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O. FICHA TÉCNICA. 	 0.5.EQUIPO TÉCNICO.
Xaquin FERRER CRUZ

EXPEDIENTE: 02.P.011.2008.003
	 Víctor VÁZQUEZ COLLAZO

Código SXPA: CD 102A 2008/514-0

0.1. TÍTULO.
TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS DE REVISIÓN DO REXISTRO DOS
GRAVADOS RUPESTRES DE PAREDES (CAMPO LAMEIRO -
PONTEVEDRA).

0.2. ENTIDADE PROMOTORA.
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Conselleria de Cultura e Deporte -
Xunta de Galicia).

0.3. ENTIDADE CONTRATISTA.

TOMOS CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN S.L.

0.4. LOCALIZACIÓN:
Lugar: Paredes. Praderrei.

Parroquia: Santa Maria de Moimenta. San Miguel de Campo.
Concello: Campo Lameiro.

Provincia: Pontevedra.

0.6.DIRECCIÓN.
Beatriz COMENDADOR REY

0.7. DATAS DA REALIZACIÓN DO TRABALLO DE CAMPO
08-09-2008 — 12-09-2008
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Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro e co C1DAR

1. CONTEXTO 	 (Centro de Documentación e Interpretación de Arte Rupestre)1.

1.2. CONTEXTO XEOGRÁFICO
1.1. CONTEXTO XERAL DO PROXECTO

1.2.1. Situación Xeográfica 2

Unha vez solicitada á empresa TOMOS CONSERVACIÓN

RESTAURACIÓN S.L., por parte do Servizo de Arqueoloxia da Dirección

Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, a elaboración dun

presuposto e proxecto para unha intervención arqueolóxica consistente na

revisión do rexistro dos gravados rupestres de Paredes (Campo

Lameiro - Pontevedra), e sendo a proposta aceptada por dita entidade,

pasamos a expoñer, tal e como se esixe no Capitulo II, artigo 6° do Decreto

199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na

Comunidade Autónoma de Galicia, pasamos a expoñer a preceptiva

Memoria Técnica.
A realización destes traballos debe ser posta en relación coa

denominada Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico, que pode ser
considerada como o proxecto marco da posta en valor do Patrimonio

Arqueolóxico na Comunidade Autónoma de Galicia, e concretamente co

A zona de intervención atópase situada, aproximadamente, na parte

centro-meridional do Camello de Campo Lameiro (Comarca de Caldas, na

tete?
FIGURA 1 PLANO DE SiTJAVON XEOGRAFtOA

,JCIUG1 1 Il/J, 11 J.
2 Ver figura 1: plano de situación xeográfica.
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1.2.2. E m prazamento Xeográfico

A área concreta de traballo ven definida por unha zona elevada (cota

mínima de 170 m.s.n.m. e máxima de 330 m), con desniveis considerables

cara ó norte (límite co Rego Mosc,allo) e oeste (Rego Maneses), e moito máis

suavizados na parte meridional (límite pola estrada P0-230 e o núcleo de

Praderrei) e oriental (lugar de Paredes)3.

Memoria técnica: Traballos arqueolóxicos de revisión do rexistro dos qravados rupestres de Paredes (Campo Lameiro). 

provincia de Pontevedra): trátase dunha zona montañosa situada na área de

transición entre os relevos prelitorais da denominada Dorsal Meridional

galega e a Depresión Meridiana. Máis en concreto sitúase no entorno dos

núcleos habitados de Paredes e Praderrei, abarcando terreos pertencentes

ás parroquias de Santa María de Moimenta e San Miguel de Campo. F

3 Ver figura 2: área de intervención.
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1.3. ANTECEDENTES

1.3.1. Administrativos/Patrimoniais

Segundo o artigo 40.2 da Ley 16 de 25 de junio de 1985 del

Patrimonio Histórico Español, os lugares con gravados rupestres quedan

declarados como Bienes de Interés Cultural por ministerio da propia Lei. Isto

veu significar que todos os petróglifos da Comunidade Autónoma de Galicia

posúen esa mesma consideración e gozan da máxima protección

patrimonial.

Loxicamente, polo exposto no texto anterior, os gravados rupestres

de Campo Lameiro quedaron declarados B.I.C. en virtude da Lei citada; pero

incluso algúns deles xa tiñan unha declaración especifica a través doutro

decreto anterior, o decreto 3741/1974 do 20 de decembro (B.O.E. do 10 de

marzo de 1975).

1.3.2. Arqueolóxicos (investigación)

gravados rupestres sitos en Campo Lameiro, xa que son tan numerosos que

resulta difícil facer unha relación de todos eles4.

Entre os primeiros estudios citaríamos a D. Ramón SOBRINO

BUHÍGAS, que publica en 1935 no Corpus Petroglyphorum Gallaecia,
pasando polos traballos do seu propio filio, Ramón SOBRINO LORENZO-

RUZA, xa nos anos cincuenta, así como traballos de outros autores:

Florentino LÓPEZ CUEVILLAS; José FILGUEIRA VALVERDE e Alfredo

GARCIA ALÉN: ou Carlos PARATCHA VÁZQUEZ.

Entre os anos sesenta e setenta son destacables os traballos dos

italianos Emmanuel ANATI e de C.G.BORGNA. E a comezos dos anos

oitenta, Antonio ÁLVAREZ NÚÑEZ leva cabo un intenso traballo de campo,

realizando con elo un importante e completo inventario dos petróglifos de

Campo Lameiro (e que servirá de tema para a súa propia Tese de

Licenciatura).

Nos anos noventa cabe salientar os estudios e publicacións de

VÁZQUEZ VARELA; A. de la PEÑA xunto con J. M: REY GARCÍA; F. Javier

COSTAS GOBERNA; ou RICHARD BRADLEY, Felipe CRIADO BOADO e

Ramón FÁBREGAS VALCARCE.

Pero é sobre todo nos últimos anos, que se desenvolveron un bo

número de actuacións arqueolóxicas directas sobre os gravados, as rochas

que os soportan e o entorno no que estas se emprazan (escavación

arqueolóxica, limpeza, sinalización, etc.) e que foron auspiciadas polos

No proxecto que foi presentado xa demos conta dos numerosos

investigadores e estudosos que trataron (e seguen a tratar) o tema dos 	 4 Aparte da relación de nomes que serán sinalados nos próximos párrafos, no apartado
bibliográfico final cftanse referencias. Algunhas desas referencias bibliográficas afectan ós
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propios organismos da administración de Cultura, dentro do marco de

actuacións da denominada Rede Galega do Patrimonio Arqueoláxico e

concretamente en relación co Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de

Campo Lameiro5.

estudios realizados sobre os petroglifos de todo o Concello de Campo Lameiro, e non só ós do
lugar de Paredes
5 Un compendio dos traballos de investigación máis recentes levados a cabo na área pode ser
consultado no epígrafe dez de REY et alii. (2004), así como no volume de Actuacións
Arqueolóxicas 2006 (Xunta de Galicia, 2008)

1.3.3. Arqueolóxicos (intervención)

As dúas actuacións que teñen unha relación máis directa co

proxecto que realizamos son:

- Os Traballos de localización e rexistro dos gravados rupestres do
ámbito espacial do futuro parque temático de arte rupestre de Paredes
(Campo-Lameiro) 6, realizado en 1997 pola empresa TOMOS S.L.. A parte de
localización e rexistro foi coordenada por Santiago VÁZQUEZ COLLAZO, e
a de diagnose sobre o estado de conservación dos gravados por Rosa
BENAVIDES GARCÍA. Os traballos contaron coa asesoría técnica de
Antonio de la PEÑA SANTOS.

