escala de grises 
(canto máis profundo sexa o suco, máis oscura será a tonalidade). Asemade, 
indícanse en distintas cores outros elementos como alteracións naturais e 
antrópicas, gretas ou o contorno do soporte.

Para a escolleita das rochas a documentar mediante calco tivéronse en con-
ta os seguintes criterios:

• Estado de conservación do soporte e dos gravados.

• Proximidade do petróglifo á obra.

• Cantidade, complexidade e excepcionalidade 
dos gravados.

• Risco de futuras afeccións.

RESULTADOS

1. DesCriCión Da área De traballo

A área de estudo denomínase “Alto de Sobrei-
ras” e localízase na vertente SW do Monte Xiabre, 
no concello de Vilagarcía de Arousa. A zona é lin-
deira polo N co municipio de Catoira e, polo SE, 
co de Caldas de Reis. Sitúase ao E do curso alto 
do río Con, en torno á bacía dun regato afluente 
deste denominado Río Salgueiro.

Varios outeiros flanquean este espazo (o Cotelo de Xan do Corno polo SSE, o 
Alto de Sobreiras e o Corucho do Río Salgueiro polo E, o Monte Meda polo NE, o 
Coto de Agudelo polo SW...), o que determina a súa bacía visual, que se orienta 

Calco da Rocha 1 do 
Petróglifo de Sobreiras 
4: YA070621N01, tra-lo 
perfilado dos sucos 
con pintura branca.

Vista xeral da bacía do 
Río Salgueiro dende o 
NE. Ó fondo, cuberta 
pola brétema, a vila e 
ría de Arousa.
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cara ó SSW, obtendo unha ampla visión da vila de Vila-
garcía e da ría de Arousa.

2. DesCriCión Dos PetrógliFos

No ámbito de afección do parque eólico documen-
táronse 31 rochas catalogadas en 14 xacementos. A 
este respecto, o criterio de rexistro empregado conside-
ra como “xacemento”:

• Unha soa rocha con gravados.

• Varias rochas gravadas que non disten entre si 
máis de 5 m.

• Varias rochas gravadas vinculadas a un mesmo 
elemento topográfico (por exemplo, unha aglo-
meración rochosa).

Deses catorce xacementos documentados, tan só 1 
(composto por unha única rocha) se atopaba rexistrado 
de antemán no “Arquivo de Xacementos Arqueolóxicos de 
Galicia” da DXPC: GA36060037-YA070820W04, Monte 
Xiabre II.

2.1. Petróglifo de soBreiras 1: Ya070621n04

Sitio arqueolóxico composto por tres rochas 
graníticas. A Rocha 2 atópase a 10 m ao SW da 
Rocha 1 e a Rocha 3 está a 12 m ao NE da Rocha 1.

Rocha 1: De 4,25 m de lonxitude no eixo E-W, 
3,10 m N-S e 1,10 m de altura máxima no extre-
mo S; abombada na parte superior e fracturada 
en dous grandes bloques. Presenta un único pa-
nel, lixeiramente cóncavo e inclinado ao ESE, no 
que se observan tres combinacións circulares in-
terrelacionadas, dúas delas cortadas por extrac-
cións de cantería do sector SE da rocha. A com-
binación maior (74 cm Ø) presenta unha coviña 
central (3 cm Ø) e seis aneis concéntricos; os tres 
círculos centrais forman un espiraloide e os tres 
máis exteriores están incompletos. Dende o cír-
culo interior parte un apéndice cara ao E (32 cm), 
interrompido pola extracción. Do cuarto ao sexto 
anel obsérvase outro apéndice (23 cm) con orientación NW-SE. Ao NE deste mo-
tivo principal, obsérvase outra combinación (30 cm Ø), cortada na metade E pola 
extracción, que presenta coviña central (3 cm Ø) e tres círculos concéntricos, os 
dous exteriores unidos ao círculo máis externo da combinación maior. Ao NNW 

Mapa de situación da 
estación rupestre.

Vista dende o SSE da 
Rocha 1 do Petró-

glifo de Sobreiras 1: 
YA070621N04.
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do motivo principal obsérvase unha terceira combinación (25 cm Ø) formada por 
dous círculos concéntricos incompletos pola erosión; únese por medio dun suco 
(10 cm) co círculo máis externo da combinación principal. O grosor dos sucos os-
cila entre 1 e 4 cm.

Rocha 2: Sitúase nunha pendente, aínda que forma un plano horizontal na 
cara superior. Mide 2,65 m no eixo E-W, 2,64 N-S e 0,60 m de altura máxima no 
extremo S. Presenta unha superficie regular fracturada por distintas fendas en ca-
tro cuadrantes. No cuadrante SE concéntranse os motivos; unha coviña (5,5 cm 
Ø e 1 cm de profundidade), rodeada por un suco semicircular de 2 cm de grosor, 
que abarca todo o arco W-E exterior da coviña. O arco E-W está formado por tres 
pequenas coviñas (entre 2,5 e 3 cm Ø e menos de 0,5 cm de profundidade).

