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Introdución 

Este traballo deu lugar basicamente a dous produtos: este mesmo informe e un sistema 
de información xeográfica (SIX).  

Este informe parte do análise das condicións de visibilidade e tránsito dentro da 
necrópole. En función das pautas detectadas nelas, propoñemos unhas lóxicas para a 
construción dos túmulos e a súa distribución na paisaxe do monte da Chá. Esta proposta 
ven acompañada dun estudo arqueoastronómico da necrópole. Trátase en poucas 
palabras de procurar o sentido desta paisaxe megalítica. A proposta é realizada dende 
os nosos coñecementos e subxectividade, mais apoiada en todo o posible en datos 
mensurabeis. 

Cando falamos de visibilidade, estamos a falar en realidade das bacías visuais 
(viewshed); a visibilidade é a percepción que temos no campo, sobre o terreo, porén o 
viewshed é o cálculo dos límites da área que poderíamos chegar a ver tendo en conta  
só a topografía -non a vexetación- (explicación máis detallada en Fábrega-Álvarez 
2017). 

O sistema de información xeográfica (SIX) é por unha banda o depósito da información 
gráfica recollida e producida, e por outra banda unha ferramenta de investigación en si 
mesma ao permitirnos analizar túmulos e paisaxe dende o punto de vista da visibilidade, 
o tránsito e o territorio en xeral. 

As principais capas de información que recolle o SIX son as seguintes: 

• MDT de 1 metro de resolución elaborado a partir de los datos do proxecto LiDAR 

PNOA do CNIG 

• Bacías visuais (viewshed) a longa distancia (25 Km.) dende cada un dos 

túmulos. 

• Viewshed a curta distancia (2 Km.) dende cada un dos túmulos. 

• Ubicación precisa dos xacementos comprobada sobre o terreo cando foi posible. 

• Clasificación dos túmulos por lóxica de emprazamento proposta e por tamaños. 

• Least cost paths (LCP) principais na necrópole. 

• Cartografías de detalle realizadas durante o traballo: ortofotografia, LiDAR e 

MDT. 

• Vó americano e fotografía aérea 2020. 

• Mapas de pendentes e de coste. 

• MDT do área e representacións Hillshade deste. 

O SIX está realizado sobre QGIS 3.4. QGIS (http://www.qgis.org) é un sistema de 
información xeográfica libre e de código aberto. 
  

http://www.qgis.org/
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Resumo 

As mámoas tiñan mais de una función. Os conxuntos de mámoas, o que nós chamamos 
necrópoles megalíticas, con máis razón terían mais de una función e una lóxica. Tamén, 
mais dun momento construtivo. 

En monte do Chá procuramos descifrar as chaves desta lóxica, mais sempre dende a 
nosa subxectividade. Non podemos coñecer a subxectividade dos construtores de 
megálitos. Porén, podemos analizar dimensións espaciais obxectivas: as relacións co 
entorno xeográfico e as relacións de visibilidade entre túmulos. De aquí poden saír 
conclusións relevantes, paralelos con outros lugares de Galicia, e mesmo un elemento 
mais para ir avanzando na definición dunha lóxica para este tipo de necrópoles. 
Farémolo apoiándonos en: 

• Estudo das relación visuais por medio de análises de bacías visuais (viewshed) 

realizadas dende un entorno SIX. Isto non só nos permite observar relacións 

visuais hoxe imposibles de contrastar a causa da vexetación, senón facer 

cálculos que restitúan parte da magnitude de algunhas mámoas, mediante 

cálculos de incerteza. 

• Estudo das relacións entre emprazamentos de túmulos e as liñas de tránsito 

natural. O realizamos a partir do cálculo de least cost paths (LCP) ao longo de 

espazos relevantes do conxunto. 

• Estudo das relacións entre o emprazamento de túmulos e os principais eventos 

astronómicos. A arqueoastronomía e xa unha disciplina madura que nos 

aportará valiosa información. 

• Traballo de campo para contrastar sobre o terreo as condicións de visibilidade e 

os propios túmulos. A experiencia persoal do observador é sempre incompleta, 

mais insubstituíbel. 

 

Fig. 1. Ubicación da zona de traballo no golfo Ártabro sobre o mapa de comarcas naturais. Dentro do 
recadro, o alcance do cálculo de visibilidade exterior. 
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Premisas 

Para o noso estudo imos a plantexar unhas condicións de partida extraídas de Boado, 
et al (1986). Creemos que seguen a ser vixentes: 

• A pequena e media escala, que son ás que nos movemos (menos de 2 Km, que 

é a extensión do monte do Chá), a xeoloxía non é un factor determinante á hora 

de elixir o emprazamento dos túmulos. Especialmente nun entorno no que 

abondan os penedos naturais como aquí. 

• Nos emprazamentos de mámoas prima o sentido da monumentalidade, o intento 

de realzar e privilexiar a situación e importancia do túmulo megalítico buscando 

unha localización topográfica capaz de conferirlle este privilexio. 

• As mámoas no foron emprazadas en lugares nos que puideran ser avistadas e 

diferenciadas con nitidez dende todas partes, polo contrario todo parece indicar 

que certos puntos de vista eran privilexiados respecto a outros 

• O emprazamento dos túmulos foi concibido en función de ser avistados dende 

aqueles puntos de vista ou territorios que, a súa vez, desde eles se debían 

divisar. 

• Estes principios de tipo xeral non implican que o patrón de emprazamento dos 

túmulos sexa único e uniforme; polo contrario é normal que en función dos 

condicionamentos concretos da paisaxe se apliquen patróns de emprazamento 

de diferentes tipos. E nós podemos engadir que no Monte do Chá a variabilidade 

do patrón depende non só da paisaxe, senón da lóxica subxacente a cada grupo 

de monumentos. 

• Segundo o estado actual do noso coñecemento, e a grandes rasgos, podemos 

ter dous tipos de túmulo segundo o seu tamaño: 

o Túmulos de pequeno tamaño e menos visibles (10-15 m de diámetro, 0,5 

m de altura), correspondentes ao primeiro momento do megalitismo 

(4200-4000 BC). 

o Túmulos de meirande tamaño (20-25 m de diámetro e entorno de 1,5 - 2 

m de altura), correspondentes ao momento pleno do megalitismo (4000- 

2800 BC). 
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O elenco 

Integraremos neste estudo os 40 túmulos coñecidos dos montes de Brión, que se 
distribúen así (figura 2): 

• Mámoas de Monte do Chá: a necrópole meirande e que da nome ao conxunto: 

incorpora 36 túmulos e a parte nuclear do conxunto. 

• Mámoas de Monte de A Cheira: conxunto de 5 túmulos ao ESE de monte do 

Chá. Presumiblemente dan acceso á necrópole principal. 

• Mámoa do monte de Teixugueiras: túmulo aillado, en rigor forma da necrópole, 

na súa periferia SE pero que incorporamos ao estudo pola súa posible 

vinculación. 

Empregamos como base documental para o exame dos túmulos as fichas de 
catalogación depositadas no inventario da DXPC. Segundo o caso, existen ate 4 
versións sucesivas de fichas de cada túmulo, dende o 1993 ate 2019. Comprobamos 
que a primeira serie de fichas (1993), realizada polo grupo de arqueoloxía Terra de 
Trasancos, e empregada como referencia, practicamente sen cambios, polos sucesivos 
autores. Na medida en que o estado de conservación dos túmulos non ten cambiado 
significativamente neste tempo (a lo menos nos túmulos por nós visitados), tampouco 
debe estrañarnos. Por outra banda, o traballo realizado por Terra de Trasancos e dunha 
calidade e detalle que non demanda actualización. Podemos subliñar, por exemplo, a 
preocupación dos autores por recoller a visibilidade entre os túmulos, e cara aos 
principais accidentes xeográficos. 

Durante o traballo de campo puidemos visitar parte dos túmulos, sendo imposible a visita 
de certo número de eles a causa da densa vexetación de toxo. Porén, parte dos túmulos 
non visitados poden ubicarse doadamente gracias ao MDT producido polo vó LiDAR. 
En tanto comprobamos que a ubicación da gran maioría dos túmulos visitados e 
ubicados no LiDAR é correcta, neste estudo daremos por correctas todas as ubicacións 
indicadas nas fichas de inventario se non temos razóns de peso para o contrario. Tan 
só documentamos tres excepcións que recollemos na táboa axunta. 

Por outra banda non incorporamos as referencias REF15036005 (por non coñecerse a 
súa ubicación nin ter certeza da súa existencia) e REF15036011 (por non existir certeza 
algunha de que sexa un túmulo megalítico). En calquera caso, a incorporación de ambas 
non só non afectaría ao análise, senón que o reforzaría, nomeadamente no caso de 
REF15036005. 