- Traballos de limpeza dos gravados rupestres de Parada,
desenvolvida en datas recentes pola empresa BIC MATERIALES Y
CONSERVAC ION S.L. L.

6 0 proxecto foi autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da, entonces
denominada, Consellería de Cultura e Comunicación Social da Xunta de Galicia co código CJ
102 A 97/136-0. Queremos agradecer ao propio coordinador dos traballos (Santiago VAZQUEZ
COLLAZO) a copia que nos facilitou da Memoria Técnica onde se relatan os resultados da
intervención levada a cabo. Por outra banda, este documento está depositado nas dependencias do
Servizo de Arqueolwda da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela.
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2. ESTRUTURA DE OBRA

2.1. OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN

A Xunta de Galicia, a partir da denominada Rede Galega do
Patrimonio Arqueolóxico, está a desenvolver a revalorización e promoción

dalgúns xacementos ou puntos arqueolóxicos concretos. Dentro deste

contexto hai que incluir o Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo
Lameiro, cabeceira da rede de Arte Rupestre, onde está prevista a próxima

apertura do CIDAR (Centro de Documentación e Interpretación de Arte

Rupestre)7. En relación con esta cuestión e dentro deste mesmo contexto de

actuación, están a desenvolverse os traballos de musealización e posta en

valor do conxunto de gravados rupestres emprazados no lugar de Paredes
(Concello de Campo Lameiro, Pontevedra). O rexistro destes gravados é

importante para a elaboración dos contidos necesarios para o proxecto

museográfico previsto

O obxectivo primordial do presente proxecto foi a mellora do rexistro

e documentación dos gravados rupestres de Paredes mediante a revisión,
en mellores condicións de lectura, do rexistro realizado en 1997. Os
resultados desta revisión permitiron engadir ou modificar elementos ós

7 Rey, M., Infante, F.,Rodríguez, E. e Talión, J. 2004. 0 parque arqueolóxico de arte rupestre.
Ideas, estratexias e accións para unha xestión integral dos petroglifos galegos. RGPA,
Cademos, n° 3.
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calcos realizados entón. Por último, estas modificacións/engadidos foron
incluidos nos traballos de vectorización da totalidade dos calcos.

2.2. CONDICIÓNS DE OBRA

Como xa dixemos o rexistro dos gravados foi realizado en 1997

mediante o proxecto Traballos de localización e rexistro dos gravados

rupestres do ámbito espacial do futuro parque temático de arte rupestre de

Paredes (Campo-Lameiro) 8, e en datas recentes se desenvolveu o proxecto

de limpeza destes gravados.

A revisión nocturna dos gravados foi feita con aplicación de luz
artificial rasante sobre as rocas, sendo a meirande parte delas obxecto dun

proceso de limpeza recente.

2.3. EQUIPO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA

*	 A composición do equipo técnico e persoal participante nos

traballos foi a seguinte:
-	 Un técnico arqueólogo (director de intervención): Beatriz

COMENDADOR REY

8 Vid. Nota 6

- Un técnico arqueólogo: Xaquín FERRER CRUZ

- Un técnico debuxante: Víctor VAZQUEZ COLLAZO

* O equipo de infraestrutura:

Para a realización dos calcos foi utilizado polietileno.

Para a realización do rexistro fotográfico se empregou soporte dixital.

Para o tratamento dos deseños se empregou soporte dixital dos
calcos realizados en 1997 (

8
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3. METODOLOXIA-PLANO DA INTERVENCIÓN

A intervención pode ser dividida en tres grandes fases ou ámbitos de

actividade: unha primeira fase de consulta documental; unha segunda

terceira fase de revisión do rexistro das estacións con gravados rupestres
localizadas na zona xeográfica de estudio; e unha terceira de traballo de

gabinete.

3.1. Documentación previa

Consulta da memoria Traballos de localización e rexistro dos
gravados rupestres do ámbito espacial do futuro parque temático de arte
rupestre de Paredes (Campo-Lameiro). Recompilación dos deseños

orixinais dos calcos recollidos nesta memoria (se trata dun total de 46

calcos) e escaneado dos mesmos para a obtención dun soporte dixital en

formato mapa de bits. O escaneado foi feito en formato jpg, escala de

grises, nunha resolución de 300 ppp. (

Loxicamente, unha parte da información xa recadada, foi

empregada para a redacción e presentación do Proxecto de
Intervención, documento necesario para obter a autorización da

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia (segundo

se estipula no Decreto 199/97) e poder así executar o traballo.

9
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3.2. Revisión dos calcos de 1997 e rexistro das
modificacións.

Logo das actividades mencionadas, o primeiro traballo de campo
foi a localización no terreo de tódolos afloramentos rochosos obxecto
desta intervención.

- Aínda que aproveitamos os traballos de limpeza recentemente
realizados, eliminamos posibles elementos superficiais mantendo
sempre o criterio de mínima intervención.

Os traballos realizados foron9:

— Inspección nocturna dos elementos catalogados obxecto da

presente intervención mediante a aplicación de luz artificial rasante.
Marcaxe con xiz dos engadidos/modificacións pertinentes e localización
das modificacións na documentación gráfica, coas oportunas anotacións.
— Fotografado nocturno das modificacións mäis importantes con
iluminación rasante ou ben marcadas con xiz. (Vid. CD Anexo a esta
memoria).

- Realización diúrna de calcos dos elementos rexistrados a
engadir/modificar sobre unha película de polietileno transparente.

- Fotografado diúrno dos calcos parciais na súa localización
sobre a rocha.

9 Vid. Figura 3, cun exemplo de desenvolvemento dos traballos.
10
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3.3. Tratamento da información rexistrada e traballos de

vectorización

Esta derradeira etapa do proxecto foi levada a cabo en

gabinete, estando dividida en tres fases ou ámbitos de actuación.

1- Tratamento e elaboración da información rexistrada

durante o traballo de campo: fotografía dos calcos para o seu posterior

tratamento gráfico e informático.

2- Realización dos engadidos/modificacións pertinentes

sobre o soporte dixital dos calcos de 1997.

3- Traballos de vectorización dos calcos definitivos

incluíndo os elementos a engadir/modificar. Esta tarefa foi feita sobre o

escaneado dos calcos resultantes obtidos no ano 1997 (soporte dixital en

formato mapa de bits) mediante un programa de debuxo asistido por

ordenador. Finalmente se editaron os calcos finais revisados vectorizados

por capas, e tamén en soporte dixital en formato mapa de bits. (Vid. CD

Anexo a esta memoria).