Rocha 3: De 1, 70 m no eixo E- W, 2,90 m N-S e 0,10 m de altura máxima no 
sector oriental. A rocha sitúase a ras de chan, inclinada cara ao S. Presenta unha 
superficie regular cunha fenda no centro de NW a SE. Obsérvase un único motivo 
no sector S que semella representar unha ferradura; mide 18 cm de longo e 15 cm 
de ancho, e o suco ten un ancho que oscila entre 2 e 4 cm e unha profundidade de 
0,5 cm. Nesta rocha obsérvanse marcas de paso de maquinaria forestal.

2.2. Petróglifo de soBreiras 2: Ya070619W01

Rocha granítica de 4,20 m no eixo N-S, 3,40 m E-W e altura máxima de 0,15 m 
no extremo S. Sitúase a ras de chan cunha lixeira inclinación cara ao SSW e unha 
superficie bastante regular. Está seccionada no extremo SW, xerándose un peque-
no apéndice separado do bloque principal. Os gravados concéntranse no sector 
oriental da rocha, fundamentalmente no plano horizontal, aliñados nunha banda 
N-S. O motivo situado máis ao N é un alfabetiforme (38 cm lonxitude e 9 cm de an-
cho das letras). A 22 cm ao S localízase o motivo de maior tamaño, un cruciforme 
composto pola intersección de dous rectángulos (de 44 cm de lonxitude e entre 
1,5 e 3,5 cm de ancho de suco), que se atopa escunchado polos incendios. A 16 
cm ao W do cruciforme sitúase unha pequena coviña (3,5 cm Ø e 1 cm de profun-
didade). Ao S, localízase un conxunto formado por oito motivos: unha coviña (4 
cm Ø e 1 cm de profundidade), dúas posibles ferraduras (de 10 e 5´5 cm Ø) e cinco 
posibles pegadas de cérvido (cun suco de entre 4 e 7 cm de lonxitude) que seme-
llan dirixirse cara á parte máis elevada da rocha (ao N). Finalmente, represéntanse 
dúas cruces completas, unha con peana (29 cm x 12 cm e 18 cm x 13,5 cm de 
lonxitude de brazos), varios sucos que semellan restos dunha terceira cruz nunha 
parte escunchada da rocha, e unha posible ferradura (14 cm Ø). O ancho de suco 
de todos estes motivos aproxímase ós 2 cm.

2.3. Petróglifo de soBreiras 3: Ya070618W01

Formado por dúas rochas, a Rocha 2 a 3,20 m ao NW da Rocha 1.

Rocha 1: A ras de chan e inclinada cara ó S, de 5,10 m no eixo maior (NE-SW) 
e 4,95 m no menor. Na parte máis alta e preto do borde, presenta unha combi-
nación circular (33 cm Ø) de tres aneis concéntricos con coviña central (2 cm Ø e 
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0,50 cm de profundidade) e apéndice (17 cm) que arranca 
do primeiro anel. Un metro cara ao NW aparece unha co-
viña (3 cm Ø). No borde SE da rocha, debaixo da primeira 
combinación descrita aparece outra coviña (7 cm Ø) e va-
rios sucos curvilíneos que non conforman figura definida. 
Na parte inferior aparece unha concentración de 17 covi-
ñas (entre 10 cm e 4 cm Ø). Dunha das coviñas arranca un 
suco curvilíneo. Cara ao SW aparece outra concentración 
de 21 coviñas (entre 11 cm e 3 cm de Ø). Obsérvase ade-
mais unha combinación circular (40 cm Ø) de dous aneis e 
apéndice que remata nunha coviña. No interior da combi-
nación aparecen catro coviñas. Un pouco máis abaixo apa-
rece un círculo simple (15 cm Ø) do que sae un apéndice.

Rocha 2: Rocha granítica moi alterada pola erosión, 
polo que os gravados son moi difíciles de identificar. Trá-
tase dun afloramento a ras de chan de 5,90 m no eixo E-W 
e 4,30 m no eixo N-S. Presenta restos dunha combinación 
circular de dous aneis e coviña na parte central; algo máis 
ao W aparecen restos dun posible círculo. Os gravados es-
tán moi erosionados polo que só son visibles cunhas con-
dicións de luz óptimas.

Este petróglifo foi sometido a calco pola súa proximida-
de á obra, pola erosión dos sucos dos gravados e por tratarse dunha rocha a ras de 
chan, localizada nunha zona de fácil acceso para a maquinaria pesada, polo que 
podía correr un alto risco de alteración.

2.4. Petróglifo de soBreiras 4: Ya070621n01

Constituído por dúas rochas, a Rocha 2 a 1,1 m ao NW da Rocha 1, que se sitúan 
na parte máis elevada dun conxunto rochoso.

