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Ruta circular 2
das mámoas

Ruta circular 1
das mámoas

PARROQUIA DE NEGROS

Limiar
Esta publicación pretende ser unha auto guía
de visita para percorrer a parroquia de Negros e
coñecer tanto en coche coma a pé os diferentes
espazos naturais e culturais que nos ofrece Santo
Estevo de Negros.
Mapas
Ofrécense mapas con diferentes propostas de
percorridos que aparecen comentados nos apartados correspondentes desta publicación.
O primeiro mapa é o xeral da parroquia, cos percorridos propostos. Os límites parroquiais aparecen cunha liña negra grosa.
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Ao longo da publicación aparecen especificamente cada un dos percorridos explicados e detallados.
Códigos QR
Por outra banda tamén atoparás ao carón de cada mapa un código QR para
que poidas abrir co teu móbil os mapas
e seguir dun xeito máis directo os percorridos, con acceso tamén a toda a información de
cada un dos lugares de interese.
Cando premas sobre cada un dos puntos numerados no mapa, abrirase un cadro informativo na
parte inferior da pantalla, que contén información,
imaxes e incluso enlaces a outras páxinas web para
ampliar información.
Podes descargar gratuitamente no teu móbil
calquera das aplicacións de lectores QR que hai
dispoñibles. Próbaos e emprega aquel que mellor
se adapte ao teu uso.
Se abres os mapas coa sesión iniciada de Google
Maps ou My Maps, quedarán gravados no apartado “Os teus sitios/mapas” para dispoñer sempre
que queiras dos percorridos.
No móbil, os paseos poden verse de dúas maneiras: en formato mapa ou en formato vista saté10

lite. En Google maps, normalmente aparece na parte superior dereita da pantalla a opción de escoller a
capa/opción que se quere ver. Cadaquén pode elixir
o que mellor lle resulte para camiñar co móbil na
man seguindo o percorrido que aparece marcado.
Localización
A parroquia de Santo Estevo de Negros está situada ao sur do concello de Redondela, sobre o val
do río Maceiras. A parroquia vai dende o val ata a
parte alta de monte Mirallo.
A estrada nacional N-555 que comunica o concello
co aeroporto de Peinador atravesa toda a parroquia.
O río Maceiras marca a estrema leste con Saxamonde. Polo norte linda con Cedeira. Polo oeste,
na parte alta do monte Mirallo, linda con Trasmañó. E polo sur linda coa parroquia de Cabeiro.
Conta con catro barrios. Pregal, que linda co barrio
de Eira Pedriña de Cedeira. O Barrio de Fixón, na parte
baixa da parroquia, que se estende ata os ríos Maceiras e das Preiras. O barrio da Igrexa, na zona sur da
parroquia, ao redor da igrexa parroquial. E o barrio de
Negros, que se estende ao redor da aldea de Negros.
Toda a parroquia configura un anfiteatro natural
sobre o val do río Maceiras. As vistas que atopare11

des paseando por calquera dos lugares que percorrades sempre dominarán a ampla bacía deste val,
dende a vila ata o alto dos Valos, enxergando todas
as parroquias que se atopan ao outro lado do val.
O lugar máis espectacular para contemplar toda
esta paisaxe será o monte do Castro, onde se sitúa
o asentamento castrexo de Negros.
Propostas para visitas e percorridos
Podemos dividir as visitas en dúas zonas diferenciadas.
Por unha parte o alto do monte Mirallo, onde
atoparemos un conxunto arqueolóxico de máximo
interese, tanto pola súa riqueza como variedade,
xa que abrangue os tres principais momentos da
nosa prehistoria: o Neolítico, a Idade do Bronce e a
Idade do Ferro. Un percorrido que se pode realizar
dunha soa vez, de acordo co mapa que se acompaña nesta publicación, ou en etapas diferentes.
Por outra banda, na parte baixa da parroquia,
sobre o val, podemos tomar como lugar de referencia e partida o centro veciñal e cultural de Negros, xa que conta con aparcadoiro para iniciar as
andainas circulares que se propoñen a continuación.
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Paseo circular 1:
O val dos ríos Maceiras e das Preiras
Do centro veciñal ao val dos ríos Maceiras e das
Preiras.
Distancia: 3,3 km
Duración: 1:30 horas
Saída e chegada: centro veciñal de Negros
O primeiro percorrido proposto será unha baixada
ao val do río Maceiras dende o centro veciñal. Pola
dereita do edificio descende un camiño ata a estrada
de Fixón, alí xiramos á dereita e percorremos a estrada paralelos á vía do ferrocarril, durante uns 600 m,
ata atoparmos un paso subterráneo para atravesala.
Polo outro lado da vía pasearemos á beira do campos
traballados sobre o val ata o final do sendeiro, onde
atoparemos unha baixada ata a estrada de Sapal,
xa na parte máis baixa do val. Xiramos novamente á
dereita e pasearemos por un percorrido sinuoso rodeados de plantacións e en paralelo ao río Maceiras e
o seu afluente o río das Preiras, abeirados ambos os
dous por un frondoso bosque de ribeira.
No encontro da estrada co río das Preiras atoparemos os restos dun muíño no que se pode apreciar o tamaño importante que tivo no seu momento, así como a gran entrada da canle para a auga.
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Ao pasar o muíño tomaremos o primeiro camiño
da dereita, bordeando o río das Preiras ata chegarmos baixo o viaduto da vía do ferrocarril. Un lugar
que causará admiración pola dimensión dos arcos
que o compoñen.
A continuación comezaremos a subida ata a aldea de Fixón. Alí colleremos a estrada de volta ao
punto de partida.
De regreso, se queremos, podemos achegarnos
a visitar tamén o conxunto parroquial de Negros.
Cando cheguemos á altura do camiño de Seixo, tomaremos esta subida que nos levará directamente
ata o templo. Recomendamos volver polo mesmo
itinerario para completar a andaina, xa que o desprazamento dende a igrexa ata o centro veciñal
pola estrada resulta perigoso pola ausencia de beirarrúa e estreiteza da estrada N-555.
Conxunto parroquial de Negros
A igrexa de negros é un edificio de cronoloxía
descoñecida. Algunha publicación apunta a que
pode ser do século XVIII con trazos anteriores na
ábsida. O templo ten como principais elementos
decorativos os adornos con pináculos nos laterais
dos corpos da fachada e, sobre a porta principal, a
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fornela coa imaxe do santo e, sobre todo, o campanario, con dous arcos de medio punto, con outro
sobreposto rematado en cruz.
Diante da entrada principal da igrexa hai un
mausoleo familiar que destaca sobre os demais
enterramentos do camposanto. O corpo central
está organizado en tres espazos horizontais: o inferior contén os nichos, o do medio contén tres elementos con decoración vexetal e o superior unha
decoración ovalada para quizais conter algunha
inscrición no interior. Os laterais están decorados
con molduras lobuladas nos extremos. Este frontal está coroado por unha cruz disposta entre dous
pináculos. Nos laterais deste mausoleo tamén presenta unha decoración de pináculos.
Preto da igrexa está a casa parroquial, con forma de ele e canastro no patio.
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Paseo circular 2:
Senda da Auga e aldea de Negros
Do centro veciñal á aldea de Negros.
Distancia: 4 km
Duración: 1:30 horas
Dificultade: fácil
Saída e chegada: centro veciñal de Negros
Desde o centro veciñal dirixímonos á estrada
do aeroporto N-555, atravesámola e camiñamos
pola beirarrúa en subida ata o primeiro desvío que
atoparemos. Neste punto veremos á nosa dereita
unha subida, o camiño da Costa da Torre, e a continuación tomamos o seguinte desvío á esquerda
para dirixirnos directamente á Senda a Auga. Será
unha subida agradábel, entre cultivos e bosques
de ribeira, acompañando na parte alta o río Buelas.
Tamén atoparemos algunhas casas de construción
tradicional con lousas de xisto en lugar de granito.
Na confluencia coa Senda Auga encontraremos
unha fonte cando xiremos á dereita para continuar
por este paseo. Continuaremos ata chegarmos a
un miradoiro con varanda de madeira e mesas de
pedra, situado sobre as vivendas da parte alta do
barrio de Pregal. As vistas dominan todo o val do
río Maceiras e prolónganse ata as parroquias de
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Quintela, Reboreda, Ventosela e O Viso. Fronte a
nós, do outro lado do val, vemos o fermoso macizo
do monte Galleiro.
Neste miradoiro é onde deixaremos a Senda da
Auga e tomaremos o desvío á esquerda que sobe
monte arriba uns 250 metros para conectarnos co
seguinte camiño a maior altura e paralelo á Senda
da Auga. Xiramos á esquerda e por esta pista forestal iniciaremos o regreso do noso paseo circular.
Este camiño de monte levaranos ata o núcleo da
aldea de Negros. Na primeira encrucillada da aldea veremos unha mesa cun banco para recuperar
folgos. Ao seu carón descende o camiño dos Quinteiros. Por aquí iniciaremos unha unha baixada
agradábel entre hortas de diversas plantacións, co
val do Maceiras aos nosos pés e o monte Galleiro
en fronte. Ao final deste descenso conectaremos
novamente coa Senda da Auga, onde viraremos á
esquerda para chegarmos ao punto de encontro co
camiño polo que subimos desde o centro veciñal.
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Paseo circular 3:
Barrio de Pregal
Distancia: 2,3 km
Duración: 1.30 horas
Dificultade: fácil
Saída e chegada: centro veciñal de Negros
Outro percorrido circular para coñecer o interior
da parroquia de Negros. Desde o centro veciñal,
ascenderemos ata as últimas casas do barrio de
Pregal, no lugar de Piñeiro, para despois ir descendendo polo núcleo rural do barriol coñecendo
algunhas singularidades e historias populares, así
como edificacións que foron representativas da
vida cotiá das súas xentes.
Comezaremos dirixíndonos á estrada do aeroporto e xiraremos á dereita, sempre pola beirarrúa,
percorrendo uns cen metros ata a entrada do camiño do Piñeiro. Aquí iniciaremos un percorrido en ascenso por entre casas, plantacións e fermosas vistas
sobre o val do río Maceiras.
Continuaremos sempre en subida ata atoparmos o primeiro punto singular do noso paseo, a
mina de Recadén, situada na parte alta do barrio,
xa no lugar do Piñeiro. Hai uns anos este manancial sufriu un atuimento dentro que, ao ser lim21