As convencións de representación no traballo de

vectorización sonl°:

NOMENCLATURA:

- Emprégase a nomenclatura oficial para cada lámina.

- O conxunto en número romano e a rocha en número latino. Se ubica no

ángulo inferior dereito, e de non poder ser, no esquerdo. Inmediatamente

debaixo vai a escala gráfica.

SOPORTE:

- As liñas da rocha (contorno e diaclasas) van en color gris oscuro.

- Onde o límite da rocha está en contado con terra, emprégase unha liña

discontinua e trazo longo.

- As vetas de cuarzo se representan cunha trama branco e negro raiada en

oblicuo e a liña que a engloba en gris escuro.

- O tamaño de edición do raiado é de 0,3.

- As faltas na rocha (marcadas en color plano azul no calco orixinal) se

representan cunha liña moi fina simple sen recheo, en gris, igoal que as
diaclasas.

- Os gravados modernos (marcadas en lifía roxa no calco orixinal) se

representan cunha liña simple sen recheo, en negro, de 0,5 de grosor; As

áreas afectadas por canteiría levan unha trama ondulada.

1 0 Convencións xa empregadas nos traballos de dixitaNzación dos gravados ruesptres de
Tourón (Campo Lanneiro) e A Caeira (Poio). Eventualmente e en consenso coa Dirección

11
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MOTIVOS:

- Os motivos van en masa de cor negra con liña negra moi fina perfilando.

- Cando se define mal o límite, se fai un acabado "dentado" para expresalo.

- As fallas se marcan cun trazo negro de 0,5.

4. RESULTADOS

Como resultado das fases da intervención desenvolvidas, foron
elaborados en campo un total de 57 calcos parciais en polietileno.
Antes de pasar a expoñer os resultados concretos da prospección, hai
que significar unha serie de datos relacionados con este punto.

Das pedras rexistradas no 1997, non foi localizada unha delas,
concretamente a de Riba das Rozas 3. A razón é que o conxunto de Riba
das Rozas se atopa fora da área arqueolóxica, o entorno dos gravados
estaba cheo de vexetación o que dificultaba a visibilidade das pedras.
Mesmo os conxuntos de Riba das Rozas 1 e 2, non recibiron o mesmo
tratamento de limpeza, polo que a revisión nocturna non ofrece a mesma
lectura que nas do resto do conxunto. Pola contra foron documentados
dous gravados modernos neste mesmo grupo, dos que axuntamos a
correspondente Ficha de Inventario, aínda que non leva máis que a clave
da provincia e concello (GA36007) xa que non ten adxudicado número de
catálogo.

No se realizou traballo algún na Laxe dos Carballos por atoparse
case practicamente cuberta no momento de realización dos traballos.

A continuación pasamos a exporier os resultados dos traballos
por grupos de gravados.

Xeral de Patrimonio, poderán ser modificados por cuestións específicas de representación relativas ós gravados de Campo Lameiro.
12
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4.1. Resultados do traballo no grupo de Riba das Rozas 	 4.2. Resultados do traballo no grupo de Laxe da Forneirifia

Grupo N° !ny N° Calcos

Parciais
Modificacións

ou eliminaciäns
Motivos

Novas

Lámina

R. Rozas 1 GA36007026 X 1
R. Rozas 2 GA36007026 1 2
R. Rozas 3 GA36007026 - 2
R. Rozas novo 1 GA360070% 1 X 2
R. Rozas novo 2 GA360070 2 2 X 2

Conxunto localizado fora da Área Arqueolóxica, que non foi incluido nas
recentes tarefas de limpeza.
- Riba das Rozas 1: Se fixeron lixeiras modificacións no M1.
- Riba das Rozas 2: Non se sinalan modificacións.
- Riba das Rozas 3: Non foi localizado baixo a vexetación.
- Riba das Rozas (Novo 1). Gravado moderno. (Vid. ficha)

- Riba das Rozas (Novo 2). Gravado moderno. (Vid. Ficha)

A aparición destes gravados modernos no contorno dos antigos
supón a presenza dunha acción antrópica agresiva que supón un motivo

de risco a ter en conta na conservación deste conxunto de arte rupestre.

Grupo N° Inv N° Calcos

Parcials

Modificaciáns
ou eliminacións

Motivos

Novos
Lámina

L. Fomeirifia 1-1 GA36007015 7 X X 3
L. Forneirifía 1-2 GA36007015 2 X 4
L. Forneirifia 1-3 GA36007015 - X 5
L. Fomeirifia II GA36007044 1 X 6
L. Forneirifia 111-1 GA36007047 2 x X 7
L Fomeirifía 111-2 GA36007047 8

- Laxe da Forneirifia 1-1: Se realizaron 7 calcos parciais. É destacable a

eliminación dalgúns trazos definidos como fallas, sobre todo no contorno

de M11. Especialmente o motivo M5 así como as superposicións
presentes foron obxecto de revisións sucesivas. Finalmente se fixo
novo rexistro do motivo zoomorfo nos cuartos traseiros, así como dos

motivos interiores, que terien lixeiras modificacións. Por último é
importante a mellora no rexistro do soporte, especialmente no caso das

diáclases na zona de M5 e tamén ao sur da laxe, onde a superficie ä vista

estaba ampliada con respecto ao 1997.
- Laxe Forneiritia 1-2: Se realizaron 2 calcos parciais da mesma zona en

dúas noites diferentes. Se engadiu un motivo zoomorfo na zona sur de
M*1 non rexistrado en 1997.

13
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- L. Fomeiriña 1-3: Modificacións escasas en Ml. Eliminación dalgúns

trazos definidos como fallas (motivos M2 e M3). Mellora no rexistro do

soporte e redefinición dalgunhas diáclases que estaban mal localizadas.

- Laxe da Forneiriña 11: Se realizou 1 calco parcial. Eliminacións de

trazos definidos como fallas, sobre todo ao norte do zoomorfo M3.

Modificacións escasas no zoomorfo M2, referidas especialmente á

cornamenta onde o suco está moi deteriorado. Mellora no rexistro do

soporte, especialmente no caso das diáclases na zona de Ml.

- Laxe da Forneiritia 111-1: Se realizaron 2 calcos parciais. Lixeiras

modificacións no motivo Ml.

Se documentaron dous motivos novos:

Chamaremos M2 a un motivo a uns 30 cm ao sur do anterior, consistente

en dous segmentos de círculo concéntrico moi mal conservados.

Chamaremos M3 a un motivo a uns 130 cm ao NNW de Ml, consistente

nunha combinación circular, formado por 1 círculo concéntrico completo e

alomenos 2 incompletos.

- Laxe da Forneirifia 111-2: Non se sinalan modificacións.

4.3. Resultados do traballo no grupo de Chan da Isca

Grupo N° inv N° Calcos

Parcials
Modificacións

ou eliminaciáns
Motivos

Novos
Lámina

Chan da lsca 1-1 GA36007039 1 X 9
Chan da Isca 1-2 GA36007039 1 X 10
Chan da Isca 11-1 GA36007041 1 X X 11

Chan da Isca 11-2 GA36007041 1 X X 12
Chan da Isca III GA36007040 1 X 13

- Chan da Isca 1-1: Se realizou 1 calco parcial, e posteriormente se fixo 1

novo calco na revisión especifica do motivo M6.

