
LAXE DOS BOLOS

Laxe dos Bolos encádrase no conxunto da Arte Rupestre Atlántica. Este tipo de arte 

rupestre esténdense dende o noroeste de Portugal ata o norte das Illas Británicas. Non 

obstante, a zona de maior concentración deste estilo sitúase na metade occidental do 

actual territorio galego e na rexión cercana á costa norte portuguesa. 

Laxe dos Bolos encádrase na zona de maior densidade de petróglifos, nun espazo de 

fronteira entre os petrógilfos da costa, como os conxuntos de Vilagarcía, Rianxo ou Catoira e os 

do interior, como os de Campo Lameiro ou Cotobade .

A cronoloxía da Arte Rupestre Atlántica comprende as etapas do Neolítico, Idade do Bronce e Idade do Ferro, desde o III ao I milenio 

a. C., contendo Laxe dos Bolos representacións destes tres períodos.

Laxe dos Bolos localízase na ladeira oriental do Monte Xiabre, 

na parroquia de Saiar, que pertence ao concello de Caldas de 

Reis, nun emprazamento cunha amplísima visibilidade cara á 

Depresión Meridiana e os montes que a flanquean, entre os 

que destaca o Xesteiras, co que garda unha especial relación. 

A laxe ten unhas dimensións de 10 m 

no eixo N-S e 35 m no E-W.

Imaxe de Laxe dos Bolos tomada 

desde un dron con cámara 

multiespectral.
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Imaxe dende Laxe dos Bolos da saída do sol no solsticio de verán por detrás do 
Monte Xesteiras.

As comunidades que gravaron o petróglifo de Laxe dos Bolos eran cazadoras, pero tamén campesiñas e gandeiras. Non coñecían a 

escritura, mais tiñan control do calendario agrícola e das estacións do ano, a partir da observación da lúa, do sol e das estrelas.

Laxe dos Bolos foi lugar de referencia ao longo de moitos séculos e funcionou como un santuario vinculado á observación astronómica, a 

eventos sociais e a celebracións rituais. 

Coviñas Círculos simples Círculos concéntricos Círculos con coviñas Liñas Pegadas de ungulados

184 19 25 6 7 9

Ferraduras Podomorfos Cruces Rectángulos Quiromorfos Cuadrúpedes

15 8 2 8 4 9

Liras Escea de monta Outros

Principais motivvos e número dee veces representados.

5 + 2? 1 19

A laxe foi profusamente gravada na inmensa maioría da 

superficie, sufrindo procesos de adición e superposición de 

figuras. Percíbense sucos de distintas tipoloxías, grosores e 

profundidades, que representan unha gran variedade de 

motivos excepcionais. É moi posible que o repertorio de Laxe 

dos Bolos, fora máis complexo do que hoxe podemos 

observar, posto que se identifican numerosas liñas e figuras 

parcialmente desaparecidas, das que unicamente se conservan 

sucos soltos e que, na actualidade, non é posible definir ou 

identificar. 

Podería ser polo tanto o petróglifo de maior complexidade 

iconográfica dos documentados ata o momento presente no 

NW da Península Ibérica.
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A estación rupestre de Laxe dos Bolos inclúe ademais 

outros tres petróglifos que afianzan o control das zonas 

chairas e produtivas, dos accesos e da visibilidade do 

entorno:

• Outeiro do Curro Pequeno 1 (1 na imaxe do dron).

• Outeiro do Curro Pequeno 2 (2 na imaxe).

• O Rapadiño (3 na imaxe).
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