pado, provocou un derrube interior que aínda se
pode contemplar desde a parte superior. Non se
aconsella introducirse dentro debido ao mal estado de conservación. Continuando polo camiño
en ascenso, cando rematen as últimas casas desembocaremos na Senda da Auga, nun miradoiro
con mesas e árbores para o descanso. A vista domina todas as parroquias que circundan o val do
Maceiras.
No descenso, achegarémonos ao interior do
núcleo do barrio de Pregal. As casas están rodeadas de plantacións diversas, entre as que predominan os viñedos e as froiteiras. Nunha das encrucilladas principais atoparemos o cruceiro de Pregal.
Esta é a situación definitiva despois de dous emprazamentos anteriores. As obras do novo trazado da vía férrea nos anos 60 do pasado século
provocaron o desprazamento da súa localización
inicial. Ten unha cruz exenta de figuras, os brazos
rematan cunha decoración en forma de flor de lis,
tamén denominada florenzada, e presenta como
decoración un corazón rodeado por unha coroa de
espiñas. Posúe tamén un peto de ánimas na parte
inferior, pero xa non conserva ningún tipo de decoración ou iconografía característica.
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Nesta mesma encrucillada tamén existe unha
casa que foi a antiga escola masculina da parroquia.
Dende este lugar tomamos o camiño de Magariños en dirección ao centro veciñal. Pasaremos
moi preto do bar Consejo e tamén ao carón da
antiga escola feminina, mentres admiramos unha
fermosas vistas sobre a largacía do val do Maceiras.
Continuando o noso paseo, volvemos atoparnos coa estrada do aeroporto. Outros cen metros
pola beirarrúa e atravesamos con precaución
para seguirmos polo camiño de Fixón. Ao pouco
de baixar por este vieiro, atoparemos a fonte lavadoiro da Neta. Unha boa construción empregada para lavaren as persoas de toda a contorna
xunto a unha fonte de fermosa fasquía en pedra
arrimada á parede dunha propiedade lindeira.
Para rematarmos o percorrido, seguiremos
paseando por este camiño de Fixón ata alcanzar
unha pequena desviación á dereita, o camiño da
Veiga do Eido, cun sonoro e redundante nome,
que nos levará ata pechar este paseo circular novamente no centro veciñal de Negros.
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Paseo circular 4:
A fraga do río das Preiras
Do centro veciñal á fraga do río das Preiras
Distancia: 3,8 km
Duración: 2 horas
Dificultade: fácil
Saída e chegada: centro veciñal de Negros
Un percorrido moi fermoso e recomendábel
pola principal zona de bosque do val. O itinerario
faise por asfalto ata chegar á entrada da fraga, a
partir de aí vai ser unha sucesión continua de vexetación de todo tipo, por unha fraga mesta e cerrada, mais sempre por un camiño cómodo e doado
de seguir.
Cruzaremos varias veces sobre o río e os regatos
que o nutren, unhas veces por fermosas pontellas
e outras vadeando por encima de pedras dispostas
sobre a auga.
Tamén pasaremos á beira de dous muíños de
cubo, un deles de grandes dimensións.
Iniciamos o paseo no centro veciñal. Descendemos pola camiño que hai detrás do edificio ata
chegarmos á estrada de Fixón. Xiramos á dereita
e percorremos uns oitocentos metros ata chegarmos á aldea de Fixón. Case na saída da aldea ve25

redes á vosa esquerda o indicador do camiño da
Trigueira, o descenso para a fraga.
A cento cincuenta metros está o río das Preiras.
Crúzase por unha antiga e fermosa pontella de
pedra. Despois continuaremos uns douscentos
metros por un precioso camiño rodeado de vexetación ata chegarmos á primeira encrucillada, alí
xiraremos á dereita para internarnos no bosque
por un camiño de carro amplo e cómodo. A douscentos cincuenta metros chegaremos ás casas de
Casal do Monte, xa en Vilar de Infesta. Á saída da
aldea tomaredes o camiño que descende á dereita
de novo para o río. Será un camiño descendente
durante quiñentos metros ata chegar ao río das
Preiras de novo. Atravésase por unhas pedras dispostas sobre a auga.
A partir de aquí ao longo do percorrido atoparemos dúas bifurcacións. Tomaremos sempre a da
dereita, para irmos paralelos e próximos ao río en
todo momento.
O bosque será cada vez máis envolvente e fermoso nesta beira do río. Despois de tomar a primeira bifurcación á dereita, non tardaremos en
encontrarnos co primeiro muíño. Un fermoso e
enorme exemplar de muíño de cubo que se conser26