Se rexistraron modificacións e eliminacións de trazos definidos como

fallas nos M1 e M2. No M4 se rexistraron lixeiras modificacións. As

modificacións máis significativas están no zoomorfo M6, onde o remate

traseiro está lixeiramente variado e se eliminou o "colar" do pescozo

rexistrado no 1997.

- Chan da Isca 1-2: Se realizou 1 calco parcial.

Se rexistraron eliminacións de trazos definidos como fallas nos M1 e M4,

así como trazos saltos en M3. Lixeiras modificacións no M2. As

modificacións máis significativas están na zona do morro do zoomorfo
M3.
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- Chan da Isca 11-1: Se realizou un calco da totalidade do conxunto,

debido a que a superficie exposta da rocha estaba moi ampliada con

respecto á de 1997, deixando novos gravados á vista.

Se rexistraron lixeiras modificacións, especialmente na mellora de

definición de M1 e M2.

Se localizaron 3 novos motivos:

- Chamaremos M12 a un motivo inmediatamente ao leste de Ml,

consistente nun motivo cuadrangular de esquinas redondeadas e cruz

inscrita.

- Chamaremos M13 a un motivo a uns 3010 cm ao norte de M7,

consistente nun motivo cuadrangular.

- Chamaremos M14 a un motivo a uns 60 cm ao oeste de M11,

consistente nun círculo concéntrico cunha coviña central.

- Chan da Isca 11-2: Se realizou 1 calco parcial, debido a que a superficie

exposta da rocha estaba variada con respecto á de 1997, deixando no

límite oriental novos gravados á vista. Se rexistrou unha lixeira

modificación en M4 e Ml, se eliminou unha suposta coviña central. Se

identificaron dous elementos novos (dúas coviñas) que amplían o deseño

do M2.

- Chan da Isca III: Se realizou 1 calco parcial no que se fan lixeiras

modificacións aos Ml, M2 e M3 por mor de fallas na pedra. No M2, o
zoomorfo ve reducida a lonxitude do seu rabo, xa rexistrado no 1997

como "anormalmente longo" Se considera que o segundo tramo

rexistrado entón non se corresponde co suco dun gravado e se define
como unha irregularidade natural da superficie da rocha.

4.4. Resultados do traballo no grupo de Outeiro das Ventaniñas

Grupo N° Inv N° Calcos

Parciais
Modificacións

ou eliminacións
Motivos

Novos
Lámina

0. Ventanifias 1 GA36007042 1 X 14
0. Ventanillas 2 GA36007042 1 X 15
O. Ventanifias 3 GA36007042 1 X 16
0. Ventanifias 4 GA36007042 1 X 17

- O das Ventaniñas 1: Se realizou 1 calco parcial. Se sinaiou no soporte

a contundencia e importancia da diáclase en dirección N-S. Este
elemento natural convértese en parte integrante de M1 no efecto das
sombras á luz rasante, conformando un novo apéndice ou radio. Foron
eliminados uns trazos indefinidos na zona oriental do soporte, que se

consideran irregularidades da superficie da rocha.

- O das Ventaniñas 2: Se realizou 1 calco parcial. Se rexistran
modificacións no deseño do M1, considerando que o motivo de círculo

dobre máis setentrional está máis completo do que fora sinalado.
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presenza dun zoomorfo, do que semella definirse mellor agora a parte
inferior do ventre e patas. En xeral a visibilidade dos sucos é mala por
desgaste, aínda coa luz artificial rasante.

- O das Ventaniñas 4: Se realizou 1 calco parcial. no que se fan
algunhas modificacións. No M1 a principal modificación é eliminación do
suco que conformaría o radio por unha diáclase. No M2, se trata da
eliminación dun suposto radio en dirección SW. Se fixeron modificacións
no soporte, como a eliminación dunha suposta coviña ao Norte de M3, e
a representación de dúas pías ou concavidades naturais da rocha. No
caso de M3, as modificacións afectan as combinacións circulares, nos
que se eliminan elementos, así como nos apéndices de unión ao trazo
final en dirección W, que se ve acortado. Estas eliminacións
corresponden en algúns con fallas na rocha, que aparecen agora
representadas como tal.

4.5. Resultados do traballo no grupo de Outeiro do Cogoludo

Grupo N° Inv N° Calcos

Parciais
Modificacións

ou eliminacións
Motivos

Novos
Lámina

O. Cogotudo 1-1 GA36007013 6 X 18
O. Cogotudo 1-2 GA36007013 1 X 19
O. Cogoludo 1-3 GA36007013 1 20
0. Cogotudo 1-4 GA36007013 1 X 21
O. Cogoludo 11-1 GA36007043 1 X 22
O. Cogoludo 11-2 GA36007043 2 X 23
O. Cogoludo 11-3 GA36007043 1 X X 24
O. Cogoludo 11-4 GA36007043 1 X 25
0. Cogotudo 11-5 GA36007043 1 X 26
O. Cogotudo 11-6 GA36007043 - X X 23

- Outeiro do Cogoludo 1-1: Se realizaron un total de 6 calcos parciais.
Se rexistraron lixeiras modificacións en M2, M9, M10, M15, M18, M19 e
M20. Tamén se eliminaron sucos indefinidos considerados fallas no
soporte.

- Outeiro do Cogoludo 1-2: Se realizou 1 calco parcial no que se rexistra
a eliminación dalgúns elementos na zona da cabeza do cabalo Ml, e
algunha moi lixeira variación na zona das bridas do motivo M2.
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- Outeiro do Cogoludo 1-3: Se realizou un 1 calco parcial, aínda quen

on foi sinalada ningunha modificación no gravado moderno.

- Outeiro do Cogoludo 1-4: Se realizou 1 calco parcial no que se rexistra

a eliminación dalgúns trazos do M2 considerados fallas na pedra. A
modificación máis significativa é a da posible escena de equitación Ml. A
revisión con luz nocturna non amosa a posible figura do xinete da que xa

no 1997 se sinalaba "que a penas e posible de recoñecer".

- Outeiro do Cogoludo 11-1: Se realizou 1 calco parcial. No motivo M1 se
rexistra unha falla na rocha na zona da cola do zoomorfo. No motivo M3,

se definían no 1997 "restos dun zoomorfo imposible de identificar pola

escasez de trazos", do que se rexistran agora solo posibles indicios na

parte occidental. Por útlimo, se elimina M4, definido como un "motivo
formado por trazos semicirculares e unha cazoleta", que á luz artificial
interpretamos como irregularidades do soporte.

- Outeiro do Cogoludo 11-2+116: Estes dous conxuntos foron rexistrados

no 1997 como dúas rochas separadas, resultando nesta revisión a
representación conxunta de ambas nun único soporte, constituido polo
grupo 11-6 o máis setentrional, e o 11-1 o máis meridional.
Se realizaron 2 calcos parciais.

