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espazo físico de pequenos
outeiros graníticos e lenes chairas
ocupadas por gran cantidade de restos
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arqueolóx;cos.
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Sinal de continuidade , que indica o
camiño correcto.
Mala dirección . Indica un camiño

incorrecto.
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Cambio de dirección. Indica un
xiro á dereila ou á esqu erd a no
sentido da marcha.
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Baliza, que permite identifica r o
tipo e o nü mero do sendeiro .
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Este sitio arqueolóxlco representa
unha das áreas de maior importancIa
• ~~
en Galicia, e sen igual na Comarca de
Compostela, pola gran densidade de
xacementos de mámoas e petróglifos
existentes e polas caracteristlcas dalgúns
destes gravados.
Son mol relevantes os petráglifos de Río Angueira ou
de Monte de Comide, cun conxunto de es cenas de
monta, unha delas sobre un cervo; o petróglifo de
Outeiro do Corno 1, de gran importancia e
recoñecemento na comunidade galega, que amosa
na súa parte central un motivo cuadrangular
segmentado acompañado dunha daga; e tamén os
petróglifos de Pena Bleuda de Loureiro que
representan combinacións circulares p ero tamén
motivos menos usuais como espiraiS ou un posible
Idolo.
De todos nós depende a súa divulgación
co/dada conservación.
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