va case na súa integridade. Merecería non deixalo caer no abandono e ruína total. Un pouco máis
adiante veredes o segundo muíño, tamén de cubo.
O camiño seguirá levándovos sempre polo medio da fraga, cruzando regatos, sinuoso e exuberante de vexetación, ata chegar novamente á estrada de Fixón. A partir de aí continuaremos ata o
punto de partida no centro veciñal, a un quilómetro de distancia.
Área arqueolóxica de monte Mirallo
Esta montaña, na que a parroquia ten unha boa
parte do seu territorio, contén un dos conxuntos
arqueolóxicos máis importantes, completos e representativos da prehistoria en Galicia. Aquí están
reunidos os tres principais períodos dese momento: o Neolítico, con 42 mámoas de hai aproximadamente cinco mil ou seis mil anos (34 delas na zona
que visitaremos); a Idade do Bronce, cunhas quince estacións de petróglifos, gravados rupestres de
hai uns catro mil anos; e a Idade do Ferro, representado por un castro galaico que ten uns dous mil
anos de antigüidade.
O conxunto completo de todo este patrimonio
comprende os territorios das parroquias que es27

treman na penechaira desta montaña (Negros,
Cedeira, Trasmañó e Cabeiro), mais en Negros podemos atopar elementos representativos dos tres
períodos.
Á parte destes momentos da prehistoria citados, tamén se acharon utensilios por toda a montaña que pertencen a etapas anteriores, xa no
paleolítico e que nos remontan a máis de cen mil
anos de antigüidade, representados principalmente por machados de pedra.
Polo tanto, pensemos que somos continuadores
e depositarios dun patrimonio de milleiros de anos
de historia, aínda viva e presente na actualidade.
Tratemos, xa que logo, con todo o respecto e coidado posíbel estes xacementos arqueolóxicos para
que non cheguen a desaparecer ou deteriorarse.
Só un dato para a reflexión: en 1978 publicouse
un mapa coa localización de 58 mámoas. Hoxe só
se conservan 42. Durante este pequeno espazo de
tempo, en plena democracia, con leis protectoras e
máis conciencia social, perdeuse unha cuarta parte
do patrimonio que existiu durante seis mil anos. A
presión humana, urbanística, industrial, deportiva
e de servizos que sofre monte Mirallo está arrasando todo este patrimonio de valor incalculábel. Non
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ten sentido. Por poñer un exemplo: a última mámoa desaparecida, completamente arrasada por
unha escavadora, foi no ano 2011.
En Galicia existen lugares arqueolóxicos que todos admiramos e que nos gusta visitar. Mámoas
coma o dolmen de Dombate ou a ruta das mámoas
de Vimianzo; lugares emblemáticos de gravados
rupestres coma Campo Lameiro ou Tourón, aquí
preto de nós; ou castros coma Santa Tegra, San
Cibrán de Las ou Baroña. Elementos únicos en si
mesmos, pertencentes a un período prehistórico
concreto. Mais nós, aquí en Redondela temos un
conxunto arqueolóxico no que están representados todos estes períodos da prehistoria xuntos.
Nunha soa tarde podemos realizar un paseo por
máis de seis mil anos de historia, visitando 42 mámoas neolíticas, unhas 15 estacións de gravados
rupestres da Idade do Bronce e un castro galaico
da Idade do Ferro. Toda unha clase de historia e un
museo ao aire libre. Sería o mellor e maior parque
arqueolóxico completo de toda Galicia.
Hoxe en día existe a posibilidade de realizar unha
visita autoguiada polos principais lugares arqueolóxicos de todo o monte Mirallo grazas a unha páxina
web: www.montepenideprehistorico.com (Museo Vir29