No Outeiro do Cogoludo 11-6 sinalamos a aparición dun novo motivo que
denominaremos M4, a uns 20 cm ao Norte de M2, consistente nunha

combinación de 3 círculos concéntricos incompletos, cuns trazos
indefinidos na parte sur. A un motivo que aproveita un resalte da rocha
soporte para incorporar o volume á representación.
No M2 se rexistran lixeiras modificacións e se incorpora un radio en
dirección N-S. A modificación máis significativa é no M3, gran cervo que
se representaba no 1997 atravesado "cunha grosa liña vertical" definida
como "probablemente resultado dunha alteración recente do gravado".
Rexistramos este elemento non como un suco, senón como unha zona
sobreelevada entre dúas cristas, que forma parte do soporte, pero que
posiblemente está intencionalmente incorporada á representación.
No Outeiro do Cogoludo 11-1 sinalamos a modificación do M3, definido
como "círculo incompleto con cruz inscrita", e que non avistamos na

revisión con luz nocturna como tal.

- Outeiro do Cogoludo 11-3: Se realizou 1 calco parcial. Sinalamos a
aparición dun novo motivo que denominaremos M2, a uns 65 cm ao W de
Ml, consistente nunha combinación de 2 círculos concéntricos
incompletos cunha coviña central. Se engade o desetio desta parte do
soporte. En relación co motivo Ml, hai que sinalar a representación de
grandes fallas na rocha que afectan ao gravado.

- Outeiro do Cogoludo 11-4: Se realizou 1 calco parcial. O mäis

significativo é a eliminación de trazos indefinidos que conformaban o M2,
e algunha lixeira modificación en Ml.
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- Outeiro do Cogoludo 11-5: Se realizou 1 calco parcial. Lixeira

modificación no apéndice occidental de M1 considerado unha falla, e

mellora no rexistro do contorno do soporte, con marcas de canteiría.

4.6. Resultados do traballo no grupo de Fonte de Pena Furada

Grupo N° Inv N° Calcos

Parciais
Modificacións

ou eliminacións
Motivos

Novos
Lámina

F.P. Furada 1-1 GA36007012 1 X 27

F.P. Furada 1-2 GA36007012 1 X X 28

F.P. Furada 1-3 GA36007012 28

F.P. Furada 1-4 GA36007012 1 X 29

F.P. Furada 11-1 GA36007012 1 X 30

F.P. Furada 11-2 GA36007012 1 X 31

F.P. Furada 111-1 GA36007012 1 X X 32

F.P. Furada 111-2 GA36007012 1 X 33

- Fonte da Pena Furada 1-1: Se realizou 1 calco parcial. Se rexistraron

lixeiras modificacións en M2, M3, M4 e M5, consistentes na sinalización

de fallas nas rocha e a modificación dun suco por unha diáclase.

O máis significativo é a localización dun motivo novo que denominaremos

M3 case inmediato ao N do M1 , consistente nun segmento de círculo

cunha coviña lixeiramente descentrada. Do motivo M2 sae un radio

conformado por un suco groso en dirección NNW.

- Fonte da Pena Furada 1-3: Non se rexistrou ningunha modificación con

respecto ao calco de 1997.

- Fonte da Pena Furada 1-4: Se realizou 1 calco parcial. No M1 se

rexistraron e representaron diversas fallas na rocha e se eliminaron

diversos trazos indeterminados. Se rexistraron lixeiras modificacións en

M2, que afectan principalmente ao centro do motivo, onde se rexistrou

unha gran falla na rocha. O gran suco baixo este motivo é representado

como unha alteración presente no soporte e non como un suco gravado.

A revisión con luz artificial permitiu visualizar un forte deterioro na parte

más ao sur da rocha, onde se describía no 1997 "unha figura non

identificable" que non rexistramos na revisión.

En xeral se mellorou o rexistro do soporte e as diáclases naturais da

rocha con máis superficie exposta que no 1997.

- Fonte da Pena Furada 1-2: Se realizou 1 calco parcial. Lixeira

modificación na cornamenta dereita do zoomorfo M2 consistente na

sinalización dunha fallas nas rocha.

- Fonte da Pena Furada 11-1: Se realizou 1 calco parcial. Se rexistraron

lixeiras modificacións en M1 e M2 consistentes na sinalización de fallas

nas rocha que afectan especialmente á cornamenta dereita de Ml.

Tamén se sinalou a presenza dunha crista no soporte.
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- Fonte da Pena Furada 11-2: Se realizou 1 calco parcial. As

modificacións máis significativas se refiren a representación dun cerio

denominada M3, onde a mitade dereita da zona da gran cornamenta está

moi afectada por unha gran falla, senda difícil percibir os detalles

rexistrados en 1997. Se sinalou a presenza dun elemento no pescozo.

Tamén, de xeito xeral, se sinalaron con máis detalle as diáclases no

soporte.

- Fonte da Pena Furada 111-2: Se realizou 1 calco parcial. Se rexistraron
algunhas modificacións en M1 e se ampliou considerablemente a

representación do soporte, cunha superficie exposta moi superior á do

ano 1997. Non foron identificados motivos novos nesta nova superficie.

Se documentou unha forte afectación da superficie da rocha no extremo

máis ao norte.

4.7. Resultados do traballo no grupo de Outeiro de Pena Furada

- Fonte da Pena Furada 111-1: Se realizou 1 calco parcial. Con respecto

ao calco feito en 1997, tras a inspección con luz artificial, se eliminaron

un bo número de liñas curvas e rectas que non definían sucos

recoñecibles. Tras este proceso foi posible distinguir un posible zoomorfo
máis que os dous sinalados entón, e que se localizaría na parte sur da

rocha, a poucos centímetros do final da cornamenta da figura central. Se

rexistraron un bo número de irregularidades naturais da rocha, que non

se consideran sucos.
A uns 65 cm ao W do Ml, se localiza un motivo novo que denominaremos

M2 consistente nunha figura cadrada de esquinas arredondadas cun

apéndice ou radio que parte da esquina máis meridional e conformada

por un gran suco. Na parte central presenta unha pequena coviña.
Tamén, de xeito xeral, se sinalaron con máis detalle as diáciases no

soporte.

Grupo N° Inv N° Calcos
Parciais

Modificacións
ou eliminacións

Motivos
Novos

Lámina

O. P. Furada 1 GA36007011 1 X 34
O. P. Furada 2 GA36007011 1 X 35
0. P. Furada 3-5 GA36007011 1 X 37
O. P. Furada 4 GA36007011 1 X X 36

- Outeiro da Pena Furada 1: Se realizou 1 calco parcial. Se rexistraron
lixeiras modificacións en M1 e M2 consistentes fundamentalmente na

sinalización de fallas nas rocha.

- Outeiro da Pena Furada 2: Se realizou 1 calco parcial. Se rexistraron
lixeiras modificacións en M1 e M2, e considerables modificacións en M3
pola substitución dos de trazos indefinidos rexistrados en 1997, pola
figura dun posible zoomorfo rexistrada na inspección con luz rasante

artificial. que foron interpretados como fallas nas rocha. En xeral foi
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ampliada a superficie de rocha exposta e tamén a representada,

especialmente no extremo oriental. Foi posible documentar un forte

proceso erosivo na superficie do soporte.