Rocha 1: Rocha granítica cunha superficie lixeiramente convexa. Os gravados 
sitúanse na parte máis alta e horizontal do soporte; trátase de varias combina-
cións e círculos interrelacionados entre si por medio de sucos. A primeira combi-
nación (31 cm Ø) no centro da rocha presenta dous aneis e coviña central (2 cm 
Ø); do último anel arrancan tres apéndices que se unen con tres círculos situados 
ao W (15 cm Ø o maior e 14 cm Ø o menor). Ao N destes motivos aparecen outros 
catro círculos (25 cm Ø o maior e 15 cm Ø o menor), que se unen aos anteriores 
por medio de sucos.

Rocha 2: Cun eixo maior de 3,80 m (WNW-ESE) e un eixo menor de 1,10 m 
(NNW-SSE), a súa altura máxima é de 0,70 m. Na parte SSE presenta dous sucos 
paralelos de 29 cm cortados por outros catro sucos perpendiculares, situados nos 
extremos, cunha lonxitude de 14, 9,5, 10 e 9 cm. Puideran ser os restos dun cua-
drúpede. Na parte máis elevada presenta unha coviña (4,5 cm Ø e 1,5 cm de pro-
fundidade).

Vista dende o SE 
da parte inferior da 

Rocha 1 do Petró-
glifo de Sobreiras 

3: YA070618W01. Ó 
fondo, destacando 

na paisaxe, o Petró-
glifo de Sobreiras 5: 

YA070621N03. 
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Este petroglifo foi reproducido mediante calco pola súa proximidade á obra 
e porque os gravados se sitúan na parte horizontal do soporte, unha zona moi 
sensible á erosión por auga debido á acción química desta ao quedar estancada 
sobre a rocha.

2.5. Petróglifo de soBreiras 5: Ya070621n03

Formado por catro rochas. As tres primeiras forman parte dun afloramento 
granítico de grandes dimensións e atópanse unidas entre si aínda que a diferente 
altura. A cuarta rocha sitúase a 1,3 m ao E do afloramento.

Rocha 1: De superficie irregular con inclinación cara ao S. Presenta varios moti-
vos xeométricos dispersos por toda a superficie. Ao W aparece unha combinación 
(38 cm Ø) de dous círculos concéntricos. Ao S desta, aparece un pequeno óvalo 
(15 cm x 13 cm Ø) do que arrancan tres apéndices duns 12 cm que o unen con 
outro óvalo (0,50 m x 0,45 m). Entre ámbolos óvalos atópanse tres coviñas (entre 
3 cm e 4 cm Ø). A 20 cm cara ao S da anterior figura aparecen tres sucos que non 
conforman un motivo definido, se ben puideron ser parte dun apéndice. Cara ao 
E, no centro da rocha, aparece outra combinación circular (48 cm Ø) con tres aneis, 
os dous máis exteriores incompletos. Debaixo desta, outra combinación formada 
por dous óvalos, con catro coviñas (entre 3cm e 6 cm Ø) no interior. Do óvalo ex-
terno arranca un apéndice curvilíneo (35 cm) en dirección SE-NW. Na parte E da 
rocha aparece unha figura de espiral (36 cm Ø), ao seu lado un óvalo (39 cm x 35 
cm) cunha coviña no seu interior (4 cm Ø). Do óvalo arrancan tres apéndices, un 
de 10 cm de lonxitude. Ao NW aparece unha combinación (70 cm Ø) de círculos 
concéntricos incompleta na metade SW, que presenta tres aneis entre os cales 
aparecen tres coviñas (entre 3 e 6 cm Ø). Cara ao NE desta figura aparece un óvalo 

incompleto (55 cm x 59 cm) que contén 
outro no seu interior con dúas coviñas, 
ambos unidos mediante dous sucos; do 
óvalo exterior arrancan catro apéndices, 
o maior (1,15 m) en dirección S rodea a 
combinación antes descrita. Arriba deste 
óvalo aparece un suco curvilíneo ao lado 
dunha coviña (5 cm Ø): Tódolos óvalos 
aproveitan as protuberancias do soporte, 
tal vez co fin de darlles maior volume.

Esta rocha foi sometida a calco en tan-
to presenta un gran número de motivos 
xeométricos fortemente erosionados, 
sendo xa moitos deles imperceptibles na 
actualidade sen unhas boas condicións 
de luz.

Rocha 2: Mide 5,50 m no eixo ESE-
WNW e 4 m no NE-SW, cunha altura máxima de 0,90 m. Trátase dunha superficie 
granítica irregular cunha inclinación cara ao S. Presenta dúas combinacións cir-

Calco da Rocha 1 do 
Petróglifo de Sobreiras 
5: YA070621N03.
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culares, unha delas (31 cm Ø) apenas visible pola erosión con dous aneis incom-
pletos. A segunda combinación (60 cm Ø) sitúase a 15 cm ao E e presenta tres 
aneis, dous deles incompletos. Na parte SE da rocha (preto da fenda que divide o 
soporte) aparece un suco curvilíneo que pode representar unha ferradura (10 cm 
Ø e 12 cm de lonxitude). A 60 cm ao E aparecen dous sucos que conforman unha 
cruz e outro suco curvilíneo que puidese corresponder cunha ferradura (9 cm Ø e 
10 cm de lonxitude).