tual Monte Penide Prehistórico), unha web institucional e moi útil para coñecer na súa amplitude toda a
riqueza arqueolóxica desta montaña.
Nós ofrecemos aquí varias posibilidades de
achegamento á área da parroquia de Negros para
percorrermos os lugares arqueolóxicos máis importantes. Visitaremos a zona das mámoas, o castro galaico de Negros e algúns dos gravados rupestres que se atoparon na parroquia.
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Paseo circular 5:
Subida ao castro de Negros
Partindo do centro veciñal de Negros, propoñemos esta ruta circular a pé que nos levará directamente ao castro de Negros.
Distancia: 4,3 km
Duración: entre 2:30 - 3:00 horas
Dificultade: media
Punto de partida e chegada: centro veciñal de
Negros
(En coche: quen quixer visitar o castro de Negros sen realizar toda a subida a pé dende o entro
veciñal, pode achegarse co coche ata o propio castro ou á aldea de Negros e dende alí realizar o resto
do traxecto camiñando. Dende a aldea de Negros
o traxecto redúcese á metade de distancia e de
tempo.)
Desde o centro veciñal dirixímonos á estrada do
aeroporto N-555, atravesámola e camiñamos pola
beirarrúa ata a altura da igrexa parroquial. Neste
punto veremos á nosa dereita unha subida, o camiño da Costa da Torre, e a continuación tomamos
o seguinte desvío á esquerda para dirixirnos directamente á Senda a Auga. Será unha subida agradábel, entre cultivos e árbores, acompañando na
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parte alta o río Buelas. Tamén atoparemos algunhas casas de construción tradicional, propias desta
zona, realizadas con lousas en lugar de granito.
Na confluencia coa Senda Auga xiramos á esquerda ata chegar á estrada asfaltada. Neste punto comezaremos a subida ata a aldea de Negros.
Cando cheguemos á encrucillada central da aldea,
veremos unha mesa con banco corrido para retomar forzas. Continuaremos de fronte, sempre
subindo. Durante o percorrido podemos observar
algunhas das edificacións realizadas con pedra
de lousa en lugar de granito. O castro divisámolo
sempre no alto da montaña á nosa dereita. Aos 250
metros chegaremos ás últimas casas de Negros e
internarémonos no monte, sempre subindo, ata
chegarmos á unha pista forestal, que tomaremos
cara á dereita. Este camiño levaranos ata a entrada do castro situada na seguinte encrucillada, 350
metros máis adiante.
No carreiro de subida ao castro veremos á nosa
dereita a primeira rocha con gravados rupestres.
Unha gran pedra volteada con gravados na parte inferior, polo que teredes que agacharvos para
observalos. Trátase dun conxunto de cazoletas de
diversos tamaños.
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Continuando uns metros polo carreiro, a uns 25
metros á vosa dereita veredes un conxunto de rochas. Na parte superior da máis vertical delas podedes observar unhas 14 cazoletas.
Continuamos finalmente ata o cume do castro.
A 335 metros sobre o nivel do mar, érguese esta
maxestosa atalaia dominando a vila de Redondela
e todo o val do Maceiras coa vía principal de comunicación que discorre aos seus pés: a Vía XIX de
construción romana, hoxe en día continuada polo
Camiño de Santiago.
O regreso do percorrido a pé realízase descendendo ao redor do castro. No descenso podemos
aproveitar para ver unha rocha especial, un posíbel ídolo que hai á beira do camiño, descrito máis
abaixo, e visitar a Igrexa da Preta, que figura na
lenda descrita sobre o castro a continuación.
Este camiño de baixada ten dous treitos en mal
estado, onde hai que poñer atención para non escorregar. Recomendamos levar bastóns de camiñada ou caxatos de madeira para facilitar a baixada.
Ao final desta baixada empataremos cunha pista forestal que nos levará directamente á aldea de
Negros para cerrar este círculo ao redor do castro.
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Se deixamos o coche na parte alta da aldea, onde
comeza o monte, só teremos que subir a estrada
que sae da encrucillada da aldea para chegar ata el.
Descrición do castro de Negros
Este castro, coma a maioría dos asentamentos deste tipo existentes por Galicia, está situado
nunha elevación estratéxica e defendida pola propia orografía. Unha elevación con pronunciadas
pendentes ao seu arredor que ademais foi cerrada
cunha muralla que circunda a parte máis accesíbel
dende a montaña.
A coroa ten unhas dimensións aproximadas de
75 m (leste-oeste) x 50 m (norte-sur).
Na zona leste aparecen afloramentos graníticos, tanto no interior do recinto coma no bordo do
terraplén que arrodea a coroa por esta parte.
Defensas
As vertentes norte, leste e sur presentan elevados terrapléns naturais que forman unha efectiva
barreira natural defensiva.
A vertente occidental, a que mira cara ao monte
Mirallo presenta un afloramento rochoso na propia
coroa do castro que tamén fai de barreira natural,
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este afloramento continúase bordeando a zona sur
da coroa cunha muralla defensiva de cachotaría.
Esta muralla, aínda que evidente, está completamente esborrallada pola actividade forestal tan
intensiva que está sufrindo este castro.
A zona occidental exterior á coroa está dominada toda ela por unha terraza natural a xeito de
antecastro, onde se encontra tamén a entrada natural ao recinto.
Esta entrada vai bordeando a muralla pola zona
sur ata chegar ao cumio da coroa no sueste.
No interior do recinto castrexo, a pesar das graves alteracións que sufriu, aínda son perceptíbeis
os restos pétreos dalgunha vivenda.
Todo o interior do recinto permanece ermo
e cuberto por herba, maleza e os eucaliptos da
zona da muralla.
Nos bordos que arrodean esta atalaia natural
podemos apreciar as profundas caídas deste cotarelo.
Estado de conservación
O camiño polo que ascendemos a esta aldea
fortificada é o mesmo que percorreron durante
centos de anos os seus moradores, bordeando a
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súa amurada defensiva. Non obstante, a ruína que
contemplamos na actualidade non responde en
absoluto á grandeza e beleza deste enclave e da
vida que durante séculos se desenvolveu no seu
interior.
A muralla está completamente esborrallada,
aínda que visíbel, con eucaliptos medrando indiscriminadamente entre as súas pedras. Para máis
acelerada perda, na parte final deste camiño de
entrada ao recinto foron chantadas hai moi pouco
tempo unha serie de mesas de pedra para lecer da
xente, e a muralla aberta en canal cunha escavadora para levar unha condución de auga ata o interior
do castro, onde se dispuxo unha fonte de auga. A
mesma escavadora foi abrindo unha gabia polo interior do castro ata a disposición final da fonte.
Cando chegamos ao cumio e entrada principal
do recinto, asómbrannos as dúas torretas alí espetadas: unha correspondente ao control aéreo do
aeroporto, que dende a propia vila de Redondela
se pode ver cada noite como unha luz vermella
sobre este curuto; e unha torre de alta tensión de
condución eléctrica.
Camiñando por este recinto un sábese camiñando sobre a nosa historia antiga máis inmediata,
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aquela da que provimos máis directamente, a que
nos transmitiu a nosa forma de ser, de relacionarnos coa terra, os animais e o mundo espiritual da
natureza que aínda segue vivo en tantas prácticas
animistas existentes nas nosas parroquias.
Lendas e tradicións do castro de Negros
A moura-serpe do castro de Negros
A visita a este castro non pode rematar sen rememorarmos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos galaicos.
Os dous castros redondeláns (este de Negros e
o do monte da Peneda) conservan dúas fermosas
lendas de mouras, esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probábeis das
deusas nai da máis remota antigüidade, gardadoras de grandes tesouros, eses grandes segredos
da natureza que ocultan o misterio da súa maior
riqueza, unhas veces mineral outras alimentaria.
Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida
o enfrontamento fallado contra a proba que estas
mouras lles impoñen. As mouras son as gardiás
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dos segredos destes tesouros da natureza para
que a cobiza humana se manteña afastada.
Unha fermosa metáfora que se podería aplicar
perfectamente na actualidade ao espolio e sobreexplotación que o ser humano causa constantemente na natureza.
A Igrexa da Preta
No castro de Negros, a moura vive dentro da
montaña, baixo a aldea castrexa, no interior dunha cavidade chamada a “Igrexa da Preta”. Se antes
aludiamos ao carácter de divindade das mouras, a
denominación popular de “igrexa” para este lugar
é o máis apropiado. A palabra “preta”, en lugar de
moura, fai referencia á súa cor, xa que “preta” inda
hoxe en portugués significa “negra”.
Nas distintas versións hai referencias a que
era a raíña da fortaleza da montaña, que alí facía
grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións esta moura sae
todas as mañás a recibir o sol nacente (a cavidade
está orientada ao leste) e fai rezos e invocacións ao
astro solar.
Polas noites sae da cavidade en forma de serpe
e sobe ata o curuto do castro. Aquí atopamos va39