- Outeiro da Pena Furada 3: Se realizou 1 calco parcial. A superficie da

rocha está totalmente erosionada e apenas é distinguible un suco na

superficie. Dada a contundencia da modificación e a posible perda de

motivos debido á erosión, foi preservado o deseño do calco feito en 1997

coa convención da representación das fallas na rocha, sinalando en

negro o único suco recoñecible.

- Outeiro da Pena Furada 4: Se realizou 1 calco parcial. Se rexistraron

lixeiras modificacións en M2 e M3. O cambio máis significativo é a

eliminación da definida en 1997 como "gran cornamenta" do M4, que foi

rexistrada na revisión como o resultado de irregularidades naturais da

rocha soporte, que contén, nesa zona, unha diáclase de gran tamaño.

Foi identificado un motivo novo que chamaremos M6, a uns 35 cm ao N

de M2, consistente en un arco de círculo, cunha covirla central.

4.8. Resultados do traballo no grupo de Laxe dos Cabalos

Grupo N° !ny N° Calcos
Parciais

Modificacións
ou eliminacións

Motivos
Novos

Lámina

L. dos Cabalos 1 GA36007010 2 X 38
L. dos Cabalos 2 GA36007010 1 X
L. dos Cabalos 3 GA36007010 X X
L. dos Cabalos 4 GA36007010 X X
L. dos Cabalos 5 GA36007010 4 X

- Laxe dos Cabalos 1: Se realizaron 2 calcos parciais. Lixeiras

modificacións en M2, M3 e M4, e M8, M9 consistentes na sinalización de

fallas na rocha. Rexístrase un acusado deterioro erosivo do soporte.

- Laxe dos Cabalos 2: Se realizou 1 calco parcial. As modificacións máis

significativas afectan a Ml, na área da cornamenta, xa que dado o deterioro

da rocha é imposible distinguir os detalles rexistrados en 1997. Foron

sinaladas as fallas da rocha no calco.

- Laxe dos Cabalos 3: Lixeira modificación de M1 por falla na rocha.

- Laxe dos Cabalos 5: 0 acusado deterioro da superficie da rocha

aconsellou non empregar o xiz, polo que só se fixo revisión con luz rasante e

fotografado. Baseado nesta fotografía dende diferentes ángulos, se fixo unha

lixeira modificación do M1 definido como "figura rectangular reticulada na
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que se distinguen 10 retículas claras (cadradas) dispostas en dúas Uñas de 6

e 4 (esta imc,ompleta)". Na fotografía apréciase que están dispostas en tres

tiñas (e non dúas) de 5 retículas (a última incompleta), e a liña central remata

nun elemento semicircular.

- Laxe dos Cabalos 5: Se realizaron 4 calcos parciais. Lixeiras

modificacións en M2, M3 e M8, M9 consistentes na sinalización de fallas na

rocha. Se rexistraron dous motivos modernos no extremo superior NW da

rocha, a uns consistentes en dúas cruces modernas, que denominamos M10

e M11. Inicialmente foi sinalada a posible existencia dun segmento de círculo

con radio e covitia no extremo superior NE, pero nunha segunda revisión foi

desbotada esta posibilidade.

5. VALORACIÓN FINAL E CONCLUSIÓNS

De xeito xeral podemos concluir que os traballos realizados en

1997, sen emprego de luz rasante artificial, permitiron o rexistro dos

elementos estruturais máis importantes do conxunto dos gravados.

A revisión aportou un escaso número de novos motivos, de pouca

entidade, só destacables nalgúns casos como Chan da lsca 11-1, Laxe

dos Cabalos 5 ou Outeiro do Cogoludo 11-2.

Nembargante, a revisión si aportou un bo número de

modificacións/eliminacións, as veces de certa entidade. Debido aos

procesos de deterioro/disgregación da rocha observados, é difícil saber

nalgúns casos se estas modificacións son debidas a alteración da pedra

nos derradeiros anos, ou a que no momento do rexistro foron

consideradas sucos de gravado elementos que na revisión semellan

alteracións de carácter natural.

O traballo ten contribuido a unha mellora no rexistro dos

diferentes elementos do soporte (diáclases, cristas cuarcíticas, gretas,

pías, etc) o que supón tamén unha mellora na lectura do c,onxunto, sobre

todo naqueles casos en que semellan formar parte estrutural das

representacións gravadas. A aparición de novos motivos en partes da

rocha que quedaran expostas ao ar libre recentemente, indica a alta

probabilidade de aparición de novos motivos nas áreas aínda soterradas,

como no caso de Chan da lsca 11-1 ou 11-2 por exemplo, polo que deberá

ser tida en conta esta posibilidade en futuras intervencións.
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7. APARTADO GRÁFICO

- Láminas
- Calcos en soporte papel

24



o 	 iM

Iba das Rozas 1

7

.— •

Conxunto de Riba das Rozas 1 (M2-M1)

Non incluidos na limpeza.
Lixeiras modificacións.

Lámina 1. GA36007026. Conxunto de Riba das Rozas 1



Riba das Rozas (Novo 1)
GA360070?
Non incluido na limpeza.
Non se sinalan
modificacións.

1M
Riba das Rozas (Novo 1)

Riba das Rozas 3

Riba das Rozas 2

Riba das Rozas 2
GA36007026
Non incluido na limpeza.
Non se sinalan
modificacións.

Riba das Rozas 3
GA36007026

Non incluido na limpeza.
Non localizado.

Riba das Rozas Novo 2
GA360070?

Non incluidos na limpeza. Se
fixo rexistro de dous novos
petróglifos modernos.

0	 M
Riba das Roms Novo 2)

Lámina 2. Riba das Rozas 2, 3, Novo 1 e Novo 2



Lámina 3. GA3600715. Laxe da Forneiriña 1-1

*

Ç
"

Laxe da Forneiriña 1-1

Se realizaron 7 calcos parciais.
Engadidos escasos, especialmente
coviñas.
Eliminacións dalgúns trazos
definidos como fallas.

Laxe da Forneiritia 1-1 M4-
M5

Estes motivos foron
inspeccionados varias
noites distintas en busca do
suco prehistórico da figura
principal.

•

•••
_

• •. . *
'17

•

C_.

• •

Lcrxe da Fornegifla 1-1

11
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-
Laxe da Fornelriña I-3

Laxe da Forneiriña 1-3

Modificacións escasas.
Eliminacións dalgúns trazos
definidos como fallas.

Lámina 5. GA36007015. Laxe da Forneiriña 1-3



1 NAo
Laxe da Forneiriña 11

Laxe da Forneiriñall

Se realizou un calco parcial.
Modificacións escasas.
Eliminacións dalgúns trazos definidos como fallas.

Lámina 6. Laxe da Forneiriña II



-

Laxe da Forneiriña 111-1

Laxe da Forneiriña 111-1

Se realizaron dous calcos parciais.
Modificacións escasas no Ml.
Engad ido de dous motivos novos
consistentes en segmentos de círculos
concéntricos.

