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Sabemos todo do megalitismo atlántico? Coñecemos as diferentes tipoloxías de 
megálitos e os seus posibles usos? Definitivamente non. Ata hai ben pouco tempo criase 
que en Galicia non había menhires. Grazas ao traballo de investigadores como Moncho 
Boga ou Alberte Alonso hoxe temos máis de cen pedrafitas inventariadas. Algo similar 
ocorre cos crómlechs ou círculos líticos, malia á intensa humanización da paisaxe 
galega e a destrución de moitos destes monumentos aínda seguen aparecendo novos 
círculos líticos e outras construcións similares cuxo estudo e catalogación supón un reto 
para a arqueoloxía galega. En vista destes datos, non é herexía pensar que poden existir 
en Galicia —e no resto de Europa— expresións do megalitismo que aínda non foron 
catalogadas nin estudadas. Esta hipótese de partida faise incluso máis plausible se temos 
en conta que nalgunhas xeografías de Europa, como é o caso do noso país, o 
megalitismo vén xa de serie, isto é, a diferenza do que pode acontecer nas chairas 
inglesas de Salisbury ou na chairega Bretaña francesa, Galicia posúe unha topografía 
granítica exuberante, onde as formacións rochosas peculiares, as pedras cabaleiradas ou  
os grandes monólitos son obra da propia natureza quedándolle ao home exclusivamente 
o traballo intelectual de dotalos de contido cultural —simbólico, xa que logo— onde 
facer pequenas intervencións sobre eles para que cumpran as funcións demandadas por 
aquelas novas sociedade emerxentes do neolítico. O desenvolvemento e sofisticación 
destas sociedades e das súas estruturas ideolóxicas farían necesario —ou non— unha 
maior transformación da paisaxe e da pedra, como elemento inamovible, inmutable e 
indeleble dunha paisaxe cada vez máis cultural. Poderiamos dicir, entón, que a matriz 
do que sería o desenvolvemento do megalitismo atlántico en Galicia xa estaba aí.  
  
No ano 2005 o escritor Calros Solla, no seu libro Almanaque de encantos1, deu a 
coñecer máis alá das terras de Cerdedo unha curiosa formación rochosa do monte Seixo 
coñecida como Porta do Alén ou Portalén e que se localiza no Coto dos Chirimelos O 
conxunto megalítico, pois diso se trata: dun conxunto pétreo de grandes bloques 
graníticos, posúe a peculiaridade de estar asociado a unha lenda que narra un antigo rito 
vinculado á noite de Defuntos. Segundo a crenza no mes de Santos (novembro), 
coincidindo coa festividade cristiá de Tódolos, na noite na que os dous mundos se 
atopan máis perto ca nunca e na cal se abren as portas do Máis Aló, aquel que procure o 
consello dos mortos deberá achegarse a Portalén ou á Porteliña, como tamén se lle 
coñece, e, tras pasar o portelo, depositar a correspondente ofrenda en forma de pan, de 
viño ou dunha candea. Feito isto non tardará en obter das ánimas do outro mundo a 
resposta ansiada á súa pregunta. O que aquí se revela polas almas é segredo e aquel que 
viole a regra de silencio verá tornárselle rouca a voz.  

                                                            
1 Solla, C. Almanaque de encantos. Ediciones Cardeños. Vigo, 2005 
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Segundo a vella crenza, esta impresionante porta pétrea permite o paso ao reino dos 
mortos, á terra dos defuntos. É por iso que sempre se debe cruzar de leste a oeste e 
regresar ao noso mundo desandando os pasos pois do contrario a alma da persoa 
quedaría irremediablemente atrapada no outro lado, na beira dos defuntos. 
 

 
A Porta do Alén. Monte do Seixo (Pontevedra) 

 

Entre os anos 2007 e 2010 dende o Grupo de Estudos Etrnográficos Serpe Bichoca 
traballamos a prol do proxecto Montaña Máxica, ideado por Calros para dar a coñecer e 
pór en valor o patrimonio material e inmaterial do Monte do Seixo, auténtico Olimpo da 
Terra de Montes. Durante eses anos, onde tamén gravamos o documental Monte do 
Seixo. A Montaña Máxica, tiven a oportunidade de estudar con detemento este trílito —
Portalén— que, se ben semella de orixe natural, e moi probable que fose reutilizado e 
modificado pola man do home. Cando menos así o insinúan o que semellan uns brutos 
chanzos labrados na base da porta ou a colocación do bolo granítico que fai de lintel da 
pétrea portela. No meu libro Deuses, mitos e ritos do Monte do Seixo2, no que achegaba 
unha proposta de interpretación da mitoloxía recollida por Calros Solla ao redor deste 
monte, ofrecía algúns datos interesantes ao respecto da orientación deste complexo, así 
como algunha hipótese especulativa sobre os posibles usos que puido ter este megálito 
no pasado.  
 