Dentro do área de traballo localízase tamén o petróglifo de Pena das Coviñas 
(GA15036015). Amosa 10 coviñas sobre un único soporte pétreo granítico. Pola contra 
Pena das Coviñas non amosa ningún tipo de relación de visibilidade nin co Monte do 
Chá nin con ningún dos túmulos incluídos neste traballo.  
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Fig. 2. Túmulos incluídos dentro da necrópole. En branco, referencias non confirmadas. Marcadas cunha 
aspa, ubicacións erróneas. GA15036015 é o petróglifo de Pena das Coviñas. 
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Túmulos localizados/non localizados no traballo de campo. Visibilidade do túmulo no MDT (modelo dixital 
do terreo) e túmulos reubicados. 

Codigo GA Localizado Visible en Reubicado

GA15036021 SI MDT NON

GA15036022 SI MDT NON

GA15036023 NON NON

GA15036024 NON NON

GA15036025 SI MDT NON

GA15036026 NON MDT NON

GA15036027 SI MDT NON

GA15036028 SI MDT NON

GA15036029 NON NON

GA15036030 NON NON

GA15036031 SI MDT NON

GA15036032 NON NON

GA15036033 NON NON

GA15036034 NON MDT NON

GA15036035 NON NON

GA15036036 SI MDT NON

GA15036037 SI MDT NON

GA15036038 NON NON

GA15036039 NON NON

GA15036040 NON NON

GA15036041 SI MDT NON

GA15036042 NON NON

GA15036043 SI MDT NON

GA15036044 SI MDT NON

GA15036045 SI MDT SI. Reubicado a 85 m ao SE

GA15036046 SI MDT SI. Reubicado a 36 m ao S

GA15036047 NON NON

GA15036048 SI MDT NON

GA15036049 NON NON

GA15036050 SI NON

GA15036051 NON NON

GA15036052 NON SI. Reubicado a 25 m ao S. Sen certeza

GA15036053 SI MDT NON

GA15036054 NON NON

GA15036055 NON NON

GA15036056 SI MDT NON

GA15036057 SI MDT NON

GA15036058 SI MDT NON

GA15036059 SI MDT NON

GA15036060 SI MDT NON
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O espazo físico. O monte do Chá 

O monte do Chá é una penichaira ubicada no extremo N do Golfo Ártabro, e, polo tanto, 
unha pequena Fisterra en Ferrolterra. O chá ten forma de paralelogramo, co seu eixo 
maior en dirección NE (figura 3). O chá propiamente dito non supera os 2 Km. de 
extensión ni seu eixo maior, e 1,5 Km. no menor. O espazo está drenado por dous regos 
case que paralelos, que corren de NW a SE: o rego de Liñares (ao N) e o rego da Ponte. 
Ambos configuran un relevo realmente simétrico, ao conformar senllos vales aos pés 
dunha pequena cordal que serve de eixo ao conxunto. É só no fondo destes vales, no 
seu tramo medio e baixo, onde a sedimentación fai posible a agricultura. A erosión nesta 
penichaira foi moi intensa, ate o punto de que podemos observar en imaxes do vó 
americano como a meirande parte do chá está ocupado por penedos graníticos. 
Pódense apreciar con facilidade gran número de fallas e fracturas, con dirección NW-
SE e NE-SW, que se entrecruzan facilitando o tránsito polo monte.  

A simetría deste espazo xeográfico é moi significativa neste estudo, como tamén a 
elevada posibilidade de que no seu tempo este espazo non estivese arborado, se non 
cuberto de herbáceas e mato coma outras penichairas semellantes en Galicia. Creemos 
que estas condicións naturais explican en boa parte a elección da monte do Chá para a 
ubicación dunha das mais interesantes necrópoles megalíticas de Galicia, como 
veremos. 

 

Fig. 3. Síntese do espazo físico da necrópole. En liña de puntos branca sinalamos a cordal que sirve de 
eixo á penichaira. 
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Ordenando os túmulos 

Visibilidade e visibilización dentro do Chá 

Consideraremos que se ve dende cada túmulo, e dende onde podemos ver cada túmulo. 
Dito doutro xeito observaremos as relacións visuais de cada túmulo co propio chan e 
cos restantes túmulos. Para as relacións de visibilidade entre monumentos 
centrarémonos en aquelas que se produzan a menos de 1 Km. Tendo en conta o tamaño 
deste túmulos, creemos que a maior distancia a percepción visual é distinta e compre 
considerala doutra forma. 

Visibilidade do entorno natural 

No que atinxe as relacións visuais co entorno, comprobamos que doadamente podemos 
separar todos os túmulos en dous grupos cun criterio único: se teñen ou non contacto 
visual coas bacias dos regos de Liñares e A Ponte. Consideramos as bacías como as 
respectivas formas cóncavas ate unha superficie mínima de 30 hectáreas. Eliximos este 
criterio por varias razóns: 

• Sabemos, por outros casos no contexto galego, que o control visual cara a e 

dende as bacías dos chans é un elemento chave na organización das 

necrópoles. 

• A visibilidade das bacías debe ser especialmente relevante neste caso, en tanto 

ambas bacías organizan de xeito simétrico todo o chá. 

• O feito de que xurda unha clasificación tan neta en dous grupos semella 

relevante. A evitación da visibilidade das respectivas bacías por parte do grupo 

non vinculado ás bacías é evidente, a pesar de que algúns están no seu mesmo 

borde. 

A resulta é a seguinte:  

Grupo vinculado a bacías 

Sinalamos en verde os túmulos que manteñen un contacto visual directo coa bacía 
veciña na figura 4. Consideramos que existe contacto visual directo cando é visible tanto 
o túmulo que centra a bacía (GA15036348 para a bacía do Liñares, e GA15036045 para 
a bacía do rego de A Ponte) como o seu entorno.  

Todos os túmulos que teñen control visual sobre as respectivas bacías son visibles 
dende os túmulos que centran ambas bacías. Así todos os túmulos do grupo da bacía 
de Liñares son visibles dende GA15036048 (en adiante a Medorra) (figura 4), e todos 
os túmulos do grupo de A Ponte son visibles dende GA15036045 (figura 5). O que é 
significativo e que esta visibilidade poténciase deliberadamente na maioría dos casos 
ao ubicarse os túmulos exactamente na liña do horizonte observable dende os 
respectivos túmulos centrais: 

• Dende GA15036048 (en adiante A Medorra) vemos recortados no horizonte 

GA15036028, 036, 037, 041 e 046. A estes poden engadirse outros que non 

puidemos visitar e polo tanto non podemos ubicar con total certeza. 

• Dende GA15036045 vemos recortados no horizonte GA15036041, 043 e 046, e 

probablemente GA15036049 e 052, mais ao non poder localizalos en campo non 

podemos ser categóricos. 

Polo tanto non só constatamos unha rede de intervisibilidade clara, senón que esta está 
deliberadamente remarcando a monumentalidade dos túmulos recortados que rodean 
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a bacía, do mesmo xeito que o emprazamento do túmulo central vese reafirmado pola 
súa posición para observar, deste xeito tan monumental, o resto dos túmulos.  

 

Fig. 4. Bacía visual dende GA15036048. 

 

Fig. 5. Bacía visual dende GA15036045. 
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Grupo non vinculado ás bacías 

Sinalamos en azul aqueles túmulos que non teñen contacto visual nin cos túmulos que 
centran as súas respectivas bacías, nin coas bacías propiamente ditas ate unha 
superficie de 30 hectáreas como mínimo (figuras 6 e 7). Máis tarde nos determos na 
lóxica que pode estar detrás do emprazamento deste grupo de túmulos. Polo de agora 
subliñamos o carácter liminar dos emprazamentos de algún dos túmulos. No caso de 
GA15036021, 022, 024, 025, 042 ou 059, tan só desprazando a construción do túmulo 
25-30 metros obteríamos unha vista perfecta das bacías de Liñares ou A Ponte. A 
impresión que obtemos, sobre todo cando observamos o fenómeno directamente no 
campo, é que a falla de contacto visual coas bacías é deliberada. 

Dende algún dos túmulos deste conxunto temos unha visibilidade parcial da bacía 
oposta. Especialmente dende o conxunto vinculado á bacía de Liñares podemos ver 
parte da bacía de A Ponte. Esta visibilidade prodúcese a máis de 1 Km de distancia, e 
ademais debemos considerar que contra o que é común no grupo vinculado a ás bacías, 
dende o túmulo central (GA15036045) só se recortan no horizonte, dentro do grupo non 
vinculado ás bacías, as mámoas GA15036021, 026 e 027. A densa vexetación 
impediunos valorar a efectividade desta visibilidade sobre o horizonte durante o traballo 
de campo. Porén debemos sinalar esta excepción. GA15036021 é por outra parte un 
túmulo singular dentro do grupo non vinculado ás bacías, como veremos logo. Semella 
un túmulo, por dicir así, entre dúas lóxicas. 

