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O Museo Arqueolóxico Aberto é un espazo natural que
transcorre ao longo de máis de 15 km, a través dos cales se
atopan sete estacións arqueolóxicas de distintas tipoloxías e
épocas, seleccionadas dentro da gran riqueza cultural que se
distribúe polo territorio de Carnota, onde hai documentados
máis de 60 sitios arqueolóxicos.
 
As estacións do Museo Aberto están compostas polos
petróglifos de Prousos Magos, A Laxe Escrita, Rego
Lamoso, As Laxiñas e O Afilladuiro; e polo Castro de
Mallou e A Torre dos Mouros. Todos estes espazos ofrecen
unha ruta a través da historia, dende a Idade do Bronce ata os
nosos días. Alcanzan unha cota de ata 300 m, dende onde se
pode desfrutar das incomparables vistas de Carnota: o seu
areal, de case 7 km; o faro de Fisterra, á fronte, delimitando a
Ría de Corcubión e o Monte Pindo, ao norte, protexendo a
contorna.
 
Os diferentes espazos do Museo Arqueolóxico distribúense ao
longo da Senda Verde, unha ruta de sendeirismo na que
están sinalizados os  accesos e as estación. Os referidos
puntos de inicio facilitan a visita, xa que posibilitan a selección
de diferentes percorridos, os mais destacados son os de Lira,
Mallou, Carnota e Louredo. As características deste museo
ao aire libre permiten facer unha ruta a pé ou en bicicleta,
combinando a visita cultural, natural e deportiva. 
 
Para poder apreciar os gravados na súa magnitude, o mellor
momento é a primeira e última hora do día,  grazas á luz
rasante do sol.
 
Os petróglifos son bens culturais que gozan dunha protección
especial, polo cal está prohibido o contacto directo cos
gravados. Rógase o máximo respecto para poder conservar o
patrimonio, que é de todos e forma parte da nosa historia.

O acceso á Senda Verde dende Lira está seguindo o desvío da
carreteira AC-550 que indica Miradoiro de Lira,  encontrase 400 m 
 despois do miradoiro. 
 
A Senda Verde en Mallou iniciase o pasar o núcleo de poboación. 
 
O inicio da Senda Verde en Carnota comeza detrás da Casa do
Concello, xunto ao polideportivo.
 
O acceso de Louredo está no desvío da carreteira AC-550 que indica
Miradoiro de Louredo, o inicio da Senda Verde está a man dereita,  
2 km antes de chegar o miradoiro.  

 
Coord. X: 493 417,29
Coord. Y: 4 740 849,05

Tipoloxía: petróglifo
Cronoloxía: dende a Idade do Bronce
Motivos representados: embarcacións, estrelas, cruces, coviñas,
círculos  e cadrados concéntricos, zoomorfos e antropomorfos
Dificultade de acceso: baixa

A Laxe Escrita mostra gravados con representacións xeométricas e
figurativas que van dende os círculos concéntricos e as coviñas da
Idade do Bronce, as cruces que nos levan á época xa cristianizada do
lugar. A diferenza de profundidade, a forma e a deterioración dos
sucos permítennos apreciar que foron realizados en distintas épocas.
 
 
 
 

 
Nesta gran laxe pódese distinguir círculos e cadrados concéntricos,
estrelas, barcos, cruces, zoomorfos e figuras humanas moi
esquemáticas. As embarcacións son uns dos gravados máis
representativos desta estación. Aparecen ata cinco barcos, máis ou
menos esquematizados e de diferentes tipoloxías, destacan os de tres
mastros, que poderían representar barcos da Idade Moderna.

A distancia á Laxe Escrita dende Carnota é de 700 m, 5.000 m dende Mallou,
8.200 m dende Lira, 7.500 m dende Louredo. A distancia dende o petróglifo ao
camiño principal da Senda Verde é de 1.000 m.

 
Altitude: 140 m
 

A  L A X E  E S C R I T A



A altura de 316 m á que se atopa A Torre dos Mouros, permite unha
visión de 360º sobre a contorna de Muros e Carnota. Grazas a esta
visibilidade privilexiada, A Torre dos Mouros puido ser en orixe unha
fortificación que protexía a poboación dos ataque viquingos que se
produciron a partir de mediados do século IX. 
 
Hoxe en día, desta torre só se conserva o pasadizo empedrado que
dá acceso ao interior, así como partes das liñas de muralla.
Soterrados no interior do recinto, hai restos de estruturas en pedra das
cales se descoñece a súa función. 
 
No século XX o lugar continuou tendo a súa función de protección, xa
que foi utilizado como refuxio para os fuxidos da Guerra Civil.
 
 

A distancia A Torre dos Mouros é de 3.000 m dende Lira, puidendo
acceder en coche unha distancia de 2.100 m dende este accseo.
Dende Mallou hai 3.000 m, dende Carnota 6.000 m e dende Louredo
hai 10.800 m. 
Coord. X: 490 653,87
Coord. Y: 4 738 268,68

 

 
Altitude: 316 m
 

 
Coord. X: 491 970,54
Coord. Y: 4 739 161,47

 

 
Altitude: 116 m
 

Coord. X: 492 382,65
Coord. Y: 4 738 532,76
 

Altura: 261 m

A  T O R R E  D O S  M O U R O S

Tipoloxía: fortificación
Cronoloxía: descoñecida
Dificultade de acceso: baixa

C A S T R O  D E  M A L L O U

Tipoloxía: castro, asentamento fortificado
Cronoloxía: Idade do Ferro
Dificultade de acceso: baixa

Aínda que este castro se atopa maioritariamente soterrado, é posible
apreciar a súa distribución ovalada e a forma redondeada das súas
vivendas. Tamén se poden ver tramos de dúas liñas de muralla que
rodean o recinto e parte dunha terceira que protexe o acceso. Neste
castro atopáronse o que parecen ser os restos dun alxibe, cerámica,
muíños naviformes, restos de escoura de ferro,
fusaiolas...elementos que nos mostran a avanzada sociedade que
viviu nestas terras hai máis de 2.000 anos.
 