Lámina 7. Laxe da Forneiriña 111-1
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7 , - -

.42

• /17

Laxe da Forneiriria 111-2

(
	 Non se rexistraron modificacións.

o	 iM

Laxe da Forneiriña 111-2

Lámina 8. Laxe da Forneiriña 111-2
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Chan da Isca 1-1

Chan da lsca 1-1

Se realizou un calco parcial.
Lixeiras modificacións nos M4 e
M6, esencialmente debido a fallas
na pedra.

Lámina 9. Chan da lsca 1-1
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IMo
Chan da Isca 1-2

anlibit

Chan da lsca 1-2

Se realizou un calco parcial.
Lixeiras modificacións nos M2 e
M3, e eliminación de sucos
indefinidos considerados fallas na
pedra.

o

Lámina 10. Chan da lsca 1-2



O 140

Chan da Isca II-1

Chan da lsca 11-1

Se realizou un calco parcial.
Rexistro de motivos novas consistentes
nun círculo e dúas ventaniñas en zonas
da pedra recentemente á vista. Lixeiras
modificacións no resto dos motivos.

Lámina 11. Chan da lsca 11-1



o 1M

-914.
.76

1M

Chan da !sao 11-2

Chan da Isca 11-2

Se realizou un calco parcial.
Rexistro de motivos novos consistentes
(coviñas) en zonas da pedra recentemente á
vista. Lixeiras modificacións nos motivos.

Lámina 12. Chan da Isca 11-2



40

.8e

.11

Chan da Isca

Chan da Isca III

Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións nos motivos M1-M2-M3 por
mor de fallas na pedra.
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Lámina 13. Chan da lsca III
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Outeiro das Ventaniñas1

o	 iM

A

114	 5

44

,

.49
62

•

. 57

99

Outeiro das Ventaniñas 1

Se realizou un calco parcial.
Eliminación de sucos
considerados fallas na pedra.
Sinalización dunha diaclasa
como parte integrante do suco
que conforma o radio.

Lámina 14. Outeiro das Ventaniñas 1
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.46

. 22

. 30

4 4

.59

Outeiro das Ventaniñas 2

Se realizou un calco parcial.
Modificacións en Ml.
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Outeiro das Ventanhas 2

Lámina 15. Outeiro das Ventaniñas 2
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Outeiro da Ventaniñas 3

Lámina 16. Outeiro das Ventaniñas 3
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Outeiro das Ventaniñas 4

Outeiro das Ventaniñas 4

Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións en M1-M2-M3.
Eliminación do gravado dun suco e
sustitución polo debuxo dunha pía.
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Lámina 17. Outeiro das Ventaniñas 4



Outetro do Cogoludo 1-1

Outeiro do Cogoludoll

Se realizaron 6 calcos parciais. Lixeiras
modificacións nos motivos M2-M9-M10-
M15-M18-M19-M20. Eliminación de sucos
considerados fallas na pedra. Millora na

sinalización das diaclasas. Non foron
rexistrados novos motivos.

Lámina 18. Outeiro do Cogoludo 1-1
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Outeiro do Cogoludo 1-2

Lámina 19. Outeiro do Cogoludo 1-2
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Outeiro do Cogoludo 1-3

Se realizou un calco parcial,
aínda que non foi sinalada
ningunha modificación do
gravado moderno.

Outeiro do Cogoludo 1-3
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Lámina 20. Outeiro do Cogoludo 1-3
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Outeiro do Cogoludo 1-4

Se realizou un calco parcial.
Eliminación de sucos considerados
fallas na pedra en M2. Lixeira
modificación en Ml.

Lámina 21. Outeiro do Cogoludo 1-4
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Outeiro do Cogoludo 11-1

Se realizou un calco parcial.
Lixeiras modificacións.
Eliminación de sucos
considerados fallas na pedra.
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Lámina 22. Outeiro do Cogoludo 11-1
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Se indicaron modificacións no
motivo circular do centro da
composición entre M2 e M4.

O	 I M

Outeiro do Cogoludo 11-2, 11-6

Outeiro do Cogoludo 11-2, 11-6

Se realizaron dous calcos parciais. Estes dous
conxuntos foron rexistrados no 1997 como dúas
rachas separadas, resultando nesta revisión a
representación conxunta de ambas nun único
soporte. No Outeiro do Cogoludo 11-6 se rexistrou
un motivo novo.

_

Lámina 23. Outeiro do Cogoludo 11-6, 11-2



Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións no motivo Ml. Rexistro dun
motivo novo consistente nunha combinación de
círculos concéntricos. Atopado fora da zona que

Outeiro do Cogoludo 11-3

.47

.27

1331111113.11~11%-.--1
1 M

o	 1 M

Outeiro do Cogotudo 11-3
o

Lámina 24. Outeiro do Cogoludo 11-3
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Lámina 25. Outeiro do Cogoludo 11-4
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Outeiro dos
Cogotudos 11-4

Se realizou un calco
parcial. Eliminación de
sucos considerados
fallas na pedra.
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Outeiro do Cogoludo 11-5

Se realizou un calco parcial.
Mellora no rexistro do
contorno da pedra, con
marcas de canteiría moderna.
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Outeiro do Cogoludo 11-5

Lámina 26. Outeiro do Cogoludo 11-5
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Fonte da Pena Furada 1-1

Fonte da Pena Furada 1-1

Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións en M2, M3,M5.

11A

Lámina 27. Fonte de Pena Fu rada 1-1



Fonte da Pena Furada 1-2

Se realizou un calco parcial. M1 ampliado con
partes novas. Lixeiras modificacións en M2, por
fallas na rocha.

JA

Fonte da Pena Funda 1-2

69

o 	 1 Y
Fonte da Pena Furada 1-3

Fonte da Pena Furada 1-3

Non se rexistrou ningunha modificación.
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Lámina 28. Fonte de Pena Fu rada 1-2, 1-3
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En Fonte da Pena Furada 1-4 se documentou unha forte
degradación da pedra.

Fonte da Pena Furada 1-4

Fonte da Pena Furada 1-4

Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións en Ml.
Eliminación de sucos considerados
fallas na rocha. Millora na sinalización
das diaclasas que conforman parte dos
motivos.
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Lámina 29. Fonte de Pena Fu rada 1-4
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Fonte da Pena Furada H-1

Fonte da Pena Furada 11-1

Se realizou un calco parcial. Lixeiras modificacións

en Ml e M2.