Rocha 3: Grande bolo granítico que coroa o afloramento, cunha altura aproxi-
mada de 2,10 m. A cara superior da rocha é case horizontal e nela sitúase un cír-
culo (20 cm Ø) do que sae un apéndice cara ao W, que acaba conectando cunha 
pía natural.

Rocha 4. Orientada cara ao S, cunhas dimensións de 4,30 m (N-S) e 3,30 m 
(E-W), apenas levanta 40 cm do chan polo S. Presenta na parte central unha com-
binación (41 cm Ø) de dous círculos concéntricos incompletos, moi erosionados.

2.6. Petróglifo de soBreiras 6: Ya070626n01

Formado por tres rochas que forman parte dun grande afloramento.

Rocha 1: A ras de chan, de 4 m de lonxitude no eixo NE-SW, 2,80 m no NW-SE 
e 0,30 m de altura máxima ao SW. Localízase ao pé do afloramento principal, ao 
SSE do mesmo. Presenta unha superficie horizontal bastante regular e un peque-
no bloque alombado ao SW. Neste último obsérvase o gravado principal: unha 
combinación (79 cm Ø E-W e 55 cm Ø N-S) de alomenos catro círculos concén-
tricos incompletos, que nalgúns tramos aproveitan rebaixes naturais; no centro 
da combinación, na parta máis elevada do panel, obsérvase un rebaixe máis ou 
menos circular, do que parte un apéndice (33 cm) en dirección S que corta tres 
dos círculos. O ancho dos sucos oscila entre 2 e 3 cm. No sector NNW, a forma 
irregular da rocha impide completa-lo motivo. A 0,5 m ao NE da combinación, 
noutro punto elevado da rocha, localízase unha coviña (3,5 cm Ø e 1,5 cm de pro-
fundidade). A 0,2 m ao NE da coviña, obsérvase unha segunda (4,5 cm Ø e 0,5 cm 
de profundidade).

Rocha 2: Sitúase ao WSW do afloramento mide 3,25 m no eixo E-W, 1,50 m no 
N-S e 2 m de altura máxima ao W. Presenta un plano semihorizontal entre dous 
puntos elevados, en cuxo centro se sitúa o gravado que consiste nunha coviña (10 
cm Ø e 2,5 cm de profundidade) circundada por un único círculo (3 cm Ø E-W e 
21 cm Ø N-S). A adaptación do motivo á forma da rocha crea un efecto relevo. O 
ancho de suco é de 2 cm.

Rocha 3: Na parte centro-oriental do afloramento. Mide 2,10 m no eixo N-S, 
1,08 m no E-W e 0,48 m de altura máxima no extremo N. Presenta un plano incli-
nado cara ao S, sendo no extremo SW deste onde se localiza o motivo: un lixeiro 
rebaixe central (3 cm Ø) e un círculo que o rodea (34 cm Ø no eixo E-W), incom-
pleto polo SW, que semella abrirse nun dos seus extremos. O ancho de suco oscila 
entre 1,5 e 2,5 cm.
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2.7. Petróglifo de soBreiras 7: Ya070621n02

Constituido por tres rochas. A Rocha 2 situada 
a 4,5 m ao E da Rocha 1. A Rocha 3 sitúase a 6 m 
ao N da Rocha 1.

Rocha 1: Rocha granítica de 4,30 m no eixo 
NE-SW, 2,65 m no eixo NWN-SES, e altura máxima 
de 1,70 m polo S e mínima de 0,15 m polo N. Pre-
senta unha superficie plana na parte alta onde se 
localizan catro círculos concéntricos, os tres exte-
riores unidos por dous apéndices. Entre o primei-
ro e o segundo anel atópanse un grupo de trinta 
coviñas (3 cm Ø medio e 0,40 cm de profundida-
de). A combinación presenta unha coviña central 
(3 cm Ø) e apéndice. Cara ao W desta, pegada ao 
borde da rocha, hai outra combinación de tres cír-

culos incompletos (38 cm Ø). Ao W, e aproveitando unha protuberancia da rocha, 
aparece outra combinación de dous círculos concéntricos con nove coviñas (3 cm 
Ø medio) no seu interior e un apéndice (58 cm) que arranca do primeiro círculo. 
Cara ao SW, na parte central do panel, sitúase outra combinación de dous aneis 
con nove coviñas no interior do primeiro, do que arranca un apéndice (34 cm). 
Por último, atopamos un óvalo (41 cm x 35 cm) nunha protuberancia situada ao 
W da rocha.