 
 

 
Hai que destacar a lendas asociadas a este lugar, que o mostran
como residencia da raíña Lupa; incluso se di que nel aparece o lugar
preciso do seu trono.

A distancia ao Castro de Mallou é de 500 m dende Mallou, 5.400m
dende Carnota, 5.500 m dende Lira e 10.500 m dende Louredo.

A S  L A X I Ñ A S

Tipoloxía: petróglifo
Cronoloxía: dende a Idade do Bronce
Motivos representados: círculos concéntricos con radio, coviñas,
arma, cruces, zoomorfos e antropomorfos
Dificultade de acceso: baixa

 
Esta estación encóntrase nun lugar privilexiado que nos mostra a
praia de Carnota en toda a súa magnitude.Os gravados distribúense
en varias laxes de diferentes tamaños, nas que hai representados
numerosos círculos concéntricos con coviña central e radio longo e
sinuoso, pertencentes a Idade do Bronce. Desta mesma época é a
representación dunha espada que aparece nunha das laxes entre
círculos concéntricos. De épocas posteriores son as cruces. 
 
 
 
Os sucos amplos en forma de U permítenos distinguir os gravados
da Idade do Bronce, fronte aos sucos máis estreitos en V de
representacións posteriores. Nas Laxiñas estas diferenzas
pódense apreciar con claridade.

A distancia ás Laxiñas dende Mallou é de 2.200 m, dende Carnota
3.900 m, dende Lira 5.500 m e dende o acceso de Louredo 8.700 m.



Afilladuiro I

 
Coord. X: 494 054,46
Coord. Y: 4 738 563,94

 

 
Altitude: 210 m
 

Afilladuiro II

R E G O  L A M O S O

 
Coord. X: 494 494,23
Coord. Y: 4 739 285,77

 

 
Altitude: 209 m
 

 

 

 

Prousos Magos I: 
Coord. X: 494 377,36
Coord. Y: 4 744 105,75
Altitude: 257 m

 

Prousos Magos II: 
Coord. X: 494 383,88
Coord. Y: 4 744 042,20
Altitude: 251 m

 

P R O U S O S  M A G O SO  A F I L L A D U I R O

Tipoloxía: petróglifo
Cronoloxía: dende a Idade do Bronce
Motivos representados: cadrados y círculos concéntricos,
podomorfo, cruces, cazoletas , radios
Dificultade de acceso: media/alta

O Afilladuiro consta de dúas estacións. O petróglifo máis destacado
pola súa peculiaridade, está no Afilladuiro I, onde aparecen gravados
cadrados concéntricos de diferentes tamaños e profundidades unidos
entre sí. Algúns autores, baseándose na toponimia e en diferentes
crenzas, ven neste gravado a representación dunha nai co fillo no
regazo. Outra interpretación podería ser a plasmación dun poboado,
onde se mostran os espazos habitacionais coas murallas bordeando o
conxunto.  

No lateral desta laxe, pódese
apreciar un gravado que foi
interpretado como
podomorfo. 
 
A falta de información só nos
permite facer suposicións
sobre todas estas
representacións.

Na parte superior, no Afilladuiro II, aparece un conxunto de
petróglifos de círculos concéntricos con coviña central e radios e
paneis con círculos e cazoletas

A distancia ao Afilladuiro dende Mallou é de 1.800 m, dende Carnota
3.900 m, dende Lira 5.100 m e dende Louredo 8.600 m.

Tipoloxía: petróglifo
Cronoloxía: dende a Idade do Bronce
Motivos representados: armas, círculos e cadrados concéntricos, 
paneis con coviñas e raias.  
Dificultade de acceso: baixa

Rego Lamoso é unha das estacións máis extensas do percorrido, non
tanto polo número de gravados, senón pola distribución dos
petróglifos que aparecen espallados pola contorna.
 
Os petróglifos máis numerosos son os paneis con coviñas de diversos
tamaños e profundidades, pero pódense ver tamén rochas con
círculos e cadrados concéntricos.
 
 
 
 

Estas gravuras espalladas e realizadas en pequenas rochas fan
pensar que posiblemente na súa orixe formasen un conxunto máis
organizado.

A distancia a Rego Lamoso é de 3.200 m dende Mallou, 3.000 m
dende Carnota, 6.500 m dende Lira e 7.700 m dende Louredo.

Tipoloxía: petróglifo
Cronoloxía: dende a Idade do Bronce
Motivos representados: coviñas, círculos, cruces, antropomorfos,
círculos concéntricos
Dificultade de acceso: baixa

Os petróglifos de Prousos Magos están distribuídos en dúas estacións.
Nunha elevación do terreo encóntrase Prousos Magos I, que destaca
polos paneis con coviñas, e na parte baixa do terreo atópase Prousos
Magos II. Nesta segunda estación os petróglifos distribúense por unha
gran laxe dividida en dous tramos, na que aparecen representados
diferentes elementos como coviñas, círculos con cruces, cazoletas ou
figuras humanas moi esquemáticas que parecen estar armadas. 

A nitidez dos sucos destes petróglifos permite que sexan claramente
distinguibles a calquera hora do día.

A distancia a Prousos Magos dende Louredo é de 1.200 m, dende
Carnota 7.000 m, dende Mallou 9.300 m e dende Lira é de 12.500 m.

Prousos Magos II

Prousos Magos II