Lámina 30. Fonte da Pena Furada 11-1



Fonte da Pena Furada 11-2

Fonte da Pena Furada 11-2

Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións en M3.
Eliminación de sucos considerados fallas
na rocha.
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Lámina 31. Fonte da Pena Furada 11-2
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Fonte da Pena Furada 111-1

Lámina 32. Fonte da Pena Furada 111-1
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Fonte da Pena Furada 111-2

Lámina 33. Fonte da Pena Furada 111-2

/

Fonte da Pena Furada 111-2

Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións en Ml. Ampliación do perfil da
parte á vista da pedra con respecto ó 1997.
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Outeiro da Pena Furadal

Outeiro da Pena Furada 1

Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións en Ml.
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Lámina 34. Outeiro da Pena Furada 1
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Outeiro da Pena Furada 2

Outeiro da Pena Fu rada 2

Se realizou un calco parcial.
Modificacións considerables en
Mle M3 pola eliminación de sucos
considerados fallas na rocha.
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Lámina 35. Outeiro da Pena Furada 2
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Outeiro da Pena Furada 4

A

Outeiro da Pena Fu rada 4

Se realizou un calco parcial. Modificacións considerables entre
M3 e M4 por fallas na rocha. Rexistro dun motivo novo na parte
norte da pedra, consistente nun segmento de círculo con coviña
central.

Lámina 36. Outeiro da Pena Furada 4



Motivo non rexistrado no 1997.Se
realizou un calco parcial.
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Outeiro da Pena Fu rada 5

Se realizou un calco parcial. Eliminacións
considerables por fallas na rocha.

Outeiro da Pena Furada 3
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Outeiro da Pena Furada 5

Lámina 37. Outeiro da Pena Furada 3, 5
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Laxe dos Cabolos 1

Are

•

Laxe dos Cabalos 1

Se realizaron 2 calcos parciais.
Lixeiras modificacións en M2,
M3 e M4, e M8-M9 por fallas na
rocha.
Acusado deterioro da rocha.

Lámina 38. Laxe dos Cabalos 1
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Laxe dos Cabalos 2

Se realizou un calco parcial. Lixeiras
modificacións por fallas na rocha.
Acusado deterioro da rocha.
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Laxe dos Cabalos 2

Lámina 39. Laxe dos Cabalos 2



Laxe dos Cabalos 3
Lixeiras modificacións por fallas na
rocha.

Laxe dos Cabalos 3
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Laxe dos Cabolos 4
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Laxe dos Cabalos 4

O acusad ísimo deterioro da
rocha aconsellou non
empregar o xiz.
Documentación da retícula
mediante foto con luz rasante
nocturna. O resto non
presenta modificacións
considerables.
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Lámina 40. Laxe dos Cabalos 3,4



Laxe dos Cabalos 5

Se realizaron 4 calcos parciais. Lixeiras
modificacións en M2, M3 e M8 por fallas na
rocha.
Acusado deterioro da rocha.
Rexistro de motivos novos: dúas cruces
modernas na parte noroeste, e un posible
segmento de círculo con radio e coviña
central na norleste.

Laxe dos Cabalos 5
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Lámina 41. Laxe dos Cabalos 5



Laxe da Forneiriña 1-2

Se realizaron 2 calcos parciais (o mesmo dúas noites).
Engadidos dun motivo non rexistrado no 1997.
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Memoria técnica: Traballos arqueolóxicos de revisión do rexistro dos gravados rupestres de Paredes (Campo Lameiro). 	 tomoxt

ANEXOS



jeun
1.-CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA360070 (Novo 1)

2.-LOCALIZACIÓN
Nome do 	 Riba das Rozas (Novo 1)

Provincia: Pontevedra

Concello: Campo Lameiro

Parroquia: San Miguel de Campo

Lugar: Riba das Rozas

Cartografía: 	 1:5.000 	 N° de folla: 152-78

Proxección UTM X: 538.646 	 Y: 4.709.832

Coord. Xeográficas: Lonx. : 42°32'21" 	 Lat: 8°31'46"

Altitude: 235 m.s.n.m.

Descripción de accesos:

Coller a estrada P0-230 dende o lugar de Campo ata Praderrei onde, uns 250 m. antes do cruce
que leva a Paredes, se colle unha pista asfaltada á esquerda (en dirección N); a uns 100 m. tómase
outro camiño á esquerda (tamén en dirección N) que nos achega a un depósito de auga; a uns 25
m. ó NNW deste depósito están os gravados.

3.- CARACTERISTICAS DO EMPRAZAMENTO

Emprazamento topográfico:
Ladeira

Utilización do entorno:
Forestal



4.-ESTADO ACTUAL

Vexetación:
Piñeiro e matorral (toxo e uz).

Destrucción e alteracións:

Tipo de

5.-MEDIDAS DE PROTECCION

6.-MATERIAS

Descripción:

Procedencia:

Lugar actual do depósito:
- Museo ou colección

- Museo ou colección

- Particular. Nome(s) e



CROQUIS E DESCRIPCION:
Localizado a un 9,30 m NNE de Riba das Rozas 2, sobre un afloramento de forma xeral lisa, duns 95 cm no eixo
N-S e 560 cm no eixo E-W. Case a ras de chan.

Os motivos son letras gravadas recentemente: 	 RECUERDOS MVS

11
_

°fea dos Rozas (Novo 1 )
1M

Redactores:
Beatriz Comendador

Lugar e data:
A Coruña, Novembro 2008
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DE GALICIA

1.-CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GA360070 (Novo 2)

2.-LOCALIZACIÓN
Nome do	 Riba das Rozas (Novo 2)

Provincia: Pontevedra

Concello: Campo Lameiro

Parroquia: San Miguel de Campo

Lugar: Praderrei

Cartografía 	 1: 5.000 	 N° de folla: 152-78

Proxección UTM X: 538.657 	 Y: 4.709.841

Coord. Xeográficas: Lonx. : 42°32'21" 	 Lat: 8°31'45"

Altitude: 243 m.s.n.m.

Descripción de accesos:

Coller a estrada P0-230 dende o lugar de Campo ata Praderrei onde, uns 250 m. antes do cruce
que leva a Paredes, se colle unha pista asfltada á esquerda (en dirección N); a uns 100 m. tómase
outro camiño á esquerda (tamén en dirección N) que nos achega a un depósito de auga; a uns 25
m. ó NNW deste depósito están os gravados.

3.-CARACTERISTICAS DO EMPRAZAMENTO
Emprazamento topográfico:
Ladeira

Utilización do entorno:
Forestal



4.-ESTADO ACTUAL

Vexetación:
Piñeiro e matorral (toxo e uz).

Destrucción e alteracións:

Tipo de

5.-MEDIDAS DE PROTECCION

6.-MATERIAS

Descripción:

Procedencia:

Lugar actual do depósito:
- Museo ou colección

- Museo ou colección

- Particular. Nome(s) e



CROQUIS E DESCRIPCION:
SLocalizado a 12,40 m de Riba das Rozas Novo 1, sobre un afloramento de forma xeral lisa, duns 70 cm no eixo
N-S e 200 cm no eixo E-W. A ras de chan.

OS motivos son letras gravadas recentemente: MAVT

O 	 1M
Riba das Rozas (Novo 2)

Redactores: Beatriz Comendador Rey

Lugar e data:
A Coruña, Novembro 2008



RIBA DAS ROZAS (NOVO 1)

EQUIDISTANCIA DAS CURVAS DE NIVEL 	 5 METROS

ESCALA 1: 5.000

152-78
RIBA DAS ROZAS (NOVO 2)