Fig. 6. Bacías visuais acumuladas dos túmulos non vinculados á bacía de Liñares (GA15036056 a 33, en 

azul). 
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Fig. 7. Bacías visuais acumuladas dos túmulos vinculados non vinculados á bacía de A Ponte 
(GA15036042, 050 e 51, en azul). 

Intervisibilidade 

Canto a relación de visibilidade entre túmulos podemos enunciar á tres regras: 
1. GA15036048 (A Medorra, que centra a bacía de Liñares) non é visible para 

ningún túmulo do grupo non vinculado ás bacías. (figura 8).  

2. A Medorra é visible para todos os túmulos vinculados á bacía de Liñares (figura 

9). 

3. GA15036045 e visible para todos os túmulos vinculados á bacía de A Ponte 

(figura 10). 

Por outra banda GA15036045 (que centra a bacía de A Ponte) non é visible para ningún 
túmulo do grupo non vinculado á bacía de A Ponte, mais si é visible por parte de varios 
túmulos que regulan o acceso á bacía de Liñares. Se ben estamos a falar de relacións 
de visibilidade a longa distancia (máis de 1200 m.) isto invalida calquera regra que 
podamos establecer ao respecto. 

Así pois o túmulo central da bacía de Liñares, mais coñecido como a Medorra, regula a 
visibilidade entre túmulos da necrópole dun xeito estrito e restritivo. O seu homólogo na 
bacía de A Ponte (GA15036045) tamén o fai, mais dun xeito máis laxo. 

Non atopamos outras pautas regulares de tipo restritivo para outros túmulos do 
conxunto, pois a súa intervisibilidade é moi ampla dado o seu emprazamento cerca ou 
en divisorias do relevo. Por exemplo só hai un caso no que dende un túmulo vemos só 
2 túmulos ou menos (GA15036051). 
  



18 

Fig. 8. GA15036048 non é visible para ningún dos túmulos non vinculados as bacías. 

 

Fig. 9. A Medorra (GA15036048) é visible para todos os túmulos vinculados á bacía de Liñares (en verde). 
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Fig. 10. GA15036045 é visible para todos os túmulos vinculados á bacía de A Ponte (en verde). 

Relacións visuais co exterior 

Visibilidade xeral 

Existen relacións visuais co exterior en todos os casos excepto GA15036044. No resto 
sempre as hai, mesmo que moi puntuais. Sinalamos na figura 1 o alcance que definimos 
para esta visibilidade exterior. 

• Comezando polo NE, temos que GA15036055 ten un control visual pleno de todo 

o sector NE da paisaxe, co que conecta. Trazando un arco dende a necrópole 

de Mouga, e acadando a bisbarra da ría de Ferrol. 

• O conxunto GA15036056-059, comparte unha bacía visual semellante, centrada 

na media distancia na necrópole de Mougá, Exténdese tamén cara ao SE sobre 

a banda S da ría de Ferrol. Hai certa visibilidade, máis puntual, sobre sectores 

da costa da Coruña 

• Ascendendo pola que postularemos como vía de acceso principal á necrópole 

(de GA15036053 a GA15036022) a visibilidade cambia de xeito substancial no 

que atinxe a perda de contacto visual, de xeito intermitente, coas mámoas da 

necrópole de Mougá. No demáis, mantense o dominio visual sobre Ferrolterra e 

a banda S da ría de Ferrol e, puntualmente, sobre parte da ría de Ares e Coruña. 

• As condicións de visibilidade cambiarán drásticamente ao chegar a 

GA15036021, onde ás visibilidades citadas engadirase, a visibilidade sobre o 

arco NW do océano Atlántico, incluíndo a praia de Doniños e entorno. 

Remarcamos que esta visibilidade é ampla e sen obstáculos. 
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• Ladeira abaixo, cara a bacía de Liñares e asomados a ela, temos o conxunto 

composto por GA15036028, 029 e 030. Nos tres a visibilidade exterior está 

claramente enfocada cara ao sector SE, sobre a ría de Ares e Coruña. 

• A partir de aquí descendemos ao conxunto de túmulos integrado por 

GA15036031 e 032. Aquí mantemos a visibilidade sobre a necrópole de Mougá 

e sobre o Océano, aínda que esta sexa un pouco máis restrinxida . 

• En GA15036033 a visibilidade sobre o océano practicamente desaparece, sendo 

substituída por unha visibilidade sobre a necrópole de  Mougá. 

• A partir de aquí temos un grupo cuia bacía visual está centrada no chan (e 

apenas puntualmente sobre a ría de Ares), como son GA15036034, 038, 039 e 

048, o cal centra a bacía. 

• Ao carón destes, mais unha posición más noroccidental, temos un segundo 

grupo de túmulos cunha bacía visual claramente orientada ao océano e en 

concreto á banda NW da paisaxe: GA150360035, 036, 037 e 040. Tanto é así 

que podemos dicir que a súa visibilidade é un desdobramento da visibilidade que 

tiña o grupo anterior; sen perder o control visual sobre a bacía de liñares, agora 

engádese o dominio visual do océano, do exterior ao chá. 

• O grupo que subliña o eixo central do chá (GA15036041, 046 e 047), fronte á 

súa relevancia artellando visualmente o interior da chá, relaciónase visualmente 

co exterior de xeito mais puntual, con visibilidades cara A Coruña ou a ría de 

Ares que son fragmentarias e pouco relevantes. Tan só GA1536041 ten contacto 

visual coa necrópole de Mougá. 

• O grupo GA15036042, 049, 050 e 051, que entendemos como vencellado ao 

tránsito de entrada á chá dende o W, dirixe claramente o seu abano de 

visibilidade cara a esta zona: dende os túmulos deste grupo teremos unha 

visibilidade ampla e homoxénea do arco W, do océano, dende a costa de A 

Coruña ate cabo Prior.  

• A partir deste punto vira a orientación do control visual dende os túmulos. 

GA15036043, e 052 terán un control visual do océano agora centrado 

exclusivamente no sector SW, en tanto GA1503645 tamén o terá, mais moi 

limitado. Dentro da mesma bacía localízase GA15036044, que é o único túmulo 

da necrópole dende o que non percibimos en absoluto o seu exterior. 

• Por último, e pechando o conxunto da necrópole polo S, temos 

GA15036060,dende a que temos visibilidade ampla e homoxénea sobre o 

océano en todo o cadrante SW. Tamén, máis limitada, sobre a ría de Ferrol. 

Visibilidade orientada 

Ate aquí un percorrido polas bacías visuais circulares dende os túmulos cara ao exterior 
da necrópole. Porén, a relación co tránsito e a paisaxe implican determinadas direccións 
de acceso aos túmulos e de observación dende eles, que matizan e enriquecen o 
compoñente visual dos monumentos. As visibilidades, creemos, estarían condicionadas, 
e sen este condicionamento non poden ser avaliadas. A subxectividade que introduce 
esta avaliación creemos que é un problema menor que considerar as condiciones de 
visibilidade dos túmulos tomados un a un e coma se non formaran parte dun conxunto. 
Xa aplicamos este principio ao avaliar as relacións de intervisibilidade dentro da 
necrópole. 

Parécenos operativo dividir o percorrido en etapas, atendendo aos cambios na 
visibilidade do entorno. 
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1. Partindo deste presuposto, iniciaremos o noso percorrido no túmulo 

GA15036055, continuando cara ao grupo composto por GA15036056-59. No 

substancial, a visibilidade do entorno mantense no conxunto: visibilidade moi 

limitada cara ao fronte e a dereita (W) que se ensancha notablemente na banda 

oposta, cara as rías de Ferrol e Ares. Se continuamos o ascenso, ao longo dos 

túmulos GA15036053 ate GA15036022, teremos un tipo de visibilidade 

semellante, algo máis aberto cara ao N. Como vemos, as visibilidades mais 

amplas en todo o conxunto non son cara ao fronte, ao noso sentido da marcha. 

No sentido da marcha, de feito, a visibilidade é limitada.  

2. Ao chegaren ao túmulo GA15036021 esta pauta cambia drasticamente. 

Repentinamente o túmulo asómase á paisaxe costeiro e ao océano, ofrecendo 

unha ampla panorámica dende Doniños a Covas.  

3. Dende os túmulos GA15036031, 032 e 033, seguimos a ter unha visibilidade 

ampla, que acada o océano e, tamén, cara ao N a necrópole de Mougá. 

4. A partir deste punto, e se percorremos a banda W da necrópole sen saír do 

camiño franqueado polos túmulos, observaremos que os túmulos ubicados á 

nosa dereita, no borde da penichaira (GA15036035, 037 e 040), dispoñen dunha 

ampla panorámica do océano, en canto os ubicados á nosa esquerda, ladeira 

abaixo, apuntan cara á propia Chá, a ría de Ares ou Ferrolterra (GA15036034, 

36, 38 e 39). 