rios lugares vinculados coa súa presenza. O máis
salientábel é a chamada “Cadeira da Moura” (“Silla da Moura”), unha rocha ao bordo do precipicio
que está orientada directamente cara á ría. Nesta
“cadeira” ela senta, xa transformada novamente
en muller moi fermosa, e, coma todas as mouras,
peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite.
Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mozos que a pretenden. Unha das crenzas é que se trata
dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro, e aquel que sexa
capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar
consigo todos os tesouros.
As relacións entre as mouras e os humanos leva
sempre consigo a superación dunha proba. Aquí
poderiamos falar con seguridade do que son os
rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións
lendarias de todas as culturas, ritos relacionados
en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
O rito de desencantamento da moura
A relación da nosa moura cos mozos que ata
ela se achegan ten sempre un marcado carácter e
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intención sexual e a proba que eles deben superar
expresa todo este significado.
O mozo debe agardar sobre a “cadeira da moura” a media noite a chegada da moura, ao bordo
do precipicio. Unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes. A moura chega ata alí
en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na
boca un caravel vermello. A cor vermella simboliza
claramente o sangue. O sangue nos ritos iniciáticos da adolescencia está relacionado coa chegada
da menstruación ou coa perda da virxindade; en
ambos os casos indicadores simbólicos do paso á
madurez.
A moura-serpe, ao que chega á súa “cadeira”,
ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba, cada
vez estruchándoo con máis forza a medida que o
vai envolvendo, ata que a cabeza da serpe queda á
altura da cabeza do pretendente heroe. Nese momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa
o caravel que leva entre as súas fauces. O mozo
só ten que achegar a súa boca á boca da serpe e
tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Este
é o instante climático, o mozo completamente
envolveito e apertado por aquela enorme serpe e
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sen alento, aquela inmensa boca aberta ante a súa
cara, e el só ten que achegar os seus beizos e tomar
do seu interior a flor que se lle ofrece. Mais ese é
tamén o momento en que o medo supera calquera intento de introducir a súa boca no interior da
serpe e arrancar a flor. Prodúcese entón un forcexo
por zafarse daquela becha opresora, e na loita que
se desenvolve o mozo cae ao precipicio e morre
esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas fálase de dous mozos que apareceron en
distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
A morte da persoa que non supera a proba á que
é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No
fondo subxace unha intención de selección: só os
máis fortes e valorosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento á madurez; os máis débiles son desbotados
e refugados.
Enlazando con este tema de resistir a dureza da
vida, que durante séculos e séculos foi sometida a
un proceso de selección natural ante as enfermidades, debido á inexistencia de medicamentos tan
efectivos coma na actualidade, na que o ser humano debía enfrontarse coa súa propia resistencia
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ao embate das doenzas, os nenos pequenos foron
sempre o elo máis débil da cadea da vida.
As camas de pedra
Neste caso concreto isto vese con maior claridade. Nunha das versións recollida, fálase da
“cama de pedra” que ata hai pouco existiu ao lado
da “Cadeira da Moura”. As “camas de pedra” son
abundantes por todo o territorio galego e están
relacionadas con rituais sexuais, unhas veces de
iniciación, outras propiciatorias da procreación,
outras dedicadas á curación de enfermidades e
mesmo algunhas tamén como adiviñatorias. Neste castro de Negros temos dúas camas.
A Cama da Moura
Esta cama de pedra foi esnaquizada case na súa
totalidade polos operarios que colocaron a torre
de alta tensión. Só se conserva a cabeceira.
A versión lendaria cóntanos que a moura se deitaba nesta cama cos mozos que ela desexaba (algo
moi semellante ao que se conta, por exemplo,
sobre a Orcavella de Fisterra). Mais esta cama foi
usada ata a súa desaparición por multitude de parellas que subían a este lugar máxico da natureza
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para buscar a procreación que en moitas ocasións
non se conseguía no leito do fogar. Un rito animista que se practica en incontábeis lugares de Galiza,
vinculado neste caso, coma case sempre, a unha
deidade da natureza, propiciatoria da fertilidade,
quizais un dos segredos que ela garda como moura
no ventre da montaña, perdido para sempre.
A Cama dos Nenos
Ao carón da desaparecida “cama de pedra” da
moura existe na actualidade unha segunda cama
conservada: a “Cama dos Nenos”. Ten un tamaño
e unha concavidade que a asemella a un berce de
pedra, cunha cunca insculpida na cabeceira. Das
diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta “cama de pedra” tráense as
criaturas para as que non se atopa remedio. Nas
noites de lúa chea déitanas nesta pedra para que a
luarada da forza coa que move as augas do mundo
facendo subir e baixar os mares, reequilibre todos
os líquidos internos da criatura, volvendo todo ao
seu sitio e propicie a súa curación.
Río subterráneo
A auga tamén aparece como outro elemento
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fantástico máis recollido nunha visita con persoas
da parroquia a este castro na que aseguran que
existe un río subterráneo que vai dende o castro,
atravesando toda a montaña en dirección á illa de
San Simón. Nalgunhas versións cóntase que ten
unha saída nunha mina da Portela, noutras versións
cóntase que este río subterráneo ten a súa saída
diante da punta da praia de Cesante, fronte a illa,
nun pozo moi fondo que alí existe no mar, e que o
choque das augas deste río subterráneo coas augas
do mar provoca os continuos remuíños que se dan
nese punto estreito entre a punta da praia e a illa.
Rocha posíbel ídolo
No camiño de baixada ao redor do castro, seguindo as liñas de alta tensión, atoparemos á nosa
esquerda, a 20 m do primeiro poste eléctrico, unha
rocha de 1,20 m de altura de forma ovalada. Observade a serie de varios gravados lineais que ten ao
redor da pedra e a pequena protuberancia superior
cun gravado semicircular por debaixo. Esta forma
é semellante a outras que, con diversos tamaños,
teñen aparecido polo noso territorio galaico. Este
tipo de pedras fan supoñer que se poida tratar de
posíbeis ídolos protectores. A súa situación orixi45

nal descoñecémola: quizais puido estar na muralla
do castro e rodar ata aí.
Valoración final
Poderiamos pedirlle algo máis a esta xoia da natureza e a historia que temos no noso concello?
Unha cama vinculada coa procreación e outra vinculada coa curación de enfermidades; un
río subterráneo que comunica lugares distantes,
coma os túneles dos que se fala noutros lugares do
concello, coma o Viso. Todo isto sumado á fermosa
lenda que acabamos de narrar configuran o maior
tesouro que aínda garda celosamente a nosa moura-serpe do castro de Negros.
Historia, paisaxe, lendas, lugares máxicos, ritos
animistas… todo xunto formando una unidade que
nos transmite unha herdanza de sabedoría e tradicións que están desaparecendo demasiado rápido
da nosa forma de vida actual.
A permanencia deste patrimonio cultural, unha
vez rota a correa de transmisión dentro das propias familias, só é posíbel mantela a través dun labor de divulgación didáctica.
Esta divulgación pode facerse no propio lugar a
través de paneis indicadores e percorridos marca46

dos; e tamén se debe levar aos centros de educación do noso concello a través das correspondentes unidades didácticas, nas que a nosa mocidade
se reencontraría coa súa propia historia e lendas
de transmisión oral, aprendendo e comprendendo
a importancia do que é un patrimonio material e
inmaterial que todos temos a obriga de non deixar
esmorecer no esquecemento colectivo.
A Administración local ten neste cometido unha
gran responsabilidade e compromiso para preservar estes lugares tan especiais e importantes na
nosa historia, e garantir a súa transmisión ás xeracións vindeiras.
Rutas das mámoas
Propoñemos dous percorridos para visitar o
conxunto tumular en toda a súa amplitude. A zona
que ocupa este conxunto Neolítico está na divisoria
das parroquias de Negros, Trasmañó, Cedeira e Cabeiro. Como a disposición espacial histórica das mámoas
non entende de límites administrativos, faremos unha
andaina por todo o conxunto, sen chegarmos a saber
con certeza cando estamos nunha ou outra parroquia.
Tomaremos como punto de partida para as dúas
andainas a chamada Mámoa do Rei, punto case cen47