                                                            
2 Quintía, R. Deuses, Mitos e Ritos do Monte do Seixo. Grupo de.Estudos Etnográficos  Serpe Bichoca. 
Pontevedra, 2010 
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Respecto ás posibles orientación de Portalén contaba no citado libro que a estrela Spica 
(Spica Virginis) ocupa dende a antigüidade un lugar importante nos cultos á 
fecundidade de moitas culturas de Occidente. É a estrela principal da constelación de 
Virgo, situada ó Noroeste da citada constelación, que desaparecía do ceo (ocaso) o 
quince de agosto, marcando o tempo da recolleita do trigo, e hoxe a celebración da 
asunción da virxe. Curiosamente Spica volve aparecer (orto heliaco) no ceo nocturno o 
oito de setembro (actualmente festividade do nacemento da Virxe María), coincidindo 
co tempo de sementar. Actualmente as datas do ocaso e do orto de Spica non son 
exactamente as mesmas, mais si o eran no 2.500 a.C. segundo o calendario xuliano. 
Moitos destes primeiros pobos neolíticos asociaron o ciclo agrícola, do que dependía a 
fecundidade da terra, co ciclo da estrela Spica, que, dalgún modo máxico, rexía a 
alternancia estacional que fai medrar o cereal. Ese é o motivo polo que se bautizou esta 
estrela co nome de Spica —a espiga— reflectindo certa relación entre o nome do astro 
cos cambios meteorolóxicos durante as diferentes estacións do ano. Por exemplo, no 
ámbito da cultura céltica a festa do Lugnasan, ó estares asociada coa Deusa Nai e a 
fecundidade, relacionaríase tamén coa constelación de Virgo, e en particular coa estrela 
Spica que marcaría o inicio e a fin da colleita. Existe pois coincidencia entre as datas de 
celebración da festividade celta e a data do orto de Spica. 
 
A posible existencia deste tipo de relacións arqueoastronómicas non debería  
sorprendernos pois non só non é unha hipótese sen sentido senón que é unha das máis 
manexadas no ámbito do estudo do megalitismo fóra de Galicia. Arqueólogos e 
prestixiosos investigadores de países tan variados como Portugal, Inglaterra, Escocia, 
Bretaña, Exipto ou a descoñecida Armenia veñen publicando as súas conclusións sobre 
o estudo de moitas pedrafitas e crómlechs e non deixan lugar a dúbidas de que algúns 
destes monumentos prehistóricos tiveron un uso astronómico. Son ben coñecidos os 
traballos realizados neste senso sobre o famoso círculo megalítico de Stonehenge (do 
que, por certo,  hai interpretacións para todos os gustos), pero o mesmo uso astronómico 
se lle atribúen a outros monumentos menos coñecidos como poden ser os círculos líticos 
de Nabta Playa, no deserto nubio de Exipto; o crómlech dos Almendres en Évora, 
Portugal; o círculo lítico da Illa de Lewis, en  Escocia; o santuario de Sternsteine, na 
Westfalia alamana; ou os megálitos armenios de Carahunge, por citar algúns exemplos. 
De feito, a UNESCO na súa 34 reunión do Comité de Patrimonio Mundial aprobou e 
definiu o procedemento para que os lugares de interese astronómico poidan declarase 
patrimonio da humanidade. Entre eles estarían algúns destes megálitos de función 
astronómica. O propio responsable do grupo de traballo sobre Astronomía e Patrimonio 
da Unión Internacional de Astronomía e editor do estudo, Clive Ruggles, sinala que a 
Astronomía é unha parte clave dentro do patrimonio cultural e natural do ser humano, e 
recoñecer este extremo de forma oficial permitirá identificar e clarificar o valor 
astronómico no contexto da Convención de Patrimonio Mundial.  
 
Diciamos, logo, que  algunhas construcións megalíticas da franxa atlántica serviron para 
funcións tanto utilitarias como simbólicas. Algúns destes lugares foron construídos 
cunha función  astronómica, como ocorre con algúns crómlechs e aliñamentos de 
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menhires. Outros son lugares de enterramento. Dende un punto de vista antropolóxico 
dise que todos estes lugares serviron para converter a paisaxe natural en paisaxe 
doméstica ou cultural mediante un proceso de interacción coa contorna natural. Pois 
ben, no mes de agosto se un observa o firmamento nocturno dende Portalén verá que a 
estrela Spica aparece perfectamente apromada sobre o marco pétreo do conxunto 
megalítico, establecéndose unha perfecta orientación entre o astro e a portela. Esta 
posible relación do trílito do Seixo coa estrela Spica como marcadora do tempo do 
Lugnasan vólvennos pór sobre a pegada da utilización de determinados monumentos 
como marcadores astronómicos que indicaban a chegada das datas sinaladas do ciclo 
anual. É posible que esta relación tan só sexa unha mera coincidencia ou que nun 
pasado esta aliñación non se producise, pero o significativo do lugar —Portalén— e o 
feito de tratarse da estrela Spica, e non outra calquera, fan necesario seguir afondando, 
por unha banda, no tema e no estudo desta posible relación astroarqueolóxica e, por 
outra, sobre a posibilidade de que a estrela Spica tivese algún tipo de importancia 
simbólica ou práctica na cultura megalítica que se asentou no que hoxe son terras 
galaicas. 