5. O grupo formado polos túmulos GA15036042, 049, 051 e 052 está claramente 

enfocado a unha visibilidade moi ampla ao mar aberto e a costa en dirección 

NW. 

6. A mámoa da Pena de Andrade (GA15036043) é un caso singular, pois 

estritamente dende a súa posición non temos apenas visibilidade. Mais ao 

desprazarnos apenas 20 metros teremos unha visibilidade moi ampla do golfo 

Ártabro. 

7. O conxunto das mámoas asociadas á bacía de a Ponte (GA15036044, 045 e 

052) teñen unha visibilidade claramente máis reducida e enfocada á ría de Ares. 

8. O mesmo ocorre coas mámoas asociadas á cordal que vertebra a penichaira 

(GA15036041, 046 3e 0417). 

9. A situación repítese coas mámoas vinculadas á bacía de Liñares (GA15036048, 

028, 029 e 030). 

10. Por último GA15036060 é un túmulo claramente enfocado ao control visual do 

golfo ártabro e o océano. 

En resumo, a presencia ou ausencia de visibilidade sobre o golfo Ártabro e o océano é 
un criterio que permítenos dividir en dous grandes grupos aos túmulos da necrópole. 
Isto pode entenderse como un mero produto do emprazamento topográfico de cada 
túmulo, máis a limialidade de algunha das visibilidades -desprazándonos apenas 30 
metros a visibilidade pode cambiar drasticamente- fainos pensar no contrario. Semella 
ter detrás unha lóxica que ten presente a oposición mar-terra. 

 

Tamaño e cronoloxía 

Considerando o que apuntabamos canto á relación entre tamaño e cronoloxía dos 
túmulos, valoramos esta variable facendo unha clasificación en dous grupos. Esta 
clasificación e meramente indicativa, e non pretende establecer unha cronoloxía para 
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os túmulos da necrópole. Si creemos que é útil como elemento para non desbotar un 
longo período de vixencia para monte do Chá: 

• Grupo 1 abrangue os túmulos máis pequenos, cunha altura inferior a 1 metro e 

un diámetro que non supere so 15 metros. Podemos velos sinalados en verde 

na figura 11. 

• Grupo 2: abrangue os meirandes túmulos da necrópole, e en principio os 

pertencentes ao megalitismo pleno (Boado, et al 1986). Incorpora os túmulos de 

máis de 1 metro de altura e 15 metros de diámetro. Os sinalamos en vermello 

na figura 11. 

 

Fig. 11. En vermello, túmulos de máis de 1 metro de altura. 
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Un exame baseado na distribución dos túmulos e as súas relacións visuais tendo en 
conta esta clasificación, ofrece resultas interesantes:  

1. A lóxica de tránsito ou de aproximación á necrópole -que proporemos logo-está 

presente no grupo 1. 

2. A lóxica dual da necrópole -que tamén proporemos logo- está tamén presente. 

Este grupo xa delimita as bacías de A Medorra e GA15036045 aínda que estes 

non existiran. O eixo que divide ambas bacías, está xa remarcado por 

GA15036041 e GA15036047. 

3. Os túmulos do grupo 2 reforzan, mais non alteran, a lóxica de aproximación á 

necrópole xa representada polo grupo1. 

4. Os túmulos do grupo 2 do mesmo xeito reforzan pero non alteran a lóxica dual 

xa proposta polo grupo1. Este reforzo se leva a cabo principalmente erixindo os 

túmulo de fondo de bacía (GA15036045 e GA15036048) que serven de 

organizadores e centro das respectivas bacías.  

Daquela, podemos propoñer de xeito prospectivo que a necrópole de monte do Chá xa 
puidera estar vixente dende un primeiro megalitismo, e cunhas lóxicas moi semellantes 
ás que cristalizarán máis tarde. Será entón, nun megalitismo pleno, cando se reforzará 
a lóxica dual da necrópole, principalmente mediante a construción de dúas mámoas 
centrais nas respectivas  bacías. Tamén, levantando novos e mais visibles monumentos 
na liña de horizonte visible dende as dúas mámoas principais.  

Tamén a lóxica de aproximación veríase reforzada en número coa construción de novos 
monumentos nas mesmas liñas de tránsito. 
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Tres lóxicas para monte do Chá 

Á vista das relacións visuais observadas, e a nosa experiencia en outros contextos de 
traballo, imos propoñer 2 lóxicas diferentes para o fenómeno tumular de Monte do Chá, 
e unha terceira lóxica, que non podemos concretar, mais que é distinta e só rexe á 
localización de dous túmulos da necrópole. 

Lóxica de aproximación 

A lóxica do tránsito é unha aproximación clásica aos patróns de emprazamento de 
túmulos. Se relacionaría co vínculo entre túmulos e liñas de tránsito que atravesan e, se 
queremos, van construíndo paisaxe. Este tránsito pode ser útil para chegar a un lugar 
determinado, ou simplemente para atravesar un espazo. No caso que nos ocupa, 
teremos en conta que o monte do Chá non é unha zona de tránsito, non conduce a outro 
lugar. Mellor dito, non conduce a outro lugar en terra firme, se non ao océano. Pero para 
o que neste punto nos interesa, o destino é a propia Chá. Logo dende a Chá poderemos 
establecer relacións visuais co exterior, mais as lóxicas de tránsito que poidamos 
detectar aquí son, en calquera caso, lóxicas de aproximación e circulación polo propio 
Chá.  

Para valorar a validez das liñas de tránsito ou aproximación que propoñemos, 
calculamos o tránsito óptimo entre túmulos e dende o exterior da necrópole. Para o 
calculo do tránsito calculamos os respectivos camiños óptimos -least cost paths (LCP)- 
dende unha lóxica da mobilidade baseada no menor esforzo posible, empregando un 
modelo de fricción que relaciona o grado de pendente e o esforzo enerxético empregado 
en atravesala (v. Fábrega-Álvarez, P. 2016; Llobera & Sluckin 2007).  

En monte do Chá propoñemos a existencia de túmulos construídos en relación co 
achegamento á necrópole dende varias direccións. Incluímos aqueles túmulos cuia 
visibilización ten unha relación directa coas vías de acceso á necrópole. Falamos de 
relación directa cando se dan as seguintes circunstancias: 

• Cando os túmulos ao ser visibilizados e percorridos coincidan con unha vías de 

acceso óptima  á necrópole -ou ao longo dela-. 

• Cando a visibilización do túmulo dende a vía de acceso sexa primada entre as 

demais, ben porque o túmulo se recorte sobre o horizonte, ben porque sexa máis 

visible. 

• Cando dende un túmulo teñamos visibilidade do seguinte/s túmulo/s dando lugar 

a unha cadea de visibilidades ininterrompida ate o remate do grupo de túmulos. 

Nos catro grupos de túmulos que consideramos no que denominamos lóxica de 
aproximación danse as 3 circunstancias simultaneamente. Dous dos grupos dan lugar 
ao que denominamos liña de aproximación principal, e o resto a outras dúas liñas de 
aproximación secundarias. Como veremos e podemos comprobar no estudo de 
visibilidades -e sobre o terreo-, dende ningún túmulo vinculado ao tránsito é visible 
a bacía de Liñares. A bacía de A Ponte sí é visible dende 4 túmulos da liña de 
aproximación principal (GA15036021, 024, 026 e 027) máis a unha distancia de 1 Km. 
Ao noso xuízo esta distancia ubica a relación visual nun ámbito distinto ás relacións 
visuais inmediatas que estamos a considerar. Pertencería, en todo caso, a outro tipo de 
estratexia visual. 
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Fig. 12. Relación entre LCPs e liñas de aproximación propostas sobre o mapa de pendentes. As cores frías 
representan pendentes máximas e as cores cálidas pendentes mínimas. Liña de aproximación principal 
(negro), liña N (vermello), e liña W (verde). En liña descontinua outros LCPs dentro do chan sen conxuntos 
de túmulos vinculados significativamente. Os LCPs foron calculados entre pares de túmulos non 
consecutivos (56 e 32, 60 e 43, 43 e 31, 45 e 48, 56 e 46) situados maioritariamente nas marxes da zona 
de estudio. 