tral dos dous percorridos e con lugar para aparcar nos
seus arredores.
A este punto pódese chegar dende varios itinerarios. Desde Redondela podemos subir por Cedeira ata a Poza da Lagoa e continuar desde alí ata
Trasmañó, para chegar ata o campo de fútbol e
continuar directamente á Mámoa do Rei. Tamén
se pode subir desde a vila pola estrada do aeroporto (N-555) e desviarnos para Cabeiro no indicador
correspondente. Atravesaremos o núcleo da parroquia, sempre en ascenso, ata conectarmos coa
estrada da zona chaira que atravesa toda a montaña. A Mámoa do Rei está á esquerda, cara ao norte.
Tamén se pode chegar á Mámoa do Rei dende o
Alto da Encarnación, na estrada que une Redondela con Vigo. Alí comeza unha subida para Trasmañó
por unha ponte que atravesa a autoestrada. Subiremos todo o tempo ata pasarmos polo campo de
fútbol de Trasmañó e chegaremos pouco despois á
Mámoa do Rei.
O mundo do Neolítico
Máis arriba, ao falarmos da área arqueolóxica de
monte Mirallo situabamos no tempo cada un dos
períodos da nosa prehistoria aquí presentes.
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O Neolítico desenvolveuse entre o V e III milenio
antes da nosa era, é dicir, hai máis de seis mil anos.
Un ser humano que está comezando a construír
asentamentos máis estábeis, deixa a súa pegada
na paisaxe con construcións funerarias ciclópeas
para as posibilidades tecnolóxicas que a Idade da
Pedra lles ofrecía. Os metais aínda non existían.
Pensemos que as mámoas son as primeiras
construcións humanas que existen en Galicia. Son
as obras de arquitectura máis antigas que temos
no noso país. En moitos casos verdadeiras obras
de arte e enxeñaría tendo en conta a tecnoloxía
que posuían naquel momento.
As pedras que empregaron pesaban varias toneladas. Non tiñan útiles de metal para cortalas
e darlles forma; só dispoñían de madeira e outros
utensilios de pedra para arrancalas das canteiras.
Pensemos no traballo inmenso colectivo que tivo
que realizar aquela xente para arrastralas ata os
lugares en que se erixiron e o laborioso da súa colocación.
Mais sobre todo pensemos no sentido relixioso
que tamén se pode adiviñar detrás destas construcións: os vivos habitaban aldeas, seguramente
preto das mámoas, que hoxe non conservamos
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debido a que estarían construídas principalmente
con madeira. A esperanza de vida era moi baixa,
podemos falar de 40 anos aproximadamente.
A xente construía casas de madeira perecedoiras, que habería que repoñer cada pouco tempo,
para unha vida tamén breve e perecedoira; en
cambio, para os seus mortos edificaba moradas
realizadas en pedra, imperecedoiras, eternas; e
ademais cun traballo inmenso (pensemos na diferenza entre construír vivendas de madeira e “vivendas” funerarias en pedra, que deberon resultar
ciclópeas para a tecnoloxía do seu tempo.
Desta exposición podemos inferir que para
construír vivendas eternas para os seus mortos, é
posíbel que tivesen xa un concepto moi evolucionado da vida despois da vida, como algo eterno
tamén. Os achados de elementos rituais en moitas
da mámoas galegas corroboran tamén esta visión
relixiosa destes túmulos funerarios, como lugares
sagrados para os seres humanos do Neolítico.
Que é unha mámoa?
Unha mámoa é unha tumba, maioritariamente
colectiva. Podemos diferenciar nela dúas partes:
a cámara funeraria de pedra onde se deposita a
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persoa morta e o túmulo de terra que recobre esta
cámara.
A palabra mámoa emprégase polo xeral para
designar o túmulo de terra, pola forma de “mama,
peito” que ten ao vela na distancia. Para designar a
construción de pedra interior emprégase de xeito
convencional e maioritario a palabra “dolmen” (do
bretón ‘mesa de pedra’), mais tamén temos moitas outras en galego como arca, arquiña, anta, antela, medorra, madroa, mina, casa, forno…
As lousas que se empregan para construír a
cámara funeraria son de moi variados tamaños.
Algunhas non chegan aos dous metros de altura,
mais noutros casos chegan a medir case cinco metros de longo. O número de lousas que se emprega para erixir o dolmen pode variar, aínda que é
bastante común atopalo formado por sete pedras
(quizais enunciando xa un certo valor simbólico)
colocadas verticalmente máis unha tampa superior de cubrición. A cámara funeraria prolóngase
cun corredor formado por lousas máis pequenas e
baixas, tamén coas súas correspondentes tampas
de cubrición.
Hai que decatarse do traballo inmenso que levaba consigo a construción de cada cámara funeraria
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pola cantidade de toneladas de pedra que había
que cortar nas canteiras (sen utensilios de metal),
o seu transporte e a colocación final. O resultado é
unha obra de arquitectura moi fermosa (pensemos
en exemplos como Dombate ou Axeitos). Non obstante ser unha obra de arte en pedra, o dolmen non
era para ser visto polos vivos senón polos mortos,
e a continuación cubrían todo o dolmen de pedra
con terra, con capas de cachote intercaladas para
soster a terra, xa que mámoa podía chegar a medir
entre dous e tres metros de altura e entre quince
e vintecinco metros de diámetro. Hai constancia
tamén de que a mámoa podía estar recuberta cunha capa de pedra, seixo branco, ou rodeada no seu
contorno con pedra.
A mámoa ten na maioría dos casos a entrada
orientada ao nacente. Esta orientación está seguramente relacionada, de forma simbólica, co lugar
por onde sae o sol, ou a lúa. No interior non se atoparon corpos humanos debido á acidez do noso
solo, pero atópanse numerosos e variados obxectos que acompañaban o morto na outra vida. Na
entrada do corredor que leva ata a cámara central
tamén se atopan figuras de pedra que representan
posíbeis ídolos.
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A Mámoa do Rei
Comentamos a continuación a Mámoa do Rei,
por ser o lugar de partida das dúas rutas arqueolóxicas.
Diámetro: 20 metros
Altura: 1.75 m
Túmulo: cada vez conserva menos masa tumular
debido ás continuas agresións que sofre: árbores
plantadas, construción dunha estrada ao seu carón,
numerosos tobos de coellos, marco de Telefónica.
Aínda así, apréciase a estrutura do túmulo en toda
a súa dimensión.
Dolmen: conserva 6 chantos de pedra. Falta un
nun dos laterais. O conxunto conservado na actualidade dános unha dimensión do tamaño que
debeu ter antes da súa degradación. Ao redor da
mámoa do Rei hai varios chantos tirados, dos que
algún deles puido pertencer a este dolmen. Hai
persoas maiores que aseguran recordalo aínda co
túmulo de terra ata a parte superior das lousas.
Tradicións da Mámoa do Rei
A máis interesante das recollidas fala de que
os acompañamentos mortuorios que antes pasaban dun ao outro lado da montaña facían parada
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diante da mámoa do Rei para rezar responsos pola
persoa que levaban no cadaleito. Isto ten un interese especial pola conservación da significación
mortuoria deste lugar, a pesar de que con toda
probabilidade a xente xa no sabía realmente que
as mámoas eran utilizadas seis mil anos atrás para
enterrar mortos.
Podedes observar, ademais, que un dos ortóstatos pertencente ao comezo do corredor ten unha
cruz inscrita no seu cimo.
Tamén se recolleu a memoria da tradición de ser
lugar de parada da mocidade que atravesaba dunha a outra parroquia nos días de festa para parar
diante da mámoa do Rei a troulear un pouco.
Outra das mulleres entrevistadas contaba que
de pequena subía para esta chaira co gando e lembra a introducirse nalgunhas das mámoas xogando
cos cachiños de “azulexos” que había no seu interior e mesmo recordaba ter roto nunha ocasión
unha vasilla de barro que estaba enteira.
Estado de conservación
A construción da estrada, a pesar da protesta
que xerou no seu momento, deteriorou o túmulo
que rodea o dolmen; especialmente a zona de en54