Rocha 2: De superficie lixeiramente convexa e inclinada cara ao S. Mide 15,10 
m no eixo NE-SW e 7,20 m no WSW-ESE. Na zona máis alta, e preto do borde N, 
presenta unha combinación (40 cm Ø) e de tres círculos incompletos e coviña 
central (4 cm Ø). Do ultimo anel arranca un suco transversal (15 cm) a modo de 
apéndice. Cara ao S aparece un semicírculo incompleto situado nunha inflexión 
da rocha. Atópase moi afectada pola erosión, polo que os motivos son dificilmen-
te identificables.

Rocha 3: Rocha granítica exenta, tal vez desprazada pola cantería, de 1,70 m 
E-W e 1,10 m N-S, situada enriba doutra rocha; a altura total das dúas é de 1,30 m. 
Presenta unha única coviña (5 cm Øe 3 cm de profundidade) na parte SE.

As rochas 1 e 2 foron sometidas a calco polo risco de afección que sofren ao 
tratarse de laxes a ras de chan. Ademais, os seus sucos son case ilexibles por mor 
da erosión.

2.8. Petróglifo de soBreiras 8: Ya070820W01

Composto por catro rochas graníticas. A Rocha 2 atópase a 2 m ao SW da Ro-
cha 1, a Rocha 3 a 7 m ao SW, e a Rocha 4 a 12 m ao W.

Rocha 1: A ras de chan cunha superficie irregular e lixeiramente alombada. 
As súas dimensións son de 5 m (NW-SE) e de 1,69 m (WNW-SES). Presenta varios 
gravados dispersos por toda a superficie. De SE a NW atopamos, cortado por unha 
greta, un círculo (22 cm Ø) con cinco coviñas no seu interior (entre 2,7 cm e 4 cm 

Vista dende o NNW da 
Rocha 1 do Petró-
glifo de Sobreiras 7: 
YA070621N02.
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Ø). Cara ao NW e na parte máis alta e alombada, aparecen dous círculos unidos, o 
primeiro (25 cm Ø) con 14 coviñas e un apéndice (45 cm) que sae en dirección SE. 
O segundo círculo mide 34,5 cm Ø. Preto destes, e aproveitando unha protube-
rancia natural, aparece outra combinación de 2 círculos concéntricos (23,5 cm Ø) 
incompletos debido á erosión, cun apéndice (10 cm). Presenta coviña interior (4 
cm Ø). Cara ó NW aparecen 14 coviñas (entre 3 cm e 10 cm Ø e unha profundidade 
máxima de 3,5 cm), tres delas unidas entre si a través de sucos. Cara ao borde NW 
aparece un círculo incompleto (32 cm Ø).

Esta rocha foi reproducida mediante calco polo risco de alteración que sofre ao 
tratarse dunha laxe a ras de chan.

Rocha 2: A ras de chan con superficie irregular e lixeiramente alombada. Mide 
2,40 m no eixo N-S e 1,70 m no E-W. Na parte máis alta aparecen os restos de dous 
aneis dunha combinación circular (76 cm Ø no eixo N-S e 56 cm Ø no E-W).

Rocha 3: Rocha de 2,60 m no eixo N-S e 2,50 m no E-W, coa parte máis alta 
plana e a cara S inclinada. Na parte plana presenta unha combinación circular de 
dous aneis concéntricos, o interior incompleto, e 12 coviñas (entre 5 cm e 2 cm Ø) 
no seu interior. Presenta un apéndice en forma de peana (20 cm de lonxitude e a 
22 cm de ancho) que arranca de dous aneis. Cara ao W aparecen os restos dunha 
combinación circular (18 cm Ø) de dous aneis incompletos e coviña central.

Rocha 4: Forma parte dun afloramento de maior tamaño. Mide 5,20 m no eixo 
ENE-SWS e 4,65 m no NWN-SES. Presenta unha superficie plana aínda que irregu-
lar na que aparecen gravados os restos dunha combinación de óvalos, cortada 
por unha greta. Pódense observar dous óvalos (41 cm x 40,5 cm) cunha coviña no 
interior (2 cm Ø) e un apéndice curvilíneo.

Noutras partes do afloramento hai diversos rebaixes que puideran ser coviñas. 
O entorno de tódalas rochas atópase moi alterado por cantería e os motivos das 
rochas 2 e 4 están moi erosionados, sendo dificilmente identificables.