Liña de aproximación principal 

Atendendo aos túmulos coñecidos por nós, a aproximación á necrópole se levaría a 
cabo por unha liña de tránsito principal dende o E, que arranca do actual núcleo de 
Brión. A consideramos principal por contar, con diferencia, co conxunto máis nutrido e 
organizado de túmulos. Podemos seguir a liña de tránsito principal simplemente 
camiñando dende un túmulo ao seguinte túmulo visible. A liña xurde dende o NE, dende 
a ría de Ferrol, e podemos subdividila en dous grupos sucesivos no espazo: 

•  O conxunto GA15036056/57/58 e 59, que nos conducen cara á necrópole, sen 

chegar a ela. Coñecidas como mámoas de monte da Cheira. Entre eles hai 

intervisibilidade e mesmo proximidade física. Mais dende eles non podemos ver 

ningún dos túmulos do resto da necrópole. Sí temos unha vista excelente da ría 

de Ferrol e o seu entorno. Aparentemente non dan lugar a outro xogo de 

visibilidade que a propia sucesión de visibilidades ao longo do camiño entre os 

túmulos do grupo. A ubicación dos túmulos GA15036058 e 059 introduce a 

dúbida de se este conxunto non ofrece tamén a posibilidade dun achegamento 

cara ao SW en dirección ao centro ou ó S da necrópole. Non puidemos definir 

ningún LCP nesta dirección. En todo caso dende unha das mámoas deste grupo 

(GA15036057) arranca a vía de tránsito óptima cara ao segundo conxunto: 

• No segundo conxunto, xa nos limiares de monte do Chá, se suceden os 

seguintes túmulos: GA15036053/54/27/26/25/24/23/22. Aquí a vinculación ao 

tránsito é aínda máis estrita e, se cadra, exclusiva e deliberada. A 
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intervisibilidade entre túmulos é clara, conforme imos avanzando, mais ao tempo 

só temos unha vista moi limitada do entorno inmediato ao noso fronte -tan só 

percibimos a exigua cordal pola que imos camiñando-a causa dos afloramentos 

e elevacións ao noso redor. Porén, o mais relevante é que non podemos 

observar axeitadamente en ningún momento a monte do Chá en xeral e as súas 

bacías en particular. Máis significativo é aínda que esta ocultación semella 

deliberada. En algún caso só desprazándonos só apenas 20 metros cara ao W 

teríamos unha vista completa do chá, como acontece en GA15036025. Naqueles 

casos no que temos visibilidade sobre o chan, ou é moi puntual ou é a moi longa 

distancia, sen establecer relacións visuais perceptibles con calquera outro 

túmulo. E o que é mais importante, nunca temos visibilidade sobre 

GA15036048, A Medorra. Se cadra o monumento máis relevante da necrópole 

no que nos determos logo. 

Á vista do mapa, pero tamén a partir da percepción persoal no traballo de campo, 
percibimos que os túmulos deste conxunto agrúpanse en pares. En concreto en 4 pares 
sucesivos. Os criterios que empregamos para establecer esta agrupación son a 
distancia e a intervisibilidade: 

• Dentro de cada par de túmulos temos sempre intervisibilidade. 

• Cada túmulo se sitúa a menos de 50 m. do seu par, en tanto cada par se ubica 
sempre a máis de 50 m. dos restantes pares. 

Descoñecemos se isto é significativo, máis precisamente a derradeira das mámoas de 
este grupo, situada xa fora e ao final de esta agrupación por pares, é a que rompe a 
lóxica que traíamos. É GA15036021, un túmulo dende o que a visión do entorno 
cambia drasticamente. Ao chegar a el, temos por primeira vez unha visibilidade case 
que completa do chá de Brión e da necrópole. Visualmente este túmulo funciona como 
bisagra, como chave. Chama a atención, por certo, que é tamén un dos meirandes 
túmulos da necrópole. Só 5 superan o 1,5 m de altura na actualidade, e este é un deles. 

Liña de aproximación N 

Propoñemos unha segunda liña de aproximación, que consideramos secundaria por 
contar só con 3 túmulos. Achégase á necrópole dende o NE, apuntando aos actuais 
Vilabuide, Brión e Valón . Está composta, de NE a SW, por GA15036031, 032 e 033. 
Aínda que a, digamos, norma de visibilidade non é tan estrita como no caso do grupo 
anterior, mantense no fundamental: non hai relación de visibilidade con A Medorra nin 
coa bacía que ocupa. Os tres túmulos nos conducirán ao limiar da necrópole confluíndo 
coa liña de aproximación anterior.  

Tanto esta liña de aproximación como a anterior conducen a unha pequena braña que 
semella funcionar como nodo para a circulación cara ao resto do chá. 

Liña de aproximación W 

A abrupta pendente de toda a aba W do monte do Chá fai o acceso moi penoso. Só na 
súa banda S a aba ofrece un par de accesos con pendentes mais suaves, aproveitados 
de feito por camiños tradicionais. Precisamente nestes accesos observamos os pares 
de mámoas GA15036050-042 e GA15036051-049. Seguindo os respectivos pares 
podemos ascender dende O Confurco e Fontá cara ao interior da necrópole.  

Neste grupo temos un túmulo que presuntamente escapa á regra. GA15036049 
funciona dentro da lóxica de aproximación, mais dende él é visible, en principio, a bacía 
de GA15036045. E dicimos en principio porque este túmulo, ubicado nunha zona de 
denso mato de toxo, e non visible no MDT, non puido ser localizado durante o traballo 
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de campo. Queda logo a dúbida de se está correctamente ubicado, e polo tanto que 
relacións visuais establece co seu entorno. Na ficha de patrimonio correspondente 
podemos ler que “desde su posición sólo se ven parte de los túmulos de este grupo”. 

Outras posibilidades dentro da lóxica de tránsito 

Podemos experimentar coa idea de que a lóxica de tránsito é a única que está detrás 
dos emprazamentos dos túmulos da Chá. Ou a que está detrás da grande maioría deles. 
Isto conduciría a varias paradoxas: 

• Os túmulos máis destacados da necrópole (A Medorra, GA15036043, 

GA15036045, GA15036041) terían un papel nulo ou pouco relevante no 

conxunto. De feito non saberíamos, dende a nosa lóxica, que lugar ocuparían 

dentro do tránsito polo Chá.  

• O conxunto GA15036041, 046 e 047, que dentro da lóxica dual que logo imos 

propoñer desempeñan un rol esencial, perderían o seu sentido. Non hai 

intervisibilidade entre eles ao longo da cordal, o que fai moi difícil consideralos 

vinculados ao tránsito por ela. 

• O único percorrido con certo sentido que podemos propoñer neste caso sería o 

que conduce pola banda W do Chá. As mámoas ubicadas nesta banda, 

franquearían entón o percorrido con dirección SW. Como puidemos comprobar, 

o cálculo de LCP en ningún caso considera esta zona como de tránsito óptimo. 

Queda a posibilidade de que este tránsito se levara a cabo sen ter en conta a 

economía de esforzo, pensando noutros fins, como se suxire, por exemplo, no 

estudo arqueoastronómico axunto. 

Non obstante non podemos desbotar que algún túmulo teña unha dobre 
funcionalidade, desempeñando o seu rol dentro da lóxica dual, e tamén axudando ao 
tránsito pola serra. Pode ser o caso dos sete túmulos GA16035034 a 040.  

Por último xurde a pregunta lóxica de como se leva a cabo o movemento dentro do 
propio chá, que pautas o regularían. Dende a nosa subxectividade e o análise de 
visibilidade a resposta é sinxela. As propias bacías, a súa sucesión, regulan o 
movemento. Por outra banda, os túmulos que referendan a “bisagra” entre ambas 
bacías son visibles dende a práctica totalidade do chá. En este sentido é significativo 
que o LCP entre GA15036048 e GA15036045 pase precisamente ao pé de 
GA15036046. 

 

Unha lóxica dual para a cha de Brión 

A práctica totalidade dos restantes túmulos da cha responden a unha pauta diferente, 
que podemos dicir que está baseada na axialidade e a dualidade.  

Lembremos que o chá está dividido en dúas bacías rexidas polos regos de Liñares (ao 
NE) e A Ponte (ao SW), cunha cordal correndo polo seu medio, que define unha 
axialidade ben visible. (figura 3). Isto, dende o punto de vista natural. Mais esta división 
e axialidade están referendadas a nivel artificial pola posición central, simétrica e 
protagonista dentro de cada bacía, de A Madorra (GA15036048) e o túmulo 
GA15036045. Ambos están en idéntica posición topográfica relativa, a 150 m. ladeira 
arriba do fondo dos seus respectivos vales.  
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De feito, se na monte do Chá só existisen estes dous túmulos, o referendo artificial da 
axialidade do monte xa sería evidente, moito máis se vemos o campo de visión dende 
ambos túmulos (figuras 4 e 5).  

Creemos que se está a transformar a paisaxe, máis non desde cero; os monumentos 
megalíticos están a subliñar rasgos xa presentes na paisaxe natural para resignificala. 
É un diálogo. Mais defendemos que nese diálogo vanse introducir elementos novos que 
remodelarán unha aparente e inicial simetría, para convertela en dualidade. Proponse 
un escenario dividido en dous, pero non en dúas metades iguais.  