trada do corredor que conduce ao seu interior. A
construción da estrada implicou a realización de
fondas gabias pola beira, que non respectaron ningún tipo de distancia con respecto ao túmulo.
Ao estar nun lugar polo que, grazas á oportuna
estrada, pasan tantos vehículos a diario, as agresións
son constantes: os paneis informativos son obxecto
de actos vandálicos; o chanto de pedra reposto foi vítima dunha ocorrente pintada de alguén con menos
intelixencia e coñecemento ca as persoas que o construíron hai milleiros de anos; os coellos teñen tobos
furados con entradas e saídas por todas as partes do
pouco de túmulo que vai sobrevivindo.
Sobre o túmulo tamén hai un pequeno poste
de pedra de Telefónica. O enxeñeiro que deseñou
ese trazado foi un deses eméritos licenciados que
pasan por unha universidade, pero que a universidade non pasa por eles, e marcan liñas rectas nos
planos sen importarlles o que leven por diante.
A única actuación de información e significación
que se levou a cabo foi a sinalización do paso do
Sendeiro das Greas por diante da mámoa do Rei.
Iso permitiu que se fixese unha intervención no
dolmen que concluíu na reposición dun chanto caído.
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Ruta circular das mámoas 1
Paseo circular para visitar 13 mámoas neolíticas
Distancia: 5 km
Duración: 1:30 horas
Punto de partida e chegada: Mámoa do Rei
Partimos da Mámoa do Rei en dirección sur,
cara á parroquia de Cabeiro, ao longo da estrada
que percorre a parte superior de monte Mirallo.
Durante o percorrido pola estrada, faremos pequenas desviacións para observar as mámoas que
se atopan a ambos os lados desta pista asfaltada.
En total serán 13 as que poderemos visitar. Chegaremos moi preto do campo de fútbol de Cabeiro.
A Mámoa do Rei aparece descrita máis arriba
nesta publicación.
A continuación comentaremos algunhas das
mámoas que atoparemos durante o percorrido.
A seguinte mámoa que chama a nosa atención
é a número 2 do percorrido. Se vos fixades, está
tronzada pola metade a causa da construción da
pista actual, que primeiro foi de terra e finalmente asfaltada a finais dos anos 90. No cono central
da mámoa obsérvanse dúas pedras chantadas que
poderían corresponder a chantos de pedra do dolmen que tiña no interior.
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Ao redor do túmulo tamén podemos constatar a
presenza de varias lousas estradas polo chan, que
poden pertencer a esta mámoa ou a outras do seu
arredor. De feito, ao outro lado da estrada obsérvanse máis lousas tiradas entre os piñeiros.
As mámoa número 3 e 4 deste paseo forman un
conxunto pola súa proximidade. A número 3 é de
pequeno tamaño (sobre 14 m de diámetro e o túmulo apenas sobresa uns 70 cm en altura). Tamén
está afectada pola estrada que pasa ao seu carón,
resultado do asfaltado do camiño forestal que se
creara anteriormente.
Asemade, pódese observar como o túmulo está
alterado por un poste de telefonía (como lle sucede á Mámoa do Rei) e unha perforación de sumidoiro, da que se pode apreciar claramente a tampa
metálica.
En cambio a mámoa número 4 é das máis grandes que existen nesta montaña. Mide uns 25 metros de diámetro. A altura do túmulo chega ata os 2
metros. No seu interior podemos sentir as dimensións que estas construcións puideron chegar a ter
no seu momento. Pensemos que hoxe, despois de
máis de máis de seis mil anos, conservamos unha
parte do enorme que puido ser a arquitectura orixi58

nal destes megálitos funerarios recubertos de terra
e coiraza pétrea. Dentro do túmulo conserva dous
chantos de pedra: un de 1,40 m de ancho, 1,90 de
alto e 30 cm de grosor; e outro de 1 m de ancho,
1,20 m alto e 15 cm de grosor.
A mámoa número 5 do percorrido mide 20,75 x
23,50 metros nos seus diámetros. A altura chega
ata 1,75 m. Todo o túmulo está cuberto de abundante vexetación e árbores como eucaliptos, carballos e piñeiros. No cono central espoliado só se
atopa un chanto de pedra, os demais desapareceron. Este chanto mide 1,30 m de altura e 1 m de largura. Este cono central presenta un fondo burato,
do que nada se pode precisar debido á abundante
vexetación que o cobre.
A mámoa número 6 ten uns 13 metros de diámetro. A altura do túmulo é de aproximadamente
1 metro. No centro da mámoa hai un cono de espoliación no que sobresae un chanto 25 cm sobre o
nivel da terra e ten un ancho de 60 cm.
A mámoa número 7 ten uns 20 metros de diámetro. A altura do túmulo chega a 1,90 metros.
Nela podemos observar un pequeno cono de espoliación central sen ningún chanto de pedra que se
puidese apreciar a primeira vista.
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A mámoa número 8 ten uns 14 metros de diámetro e apenas sobresae uns 40 cm sobre a superficie. Aquí podemos observar catro chantos de
pedra. Dous chantos permanecen en posición horizontal (o máis grande deles mide 1,30 de altura), os
outros están tirados polo furado central do túmulo. Este furado ocupa todo o que é a mámoa en si,
por iso é difícil de apreciar o túmulo na súa forma e
dimensión precisa. A mámoa está case destruída,
moi estragada polo tempo e acción humana principalmente: toda a mámoa está moi alterada por
remocións.
Pasamos agora á mámoa número 10. Ten uns 10
m de diámetro e 75 cm de altura. No centro presenta unha abertura cónica que ocupa a metade
da súa dimensión total. Pódese apreciar claramente como algúns dos piñeiros foron plantados sobre
a masa tumular da mámoa, coa realización do correspondente burato fondo con algún tipo maquinaria.
A mámoa número 12 do paseo ten uns 15 metros de diámetro, unha dimensión considerábel se
atendemos ao seu deteriorado estado de conservación. O desgaste tumular que presenta fai que
apenas sobresaia 90 cm do nivel do chan. Na parte
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que linda co camiño, a mámoa está bastante estragada, debido precisamente á súa construción tan
próxima ao túmulo. Presenta un burato central e
non se aprecia ningún chanto de pedra no interior.
A mámoa número 13 ten como nome propio
“O Coto da Arca”. A palabra “arca” é unhas das
numerosas denominacións que teñen as mámoas
en Galicia (arca, arquiña, anta, antela, medorra,
madroa…). Está emprazada nun dos lugares máis
fermosos de monte Mirallo, nunha atalaia con espléndidas vistas sobre o val do Maceiras. Ten un
diámetro de case 20 m, o que o converte nun dos
máis destacábeis do percorrido. A altura, na súa
base, rolda 1,50 m. A vexetación que hai no seu cumio non permite apreciar a forma xeral da mámoa;
ademais, está atravesada por un camiño que non
só é de paso a pé, senón habitual tamén de paso de
motos de montaña. Tamén se poden apreciar restos de cachotes da coiraza que van quedando ao
descuberto ao redor da mámoa. Lembremos que
esta coiraza de pedras de pequeno tamaño foron
depositadas polos seus construtores para dar consistencia ao túmulo e impedir a súa degradación.
A partir desta última mámoa, descenderemos
ata o campo de fútbol de Cabeiro (a súa constru61

ción permitiu descubrir que todo ese lugar estaba
antes ocupado por unha antiga aldea da Idade do
Bronce, con máis de catro mil anos de antigüidade). A continuación volveremos pola estrada ata o
punto de partida, un percorrido que nos permitirá
reflexionar sobre o estado de conservación e posta
en valor de todo este patrimonio na actualidade.
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Ruta circular das mámoas 2
Paseo circular para visitar 24 mámoas neolíticas
Distancia: 2,5 km
Duración: 1 hora
Saída e chegada: Mámoa do Rei
A riqueza arqueolóxica de Redondela e da parroquia de Negros en particular queda ben patente no
paseo por esta penechaira denominada Chan das
Formigas, onde atopamos un dos maiores conxuntos de mámoas de toda Galicia.
A mámoa do Rei, cunha zona de aparcadoiro
nos seus arredores, será o punto de partida e chegada. Posibelmente non sexamos capaces de ver
todas as mámoas debido aos cambios periódicos
na vexetación, xa que é unha área forestal con
todo tipo de vexetación de monte.
Este percorrido permítenos pasear polo interior
do bosque e ir aprendendo a identificar os promontorios que forman parte de cada unha das mámoas.
A altura dos túmulos variará en función dos
seu estado de conservación. Pensemos que nos
últimos anos houbo moito traballo forestal nesta
montaña e o descoñecemento do incalculábel valor deste patrimonio por parte da xente que ma64