2.9. Petróglifo de soBreiras 9: Ya070820W03

Trátase dunha rocha granítica situada na parte central dun relanzo, a ras de 
chan. Mide 3,70 m no eixo NW-SE, 2,70 m no WSW-ESE e a altura máxima é de 0,30 
m no extremo S. A superficie da rocha é regular aínda que alombada no centro, e 
o sector W está bastante alterado. Presenta un único motivo na parte máis eleva-
da da rocha: tres coviñas (entre 1,5 cm e 2 cm Ø e 0,5 cm de profundidade) rodea-
das por dous círculos concéntricos (de 15 cm Ø e 22 cm Ø e un ancho de suco que 
oscila entre 1 cm e 2,5 cm). Do círculo interior parte, cara ao N, un apéndice (33 
cm) lixeiramente curvo. O círculo máis externo está rematado nun extremo por 
unha coviña (2,5 cm Ø e 1 cm de profundidade). O petróglifo atópase gravemente 
alterado pola erosión e a acción dos incendios, especialmente a súa metade W.



24 elena Cabrejas Domínguez, YolanDa seoane Veiga, roCío Varela Pousa

El Mus. de Pont., 62:   11-28. 2008

2.10. Petróglifo de soBreiras 10: Ya070927W01

Rocha granítica de 2,20 m no eixo N-S, 1,45 m no E-W e 0,17 m de altura máxi-
ma no extremo W. Sitúase a ras de chan, lixeiramente inclinada cara ao N e presen-
ta superficie regular. Os dous gravados se sitúan no centro do panel: unha coviña 
(3 cm Ø e 1 cm de profundidade) e, a 20 cm ao N deste motivo, un conxunto de 
tres coviñas (entre 2,5 e 3 cm Ø e 1,5 cm de profundidade) que conforman un 
triángulo isósceles, rodeadas no arco NNE-SSE por un suco semicircular de 2,5 cm 
de grosor e 0,5 cm de profundidade.

2.11. Petróglifo de soBreiras 11: Ya070927W02

Rocha a ras de chan de 3 m no eixo N-S, 2,60 m no E-W e altura máxima de 
0,18 m no extremo SW. Presenta unha superficie regular, con inclinación cara ó 
NNW. A meirande parte dos gravados sitúanse no sector meridional da rocha. O 
motivo principal é un círculo (34 cm Ø N-S x 29 cm Ø E-W) trazado en torno a un 
pequeno resalte da rocha que, cara ó NNW, conecta cunha fisura natural que fun-
ciona como apéndice, e cara ó SSE está interrompido por unha intrusión de seixo. 
Asemade, ao redor da protuberancia central, obsérvanse restos dun suco circular. 
A 9 cm ao E deste motivo localízase unha coviña elíptica (10 cm x 7 cm Ø e 2 cm 
de profundidade). A 17 cm ao NE do gravado principal, sitúase un rebaixe que se-
mella delimitado por un círculo (20 cm Ø). Finalmente, a 50 cm ao NW do motivo 
principal, obsérvase un gravado de difícil interpretación, formado por sucos moi 
erosionados que semellan estar rodeados no W por un arco.

Por outra banda, ao W do afloramento, e nun pequeno bloque exento, identi-
fícase unha pequena coviña (2,5 cm Ø e 1 cm de profundidade) e un suco lixeira-
mente arqueado duns 8 cm de lonxitude. Noutro afloramento situado a 2,20 m ao 
SSE da rocha principal, e no extremo máis próximo a esta, localízase unha coviña 
(5 cm Ø e 1,5 cm de profundidade).

2.12. Petróglifo de soBreiras 12: Ya070927n01

Formado por tres rochas. As Rochas 2 e 3 situadas ao SE da Rocha 1.

Rocha 1: Situada nun afloramento que destaca no seu entorno, afectado por 
cantería e fracturado en dous grandes bloques por unha fenda natural; un máis 
elevado e cunha superficie lixeiramente alombada e outro inclinado cara o W e de 
superficie bastante regular, no que se atopa o panel. No centro preséntase unha 
combinación circular (42,5 cm Ø) con dous aneis concéntricos e unha coviña cen-
tral (11 cm Ø) da que sae un apéndice cara o S (37 cm) que corta os aneis. Ao E da 
combinación aparece unha coviña (5 cm Ø) e un cuadrúpede de 29 cm de longo 
por 18 cm de alzado, que presenta cola polo que podería tratarse dun cabalo. Ro-
deando esta combinación polo S aparecen os restos de sucos que non conforman 
motivos definidos. Ao W da combinación aparecen os restos de un cuadrúpede 
que presenta unidos a súa cabeza varios sucos que puideran estra representando 
outro cuadrúpede enfrontado. A figura mide 69 cm de lonxitude en conxunto; un 
dos cuadrúpedes é facilmente identificable pero o segundo está moi erosiona-
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do, polo que é complicado asegurar que se trate dun animal. Baixo desta figura 
aparecen varios sucos indefinidos. Cara ao SE, na zona máis inclinada aparecen os 
restos doutros catro cuadrúpedes nos que non é posible distinguir a cabeza. Os 
tamaños varían entre o os 23 cm e os 30 cm de lonxitude, e os 16 cm e 18 cm de 
alzado. Cerca de dous destes cuadrúpedes (os situados máis ao N) aparecen sucos 
que representan restos da cornamenta polo que se trataría de cérvidos.