Bacías e túmulos 

1: A bacía do rego de Liñares 

A Madorra (GA15036048) centra a bacía do rego de Liñares, e rexe o seu espazo 
cóncavo. ¿Por qué afirmamos isto? Apoiámonos en varias razóns constatables 
obxectivamente: 

• É o único túmulo coñecido que se sitúa no fondo da bacía ou no seu entorno. Os 

túmulos veciños están a un mínimo de 400 metros. Entre eles, sen embargo, 

están a 100 metros ou menos de distancia, sendo común atoparse no entorno 

dos 50 metros.  

• Dende A Madorra podemos ver a totalidade dos túmulos asociados á bacía do 

rego de Liñares. Non son visibles, precisamente, os túmulos asociados á lóxica 

de aproximación á necrópole, aínda que se ubican a curta distancia. Dende 

outros túmulos desta bacía tamén podemos ver a práctica totalidade dos 

restantes túmulos, mais no caso de A Madorra dáse unha circunstancia singular. 

Esta circunstancia é que a meirande parte dos túmulos visibles dende A Madorra 

o son recortándose sobre o horizonte. Sabemos que dentro das pautas da 

monumentalidade megalítica este é un xeito moi usual de potenciar a 

visibilización das mámoas. As mámoas se recortan no horizonte para facerse 

máis visibles. E isto só sucede dende a Medorra, dende onde vemos recortados 

no horizonte GA15036028, 036, 037, 041 e 046. A estes poden engadirse outros 

que non puidemos visitar e polo tanto non podemos ubicar con total certeza. Sen 

embargo o estudio de visibilidade indica que se deberían recortar no horizonte 

GA15036029, 030, 035, 040 e 047) 

• O grupo implicado -visible dende A Medorra- está composto por 14 túmulos. Un 

terzo do total da necrópole. 

• O protagonismo de A Madorra semella estar referendado polo seu tamaño: é o 

túmulo meirande de toda a necrópole, con máis de 2 metros de altura. Unha 

altura destacable nunha necrópole de 40 túmulos na que só 6 superan os 1,5 

metros de altura. 

2 A bacía do rego da Ponte 

Inmediatamente ao SW da bacía do rego de Liñares, temos a do rego da Ponte. Entre 
ambos, unha dorsal vertebra física e visualmente o chá de Brión. A simetría xeográfica 
chega ao extremo de que a ruptura de pendente que delimita o conxunto da chá atópase 
a mesma distancia a ambos lados deste eixo: 800 metros lineais. Poderíamos pechar a 
paisaxe como un libro, sendo o seu lombo a dorsal que a divide. Esta axialidade 
xeográfica está referendada, antropizada, polos túmulos GA15036041, 046 e 047. Os 
tres localízanse no eixo da dorsal, sendo visibles dende ambas bacías, recortándose no 
horizonte dende as mámoas que centran as bacías (A Medorra e GA15036045).  
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Volvamos á bacía de A Ponte:  

• Neste caso o túmulo que centra e rexe a bacía -tamén coñecida como chá de 

Pardiñeiras- e o GA15036045. Ó mesmo que A Madorra, atópase isolado no 

centro da bacía, a máis de 200 metros dos túmulos veciños. 

• Dende él tamén son visibles a práctica totalidade dos túmulos veciños, na 

meirande parte dos casos tamén recortándose contra o horizonte (GA15036041, 

043, 046 observados por nós, e GA15036047, 049 e 052 a xulgar polo estudo 

de bacías visuais).  

• O grupo está composto por só 9 túmulos, o cal podemos poñer en relación coa 

seguinte característica: 

• GA15036045 ten dimensións máis discretas que A Medorra. Só acada 1 metro 

de altura, alo menos na actualidade. 

O domesticado e o salvaxe 

Agora, examinemos como o espazo de vida é percibido dende cada un dos respectivos 
túmulos centrais: A Medorra e GA15036045. Para iso imos solapar as bacías visuais de 
ambas sobre o territorio, e comprobar que tipo de actividade pode desenvolverse neste. 
O vó americano, no que aínda percibimos os usos tradicionais do solo en Galicia, e a 
mellor referencia que podemos empregar: 

1. Dende A Medorra temos un control visual completo de todos os terreos de cultivo 

a menos de 500 metros, e a meirande parte dos ubicados máis aló. De feito, 

sempre que non saiamos do monte do Chá, esta ubicada no mellor punto para 

ter un dominio visual das terras de cultivo de Liñares. En concreto, a menos de 

1 Km de A Medorra tiñamos en 1956 (data do vó americano) pouco máis de 19 

Ha. de terra cultivada. De esta área,  dende A Medorra dominamos visualmente 

máis de 13 Ha. Aproximadamente o 70 % do terreo cultivado (figura 13)  

2. Dende o GA15036045, a menos de 1 km de distancia tiñamos en 1956 preto de 

31 Ha. de terreo cultivado. Nin unha soa Ha. deste terreo é visible dende o 

túmulo. De feito se observamos a bacía visual do túmulo superposta ás terra de 

cultivo, veremos que ao longo de case 500 metros ambas están perfectamente 

xustapostas, mais sen superpoñerse. (figura 14). 

3. Dende ambos túmulos se dominan visualmente as brañas correspondentes a 

cadansúa bacía. Se ben as brañas, por ser reservas de auga e de pasto fresco, 

poden vincularse tanto ao doméstico (gandeiria) como ao salvaxe (caza). Dende 

cada mámoa non é visible a braña da bacía oposta.  

Ambos túmulos ubícanse en terras de monte, nunha chan pedregosa e áspera apta só 
para o crecemento do mato e o bosque. Porén, o túmulo protagonista da bacía de 
Liñares está ubicado nun punto dende o que se vincula visualmente coa maior parte das 
terras de cultivo do entorno, co doméstico. Pola contra, GA15036045 só se relaciona 
visualmente con terras de monte, co salvaxe.  
  



30 

 

Fig. 13. Terras de cultivo tradicionais (en verde) visibles dende a Medorra. O 70% do espazo 
cultivado no entorno desta bacía é visible. 

 

 

Fig. 14. Dende GA15036045 non é visible ningunha terra de cultivo (en verde). 
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A terceira lóxica 

Ate agora propoñemos dúas lóxicas que son complementarias. A primeira permite e 
monumentaliza o acceso ao núcleo da necrópole, e a segunda confire sentido e este 
núcleo. Case que todos os túmulos estudados entran dentro de un destes grupos.  

Mais temos 2 túmulos que escapan a esta lóxica: GA15036055 e GA15036060 (fig. 15). 
Ambos coinciden en moitas circunstancias: 

• Dende ambos os únicos túmulos que se divisan con certeza son GA15036026 e 

027. Dende GA15036060 podería divisarse tamén GA15036047 segundo o 

estudo de visibilidade, mais como non puidemos localizar este último no traballo 

de campo, non o podemos asegurar. 

• A posición de ambos é aparentemente simétrica respecto ao Chá, localizándose 

nos vértices NE e SE do conxunto. 

• A posición de ambos e periférica e, en rigor atópanse fora do monte da Chá. 

• A bacía visual de ambos non está enfocada á Chá, se non ao exterior. 

• A visibilidade de ambos compleméntase. Dende GA15036055 divisamos o arco 

ENE, centrándose en Ferrolterra, e dende GA15036060 controlamos 

visualmente o golfo Ártabro e o océano. 

• Son dous túmulos de boas dimensións, superando o metro de altura e o 

promedio de tamaño da necrópole. 

Realmente non podemos propoñer unha lóxica para o emprazamento destes túmulos. 
Tampouco se esta lóxica ten relación ou non coa necrópole de Monte do Chá. En 
calquera caso non observamos indicios de que esta terceira lóxica entre en conflito coas 
dúas lóxicas xa propostas. 

 

Fig. 15. Bacías visuais de GA15036055 (vermello) e GA15036060 (azul). Ambas semellan complementarse. 
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A paisaxe resignificada 

Así pois temos dous grupos, dúas bacías, dous espazos cóncavos nos que detectamos 
características e relacións semellantes que subliñan a axialidade. Máis non pasamos 
por alto que o centrado no rego de Liñares é mais numeroso, abrangue maior superficie 
(60 Ha. aprox, fronte a 42 Ha. do rego de A Ponte) e o túmulo que o rexe e de maior 
tamaño. Non pretendemos sacar conclusións baseadas nunha xerarquía entre ambos 
conxuntos, mais si subliñar que esta diferencia, nunha paisaxe xeográfica baseada na 
simetría, debe ter significado. A paisaxe natural é aquí axial e simétrica, dividida 
perfectamente en dúas metades. A presenza dos túmulos subliña esa axialidade, mais 
non a simetría. Á simetría natural é matizada, substituída pola asimetría simbólica. A 
simetría é substituída pola dualidade.  