nexaba a maquinaria pesada provocou que sobre
as mámoas pasasen camións, escavadoras e tractores, que se plantasen árbores nos túmulos, con
todo o traballo posterior de serrado, carga, transporte etc.
Tamén atoparedes mámoas que xa perderon todas as pedras do dolmen que hai no seu interior. Pola
súa forma plana e xa cortada, moitas delas poderedes velas en cerramentos de propiedades e valados
de vivendas e camiños.
En cambio, en numerosas mámoas aínda poderedes contemplar varias das pedras do dolmen.
Non se conserva a tapa superior de ningún.
A continuación comentaremos as particularidades dalgunhas das mámoas do percorrido.
A Mámoa do Rei, a primeira do percorrido, aparece comentada un pouco máis arriba nesta publicación.
A mámoa número 2 do percorrido ten 17 m de
diámetro. Estamos polo tanto ante unha das mámoas de tamaño mediano de monte Mirallo. A altura do túmulo chega a 1,10 m. Non conserva ningún dos chantos de pedra da cámara interior. Está
bastante estragada e con moita perda de terra do
túmulo.
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A mámoa número 3 do percorrido ten un diámetro duns 20 m e unha altura de 1,20 m. Posúe furado de espoliación central. Non conserva ningún
chanto de pedra da cámara interior. Pola superficie
da mámoa obsérvanse cascallos soltos que puidesen corresponder á coiraza da mámoa.
A mámoa número 5 deste itinerario ten un diámetro de 21 m e unha altura do túmulo que chega
a 1,70 m. Non conserva ningún chanto de pedra no
seu interior.
A mámoa número 6 chega aos 16 m de diámetro
e 90 cm de altura do túmulo, que quedou seccionado no lado do nacente por un camiño que arrasou un terzo do túmulo. No seu interior aínda se
pode adiviñar unha lousa pertencente á cámara do
dolmen, e dispersas sobre o túmulo hai cachotes
pequenos que pertencen seguramente á coiraza
da mámoa, que foron colocadas na súa orixe para
soster a masa de terra do túmulo.
A mámoa número 7 ten tamén unhas considerábeis dimensións, xa que chega aos 20 m de diámetro e 1 m de altura do túmulo. Non conserva
ningunha lousa no seu interior.
A mámoa número 8 do itinerario é de pequeno
tamaño, mide uns 11 m de diámetro e o seu túmulo
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sobresae uns 50 cm sobre a superficie. Conserva no
seu interior só unhas das pedras que conformarían a
cámara. O seu tamaño é considerábel: 2,20 m de longo e 1,10 m de altura á vista.
A mámoa número 9 ten un diámetro grande que
chega aos 22 m e unha altura de 1,25 m. No seu
interior podemos observar pedras de diversos tamaños que non se sabe con exactitude se formaban parte da cámara do dolmen ou da coiraza do
túmulo.
A mámoa número 10 ten un diámetro que chega tamén aos 22 m e 1,70 m de altura do túmulo.
Posúe unha pedra no seu interior pertencente á cámara do dolmen.
A mámoa número 11 ten 16 m de diámetro e
1,40 m de altura do túmulo sobre a superficie. Non
presenta lousas no interior.
A mámoa número 12 mide 22 m de diámetro e
1,60 m de altura. Presenta algunha alteracións importantes debido as espoliacións que sufriu. Aprécianse dous furados: un no centro, de considerábel
dimensión, e outro no lado leste. Precisamente
neste mesmo lado chantaron no medio do túmulo
un gran marco divisorio de parroquias (Trasmañó Negros) que non se entende que estea xustamente
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sobre a mámoa en lugar de telo situado fóra dela,
en calquera outro lugar. No interior da mámoa non
se aprecia a existencia xa de ningún chanto de pedra.
A mámoa número 13 chega aos 23 m de diámetro e 1,80 m de altura. No seu interior conserva tres
chantos de pedra, inclinados, que miden entre 90
cm e 1,20 m de altura á vista.
A mámoa número 14 do percorrido, sinalada no
mapa á beira da pista forestal, presenta unha particularidade: está cortada pola metade. Tiña uns 16
m de diámetro e acada unha altura de 1 m. Quen
sabe cantas mámoas máis fixeron desaparecer as
pistas forestais e tendidos eléctricos que se construíron nesta penechaira.
A mámoa número 15 ten un diámetro de 15 m e
unha altura de 1,10 m. O túmulo está bastante deteriorado, mais podemos observar ata tres chantos de pedra que sobresaen sobre o túmulo. Nos
arredores da mámoa hai outras tres lousas que
puideron pertencer a ela.
A mámoa número 16 presenta un túmulo moi
estragado do que só se conserva a metade. Medía
uns 19 m de diámetro e a altura do túmulo chega
a 1,30 m de altura. No burato interior poden ob68

servarse algunhas pedras quizais pertencentes á
cámara do dolmen.
A mámoa número 17 do percorrido ten uns 15 m
de diámetro e 75 cm de altura. A vexetación pode
impedir a súa localización, xa que sobresae pouco en altura sobre o terreo. Non conserva ningún
chanto de pedra no interior.
A mámoa número 18 chega aos 13 m de diámetro
e 60 cm de altura. A pesar de estar tan estragada, aínda podemos contar unhas cinco ou seis lousas no seu
interior que formaban parte da cámara do dolmen.
A mámoa número 19 ten un diámetro de 16 m
e unha altura de 1,40 m. Nesta mámoa podemos
contar ata sete chantos de pedra, entre os que están no seu interior e os que atopamos espallados
polo túmulo.
Despois de pasarmos esta mámoa, podemos
desviarnos ata o punto 21 para contemplar un dos
máis importantes conxuntos de gravados rupestres
da montaña: a Chan da Cruz. Tanto os petróglifos
que se representan coma as lendas que teñen asociadas merecen un visita que pagará a pena realizar.
As mámoas cos números 22 e 23 do percorrido
son dúas mámoas que están moi cerca unha da outra no mapa. Só atoparedes a número 23, a outra
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arrasouna completamente unha escavadora no
ano 2011. No chan completamente liso que quedou onde antes estaba o túmulo puidemos atopar
un machado pulido neolítico, hoxe no museo de
Castrelos. Veredes imaxes do fatal resultado final e
do achado no enlace web ao que podedes acceder
dende a aplicación do móbil.
A mámoa número 23 mide 12 m de diámetro e
75 cm de altura. Presenta a característica depresión central da que desapareceron todos os chantos de pedra da cámara.
A mámoa número 24 ten 20 m de diámetro e 1
m de altura. Conserva dous chantos de pedra no
interior que pertencían á cámara da mámoa. Sobre
o túmulo pódense ver cachotes pertences á coiraza que sostén a terra da mámoa.
A mámoa número 25 ten 12 m de diámetro e 75
cm de altura. Non presenta ningún chanto de pedra no interior.
A mámoa número 26 acada os 11 m de diámetro
e 50 cm de altura. Presenta dous chantos de pedra
no seu interior de 1,80 m e 1,30 m de altura respectivamente.
O regreso ao punto de partido podemos realizalo desandando os nosos pasos ou descendendo
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ata o camiño máis próximo para volver bordeando
este conxunto de mámoas.
Ao final do percorrido, cada persoa poderá sacar
as súas propias conclusións sobre o estado de conservación do monte e especialmente do patrimonio histórico e cultural que temos tan preto de nós.
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