Tódolos cuadrúpedes do conxuntos parecen camiñar na mesma dirección, 
cara o E.

Esta rocha reproduciuse mediante calco debido á excepcionalidade dos seus 
motivos, xa que é o único caso no que aparecen representados motivos figurati-
vos.

Rocha 2: Bolo granítico de mediano tamaño, situado no extremo SE dun 
conxunto de afloramentos. Mide 2,85 m no eixo N-S, 3,25 m no E-W e 0,50 m de 
altura. Presenta unha superficie inclinada cara ao W. Os motivos sitúanse na parte 
superior e máis alombada da rocha. Trátase de 3 coviñas (de 5 cm, 7 cm e 7,5 cm Ø 
e entre 2 cm e 3 cm de profundidade) dúas delas próximas entre si.

Rocha 3: A escasos metros ao NW da Rocha 2, consiste nunha rocha a ras do 
chan inclinada no sentido da pendente, sobre a que se deposita un bloque de me-
diano tamaño fracturado pola cantería. Ao pé deste bloque e entre outras pedras 
partidas pode verse, con dificultade, unha pequena cruz duns 6 cm de lonxitude 
de brazos.

2.13. Petróglifo de soBreiras 13: Ya070820W02

Constituído por dúas rochas que forman parte dun conxunto de afloramentos 
que coroan un esporón, moitas delas afectadas gravemente pola cantería.

Rocha 1: Bloque granítico de forma triangular e inclinado cara ó E. Na zona 
máis elevada da rocha presenta un lixeiro alombamento no que aparece unha 
coviña rodeada por un único círculo.

Calco da Rocha 1 do 
Petróglifo de Sobreiras 

12: YA070927N01.
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Rocha 2: Situada a case 1 m ao SE da ante-
rior e posiblemente seccionada da mesma, pre-
senta igual motivo, unha coviña rodeada por 
un círculo.

2.14. Monte xiaBre ii: ga36060037 - 
Ya070820W04

Este petróglifo atopábase xa rexistrado no 
“Arquivo de Xacementos Arqueolóxicos de Gali-
cia” da DXPC.

Trátase dunha rocha granítica cunha das 
súas caras horizontal e con superficie irregular. 
De E a W aparecen moi preto do borde da ro-
cha unha combinación circular e unha espiral. 
A espiral (33 cm Ø) componse de 5 círculos (al-
gún incompleto por causa de escunchados) e 
coviña central (5 cm Ø). A combinación (30 cm 
Ø) presenta tres aneis e coviña central (3 cm Ø). 

Ao W destas últimas aparece un círculo (11 cm Ø) con coviña central (2,5 cm Ø). 
A 20 cm ao W aparece outro círculo (10 cm Ø) cunha coviña central (2,5 cm Ø) e 
apéndice de 13 cm de lonxitude. Cara ó SW atópamos unha combinación con 
dous aneis (30 cm Ø), un deles completo e os outros afectados pola erosión e por 
placas. Presenta coviña central (2,5 cm Ø). Cara ao N sae un suco que arranca do 
primeiro anel e remata no último, que mide 11, 5 cm de lonxitude. Ao NE apare-
cen dúas posibles coviñas moi alteradas debido ás placas (3,5 cm e 4 cm Ø). Ao 
SE da anterior combinación, aparece un suco semicircular, e preto deste outra 
combinación de dous círculos (18 cm Ø) e coviña central, cuxos dous aneis están 
unidos mediante un suco. Os motivos poden continuar debaixo do sedimento da 
zona N.

O seu acusado estado de deterioro fixo inescusable o seu relevamento, pois as 
placas que presenta o soporte poden provocar en pouco tempo a perda de parte 
das figuras, en concreto dunha espiral e unha combinación circular.

Calco do Petrógli-
fo Monte Xiabre 
II: GA36060037-
YA070820W04.
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CONCLUSIÓNS

A localización desta estación rupestre é decisiva para ampliar as análises pai-
saxísticas desta zona, situada na banda prelitoral da Ría de Arousa e marcada pola 
elevación do Monte Xiabre, referente de maior altitude tanto dende terra como 
dende o mar.

Os petróglifos localízanse na marxe dereita da bacía do río Salgueiro, moito 
máis cóncava e menos afectada por traballos de cantería e repoboación forestal 
que a beira esquerda (moi irregular, minada de furados e rochas fracturadas e 
desprazadas que dificultaron enormemente a prospección da zona). Distribúense 
fundamentalmente definindo o arco noroccidental da bacía, ordenando e delimi-
tando a paisaxe na que se inscriben.

En xeral, as rochas sitúanse en zonas pouco abruptas, en esporóns ou en pe-
quenos outeiros que suavizan a pendente da ladeira. Escóllense rochas a ras de 
chan ou con pouca altura, a excepción do Petróglifo de Sobreiras 5, inscrito nun 
afloramento que polas súas dimensións e morfoloxía funciona como referente na 
paisaxe.