A dualidade expresase tamén nos territorios visibles dende os respectivos túmulos 
centrais. Un espazo doméstico fronte a un espazo silvestre.  

O produto é un escenario axial e dual. Non expresa necesariamente xerarquía, mais sí 
oposición. Dende o noso punto de vista os construtores dos túmulos non quixeron 
escenificar unha mera sucesión de espazos cóncavos. Quixeron escenificar dous 
espazos distintos e, se cadra, complementarios. 

¿Atopamos outros exemplos semellantes? Podémolos procurar noutras necrópoles 
complexas ubicadas en chans costeiros semellantes. Un lugar destas características 
amplamente estudado e a necrópole do Barbanza; vexamos o que escribían Criado e 
Villoch (1998) para aquel caso: 

“[...] la mayor parte de esos escenarios megalíticos poseen una forma básica  
semejante, caracterizada por la concurrencia de tres rasgos: 

1. Comprenden una panorámica circular cerrada visualmente, delimitada por 

divisorias topográficas y que comprende un área deprimida o cubeta, tanto 

topográfica como visual; esto es especialmente claro y lógico en los túmulos 

situados en vaguadas, pero también ocurre con los emplazados sobre cerros; en 

este caso son las lejanas líneas de cumbres las que cierran el abanico visual. 

2. El borde de esta panorámica está jalonado por accidentes naturales y por 

monumentos artificiales: sobre el límite principal del horizonte visual se distingue 

siempre algún túmulo, a veces recortándose sobre la línea de horizonte. 

3. El escenario suele tener un centro u ombligo bien individualizado desde el que 

se percibe su totalidad y que se identifica mediante la presencia de un túmulo, 

situado en la cima de la forma elevada o en el eje de la forma deprimida. El 

modelo de escenario es siempre el mismo: círculos cerrados, con un centro 

monumental y un límite natural monumentalizado.” 

Poderíamos dicir exactamente isto mesmo para o monte do Chá. Se cadra o noso 
escenario é aínda máis nítido, probablemente a causa da simetría xeográfica e a 
homoxeneidade que o chá presenta de partida. 

En canto a dualidade que propoñemos para monte do Chá, non é unha idea nova; 
volvemos á necrópole de Barbanza, e citamos literalmente a proposta de construción da 
paisaxe megalítica que propoñen Criado e Villoch (1998): “Un espacio circular delimitado 
visual y topográficamente, sobre el que la distribución de túmulos introduce un centro 
principal y marca un eje Norte-Sur que corta ese espacio en dos mitades con 
características opuestas. La mitad oriental ofrece un entorno en el que predominan las 
formas elevadas, el relieve abierto y en el que no se presentan obstáculos para la vista 
(hasta 3 km): es por lo tanto un espacio alto, abierto y visible. La mitad occidental en 
cambio (o más bien el cuadrante Sur de esta mitad) presenta un entorno en el que 
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dominan las formas deprimidas, el relieve cerrado y fragmentado y en el que no es 
posible establecer relaciones visuales más que a corta distancia (1 km máximo): es por 
lo tanto un espacio bajo, cerrado y oculto. A su vez, la mitad oriental se completa con 
una cuenca apta para la ocupación humana y actividades en definitiva domésticas, 
mientras la occidental es inhóspita y predomina el inculto.” 

Monte do Chá semella unha transposición de este modelo. Podemos engadir ademais 
que a metade oriental no Chá está enfocada, volcada ao océano e á posta de sol. Non 
entraremos no que isto pode supoñer a nivel simbólico. Mais podemos considerar, para 
rematar, o emprazamento do derradeiro túmulo da necrópole: GA15036043. 

Coñecida tamén como a mámoa de Pena de Andrade, é o segundo maior túmulo da 
necrópole, logo de A Medorra. Sen embargo, é un dos que ten unha visibilidade máis 
restrinxida. Só é visible, e de xeito moi limiar, dende precisamente GA15036045, que 
centra a bacía de A Ponte. Xeográficamente é o final da necrópole, e a impresión que 
obtemos ao camiñar polo Chá é exactamente a mesma. A súa relación co mar é sen 
embargo ambigua. Á vista do mapa podemos pensar que Pena de Andrade asómase 
ao mar, e non é así. É necesario desprazarse uns poucos metros, se cadra só 25, para 
ter á vista o golfo ártabro nunha panorámica, esta vez si, completa e espectacular. Esta 
sutileza non pode ser casual nun mundo no que, como imos observando, a ubicación 
exacta das mámoas é unha cuestión crítica. Por menos de 20 metros unha mámoa é 
visible ou non, recortase no horizonte ou non; de feito a mámoa de Pena de Andrade é 
visible dende GA15036045 por escasos metros. 

Se cadra a de Pena de Andrade é a derradeira mámoa da necrópole, mais aínda forma 
parte dela. É necesario superala para saír do espazo da necrópole e asomarnos ao mar. 

Volvemos por derradeira vez ao Barbanza. En Barbanza, o dolmen de Axeitos, o mais 
importante do Barbanza, ubícase tamén no remate oriental da península. Axeitos e Pena 
de Andrade son a derradeira mámoa antes de chegar ao mar.  
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Estudo arqueoastronómico 

Introdución 

Os estudos de arqueoastronomía centrados no Megalitismo enfocáronse 
tradicionalmente en establecer a orientación do eixe principal da cámara megalítica. 
Porén, no caso das mámoas do monte da Chá non existe constancia de tales cámaras, 
polo que o estudo que se propón axústase ao que xa feito noutras necrópoles como a 
do Barbanza. 

Neste caso o que fixemos foi determinar dende cada mámoa aquelas que se recortan 
no horizonte contra  o ceo, como elementos que marcan o skyline local e que poderían 
indicar que a localización das mámoas puidera ter unha motivación nas relacións co orto 
ou ocaso dos astros, nomeadamente o sol e a lúa. 

Para este estudo visitamos as mámoas para tomar medidas das orientacións, así como 
para determinar se o resto se recortan no horizonte ou non. 

Metodoloxía 

Consideramos unhas coordenadas promedio para o conxunto da necrópole obtidas na 
mámoa M48 de: 

ϕ= 43º28’51.1’’ N ~ 43.48 N 

λ = 8º17’31.1’’ W  

 

Os datos de acimut e altura do horizonte obtivéronse por medio de dúas fontes. Por 
unha beira tomáronse medidas de referencia no campo cun tándem de brúxula 
profesional máis clinómetro (SUUNTO 360-R) e que foron corrixidos dos efectos de 
declinación magnética a partir dos modelos de National Geophysical Data Center da 
National Oceanic and Atmospheric Administration (web 
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/).  

Estas lecturas no campo ademais serviron, para os casos nos que a vexetación o 
permite, para verificar se as mámoas recórtanse no horizonte contra o ceo ou non. Por 
outro lado, empregamos as medidas de xeolocalización das mámoas para calcular estes 
mesmos valores no laboratorio. As medidas son compatibles entre sí, con diferencias 
en xeral menores que as fontes de incertidume de ambos métodos. 

Os valores de acimut e altura do horizonte calculados por ambos métodos demostraron 
ser compatibles dentro dos intervalos de erro, e a fin de comparar cos ortos e ocasos, 
traducironse a declinación astronómica por medio do cambio de coordenadas seguinte: 

sin δ = sin φ sin h + cos φ cos h cos A, 

onde A é o acimut, h a altura do horizonte na direción de ese acimut, φ a latitude do 
punto de observación e δ a declinación astronómica correspondente. A declinación 
astronómica é unha magnitude que nos permite a comparación directa cos eventos 
astronómicos. Como guía, basta considerar que os extremos do sol para os solsticios 
nesta coordenada serán de 24° para o solsticio de verán e   ̶24° para o de inverno. No 
caso da lúa estes extremos son variables entre (18.5°,30°) para os extremos norte da 
lúa, e entre ( ̶18.5°,  ̶30°) para os meridionais. 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/
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Resultas 

Expóñense a continuación as resultas da visibilidade dende as dúas mámoas centrais 
cara as mámoas que recortaríanse no seu horizonte local. As táboas seguintes indican 
a mámoa tomada como orixe, a que recortase no seu horizonte, o valor do acimut (A) e 
a altura do horizonte (h) en grados, así como a correspondente declinación astronómica 
(δ) e o posible evento astronómico ou topográfico asociado, onde Eq refírese ao 
equinoccio, SV ao solsticio de verán e Lúa a un dos extremos do movemento da lúa 
sobre o horizonte. 