As rochas situadas nas cotas máis elevadas gozan dunha ampla visibilidade, 
chegando a visualizar unha parte da ría. Así ocorre, por exemplo, cos Petróglifos 
de Sobreiras 1, 2, 3, 4 e 5 que, a curta e media distancia, teñen un control visual 
total sobre a bacía do río Salgueiro, e a longa distancia, pola súa orientación me-
ridional, a visibilidade enfócase cara á ría de Arousa.

Os petróglifos de Sobreiras 6 e 7 sitúanse nunha cota superior respecto ó gru-
po anterior, diminuíndo a súa visibilidade sobre a bacía do río, pero aumentándoa 
sobre a ría e cara o N.

No caso dos restantes petróglifos, pola contra, a vista sobre a costa é parcial 
ou mesmo nula e tamén varía a súa vinculación coa bacía do río Salgueiro. Así, o 
Petróglifo de Sobreiras 12 e o Petróglifo Monte Xiabre II localízanse na devandita 
bacía pero orientados cara a unha zona cóncava, máis encaixada, de visibilidade 
moi reducida.

Pola súa banda, os petróglifos de Sobreiras 9, 10 e 11 sitúanse nun relanzo 
que separa os ríos Salgueiro e Con (que discorre máis ó N), o que lles permite ter 
visibilidade sobre as dúas bacías.

Finalmente, o Petróglifo de Sobreiras 8, no límite N do conxunto, xa non gar-
da unha relación directa co río Salgueiro senón coa bacía do Con, mentres que 
Sobreiras 13, no límite SW, aproveita un punto elevado que se afasta da bacía 
do Salgueiro. Dende os emprazamentos prominentes destes dous xacementos 
establécese unha relación visual con algúns dos sitios antes citados, pero tamén 
con outros espazos lindeiros, polo que quizais están a funcionar como enlace con 
outras zonas externas ao conxunto.

En canto ás características estilísticas, a maioría dos sitios arqueolóxicos pre-
sentan motivos xeométricos (combinacións circulares, círculos simples, óvalos...) 
aínda que nun dos casos aparecen representados varios cuadrúpedes (Petróglifo 
de Sobreiras 12) e noutras dúas rochas aparecen figuras que poden estar repre-
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sentando ferraduras. Tódolos petróglifos, agás Sobreiras 2 (probablemente de 
época histórica), pertencen ao denominado Estilo Atlántico, cuxa cronoloxía se 
inscribiu tradicionalmente na Idade de Bronce, aínda que estudos recentes es-
tán a prolonga-lo seu uso dende o Neolítico ata a Idade de Ferro (Santos Estévez, 
2005). Dende esta perspectiva, certas representacións da bacía do río Salgueiro 
gardan unha estreita semellanza con algunhas das rexistradas no petróglifo próxi-
mo de Laxe dos Bolos, ou con moitas da representacións documentadas en Ballo-
tes – Meadelo, onde as últimas estribacións do Xiabre se precipitan no mar.

En xeral tódolos petróglifos se atopan moi erosionados, polo que os motivos 
son de difícil lectura, especialmente aqueles que se sitúan nas zonas máis ele-
vadas. Tamén ocasionaron importantes alteracións os traballos de cantería (moi 
frecuentes por mor da abundancia e calidade do granito da zona) e os incendios 
forestais. Neste senso, a entidade máis afectada é o Petróglifo Monte Xiabre II, 
que presenta varias placas e escamas orixinadas durante a vaga de lumes do ano 
2006, e que están a provoca-la perda dos gravados. Por outra banda, o Petrógli-
fo de Sobreiras 12 é particularmente singular, pois varios cuadrúpedes aparecen 
representados sen cabeza (aínda que algúns deles si presentan restos de corna-
menta) e no seu lugar sitúase un suave rebaixe; supoñendo que este sexa antrópi-
co, a súa intencionalidade e cronoloxía son moi difíciles de precisar. 

No transcurso do seguimento arqueolóxico, e debido ó interese espertado 
polo achado da estación rupestre, xeráronse polémicas reclamacións que deriva-
ron nunha intromisión no normal desenvolvemento dos traballos arqueolóxicos, 
poñendo mesmo en risco a integridade dos xacementos debido á súa extrema 
vulnerabilidade, en tanto se atopan nunha zona de fácil acceso e eran perfecta-
mente visibles a causa das balizas que os protexían. Aínda así, a actuación arqueo-
lóxica desenvolvida referenda a validez da metodoloxía de traballo aplicada, que 
permitiu reaccionar dunha forma flexible ó devir do proxecto técnico, sen perder 
de vista o seu obxectivo principal: o equilibrio entre a protección do patrimonio 
cultural e a construción do parque eólico. 