 

Dende Cara a A (°) h (°) δ(°)  

48  28 75.8 3.6 12.6  

      29 79.9 3.7 9.7  

      30 90.7 2.2 0.8 Eq 

      40 317 2.3 33.7  

      36 300.3 1.7 22.5 SV 

      41 267.4 2.6 -0.3 Eq 

      46 225 0.8 -30.5 Luna 

      47 179.8 0.5 -46.5 Sur 

 

Dende Cara a A (°) h (°) δ(°)  

45 28 59.5 1 22 SV 

      29 60.4 1 21.4  

      30 64.0 0.6 18.6 Luna 

      52 260.2 2 -5.9  

      43 244.9 0.3 -18.1 Luna 

      49 286.0 3.7 13.9  

      41 359.6 3 49.3 Norte 

 

Dende a mámoa 48 destaca que sería posible encontrar no mesmo día a saída e a posta 
do sol no equinoccio sobre dúas mámoas que recórtanse no horizonte local (30 e 41 
respectivamente). Así mesmo é relevante que a mámoa 36 indica a posta de sol no 
solsticio de verán, en tanto que a 46 podería indicar a posta máis meridional da lúa. 
Neste caso, se nos fixamos na lúa chea, tal posta tería lugar cerca da época do solsticio 
de verán. 

Dende a mámoa 45 é interesante que a 28 indicaría a saída do sol no solsticio de verán, 
en tanto que a 43 indicaría agora o extremo norte das postas máis meridionais da lúa. 
De novo, fixándonos na fase de lúa chea, tal lúa tería lugar en torno ao solsticio de 
verán. Hai que indicar que esta dirección no ceo (preto de -18°) é onde sería máis 
probable ver a lúa en calquera momento do ano. 

Por último, hai que indicar que a mámoa 21 recortase e é visible no horizonte dende a 
gran maioría das mámoas do lado norte da necrópole (estas son as mámoas 22, 24, 25 
e 26), con unha orientación promedio de 304° e unha altura do horizonte de ½°, o que 
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correspondería con unha declinación de 24° e polo tanto coa posta de sol do solsticio 
de verán. Neste sentido, dende esta mesma mámoa 21 e dende a 31 veríase a posta 
do sol dese día sobre o océano, cun fenómeno interesante, pois o reflexo do sol 
iluminaría as illas Gabeiras. 

De forma complementaria, as mámoas do lado oeste da necrópole, recorridas de sur a 
norte (é dicir dende a 51 cara a 33), enmarcarían a saída do sol o mesmo día o solsticio 
de verán. 

A figura seguinte amosa estas relacións de forma resumida. 

 
Fig. 16. En azul amósanse as relacións entre as mámoas centrais das dúas bacías (48 y 45) coa saída e a 

posta de sol no solsticio de verán (SV). En liñas descontinuas amósanse as relacións coa saída e a posta 

de sol das dúas ramas laterais da necrópole. En amarelo amosamos as relacións coa posta máis meridional 

da lúa chea para o solsticio de verán. 
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Fig. 17. Visibilidade das Illas Gabeiras dende o túmulo GA15036021. 

Interpretación 

Os valores de declinación en xeral parecen apuntar a momentos relevantes na época 
cálida do ano, sobre todo os valores de δ cercanos a 24° serían compatibles coa saída 
e a posta do sol do solsticio de verán (~ 24° para un momento entorno ao 3500 a. de 
C.). 

De esta forma poderíase interpretar que para a mámoa 48 o relevante sería a posta da 
lúa chea máis meridional. Esta tería lugar preto do alba do solsticio de verán, indicando 
un momento importante na posible ritualidade da zona. 

Hai que subliñar que dito alba do solsticio de verán sería visible sobre a mámoa 28, en 
liña coa 46 observada dende a 45. Dende esta de novo a posta da lúa chea aparecería 
remarcada pola localización nesa zona da mámoa 43. 

A súa vez, a saída do sol no solsticio de verán coincidiría coa orientación do corredor 
deixado por todo o grupo de mámoas no W da necrópole. Tamén de xeito moi claro, o 
tránsito pola liña de tránsito principal coincide e apunta cara á posta do sol no solsticio 
de verán, culminando na mámoa 21.  

Todo isto parece indicar que o momento do solsticio de verán puidera ser importante 
para la interpretación ritual da necrópole, tal vez indicando que era o momento propicio 
para realizar algún tipo de ritual que involucrase un movemento determinado, ou varios, 
ao través da mesma. 
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Conclusións 

O estudo consistiu nunha primeira aproximación o análise das seguintes variables: 

• A visibilidade entre túmulos, e as relacións de visibilidade entre estes e as 
principais formas da paisaxe natural, a través do exame das viewhsheds ou 
bacías visuais dos túmulos. 

• A relación entre a ubicación dos túmulos e os camiños óptimos (LCP). Ou o que 
é o mesmo entre os túmulos e as transectas polas que o tránsito é menos 
custoso. 

• A relación entre a ubicación dos túmulos e os principais eventos astronómicos. 

Tras un estudo do conxunto concluímos que a localización dos túmulos de Monte do 
Chá propicia o seguinte: 

• Definición das liñas de tránsito ou aproximación ó Chá e cunha finalidade que 
vai máis aló que a mera practicidade. Consideramos a posibilidade de que estas 
liñas estean en estreita relación con eventos astronómicos relevantes como o 
solsticio de verán. 

• Transformación do o espazo natural axial e simétrico do Chá nun espazo axial 
pero dual. Para isto creemos que ubican túmulos en espazos moi determinados 
para definir dúas bacías simétricas, mais de importancia e visibilidades ben 
distintas. Opóñense a bacía de Liñares, con maiores e mais numerosos túmulos, 
con conexión visual sobre o espazo doméstico, á bacía de A Ponte, con menores 
e menos numerosos túmulos e sen conexión visual algunha -que nos saibamos- 
co espazo doméstico. 

• Subliñación de determinados evento astronómicos, como o solsticio de verán. 
Para isto semella que son involucrados os principais túmulos implicados nas 
dúas funcións anteriores. Catro dos cinco meirandes túmulos da necrópole 
xogan un rol neste senso 

Estas funcións ou lóxicas en ocasións interactúan entre elas. Por exemplo, a ubicación 
dos túmulos protagonistas da definición da lóxica dual fainos tamén útiles para as 
observacións astronómicas. 

Semella tamén que estas lóxicas están presentes dende momentos temperás da 
construción de necrópole, e que a súa vixencia é de longa duración. De feito só dúas 
das mámoas da necrópole, que por outra banda se localizan en espazos periféricos 
(GA15036055 e GA15036060) non obedecen ás lóxicas expostas. 

Estas pautas poderían estar presentes noutras necrópoles megalíticas. O Barbanza é o 
exemplo máis claro debido o percorrido das súas investigacións. Máis o megalitismo é 
un fenómeno complexo e diverso, e sempre debemos ser cautos á hora de sacar 
conclusións. Observamos só o resultado final de procesos desenvolvidos ao longo de 
séculos, e tampouco é doado precisar o grado de transformación de mámoas e paisaxe 
dende entón. Propoñemos explicacións que xorden da nosa racionalidade e 
subxectividade, que non son as mesmas que as dos construtores de megálitos.  

Sen embargo, na Monte do Chá detectamos unha serie de pautas espaciais e visuais 
que conforman unhas regularidades que non podemos pasar por alto. A partir delas 
podemos propoñer dende o noso presente argumentos para entender este conxunto de 
túmulos e, en todo caso, avanzar no seu estudo recompilando meirande e mais 
detallada información. Ao longo desta proposta puidemos ver como a paisaxe e a 
necrópole ofrecen continuamente chaves para a reflexión. Dende a nosa experiencia 
Monte do Chá e un lugar excepcional para ser pensado, entendido e explicado. 
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Futuro 

En monte do Chá detectamos unhas pautas de emprazamento dos túmulos e de 
construción da paisaxe poucas veces vistas noutros lugares do noroeste. Por iso 
apostamos por afondar o estudo da totalidade da necrópole en condicións que agora 
non son posibles. De cara a ampliar os estudos propoñemos: 

• Facilitar o acceso á totalidade dos túmulos, hoxe imposible a causa da 
vexetación, para comprobar no terreo as súas condiciones e localización exacta, 
de cara a facer un estudo mais exhaustivo. 

• Facer observacións arqueoastronómicas detalladas sobre o terreo coincidindo 
coas datas dos principais eventos astronómicos. 

Pensando na xestión e posta en valor do conxunto propoñemos: 

• O mantemento da limpeza dos túmulos GA15036036, 037, 041, 043, 044, 046 e 
048, pois todos eles son relevantes na comprensión da lóxica da necrópoles. 

• A limpeza dos túmulos GA15036021 GA15036045 e, nun segundo orde de 
prioridade, de GA15036028 e GA15036031 

• A renovación da interpretación in situ (cartelería) incorporando parte das 
conclusións deste estudo. 

• A implementación, xa en marcha, da experiencia de Realidade Aumentada no 
chan ,e da Web. 
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