 
Durante bastante tempo pensei que o trílito de 
Portalén se trataba dun raro capricho casual da 
natureza. Unha formación froito da erosión natural 
que pola súa peculiar fasquía podería ter sido 
empregada no pasado para fins rituais ou, cando 
menos, obxecto de mitificación e interpretación 
cultural como así o testemuñan as lendas recollidas 
ao seu abeiro. Todo isto cambiaría cando no ano 
2011 se puxo en contacto comigo o investigador 
italiano Enrico Calzolari, fundador da Associazione 
ligure di Archeoastronomia (ALSSA). Este 
investigador italiano, nas súas indagacións, lera algún 
dos meus artigos sobre Portalén publicados no meu 
blog (www.asombradebouzapanda.wordpress.com) 
polo que decidiu contactarme para darme a coñecer 

unha serie de conxuntos megalíticos similares espallados por diferentes países de 
Europa.  

 
Tal e como acontecía coa Porta do Alén, 
estabamos ante trílitos megalíticos que foran 
ou ben erguidos intencionadamente ou ben 
reutilizados e manipulados —así o 
comprobaron os investigadores— para ser 
utilizados con fins astronómicos. 
 
O primeiro destes complexos megalíticos 
referenciados por Enrico Calzolari é o trílito 

Solpor a través de Portalén 

Solpor a través do tetralito de San Lorenzo 
(Fonte: http://www.enricocalzolari.it) 
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de San Lorenzo al Caprione. Neste caso deberiamos falar máis ben dunha tetralita cuxa 
pedra superior —lintel— ao igual que acontece coa de Portalén ten feitura de diamante. 
No caso do megálito de San Lorenzo a luz do atardecer do solsticio de verán filtrada a 
través desta pedra superior disposta coma un diamante xunto coas pedras laterais 
reproduce a forma dunha bolboreta que iluminada pola intensa luz solar proxéctase 
sobre un monólito que se localiza fronte a porta de San Lorenzo. Xa que logo, este 
trílito localizado en Lerici, na Liguria oriental, está orientado á posta do sol no solsticio 
de verán. Así mesmo, este tetralito ligur está orientado coa saída e a posta do sol nos 
equinoccios. 

 
Tetralito de San Lorenzo al Caprione 

(Fonte: http://www.enricocalzolari.it) 
 

A investigadora María Anto Ronda, do Club d' Arqueoastronomía de Córcega (ARCA), 
investigou e deu a coñecer outro peculiar trílito, coa pedra superior en forma de 
diamante, que se localiza no territorio de Niolu, na Córcega central. No caso deste 
megálito a súa orientación é 315º noroeste, cara a posta dos sol no solsticio de verán e 

ao nacemento do sol no solsticio de inverno, referenciando 
estas alineación para unha cronoloxía do VI milenio a.C. Ao 
redor deste conxunto megalítico existen unha serie de 
elementos antrópicos sobre os que a investigadora chama a 
atención.  
 
Enfronte do trílito e xusto na súa bisectriz do monumento 
érguese o Monte Cinto, a  montaña máis alta de Córcega cos 
seus 2710 metros. A uns 20 metros de distancia do trílito 

   Cazoleta de San Lorenzo 
(Fonte: http://www.enricocalzolari.it) 
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atópase labrada sobre a parte superior dun penedo un burato — pía ou cazoleta— duns 
40 centímetros de diámetro que está orientado na dirección da saída equinoccial do sol 
sobre o Monte Cinto. Nas inmediacións do monumento existe unha cadeira tallada na 
rocha de xeito que se nos sentamos nela e estendemos os brazos teremos a pedra coa pía 
cara ao leste e o trílito cara ao oeste. A partir destes elementos pódese supor que o lugar 
tiña unha natureza litúrxica ou ritual. Segundo estes dous investigadores — Enrico 
Calzolari e María Anto— a función litúrxica deste sitio viría confirmada pola presenza 
dunha pía redonda con canais e que se localiza sobre unha rocha fronte ao trílito e en 
dirección ao Monte Cinto Este mesmo elemento —cazoleta con canalículos— atópase 
tamén nas proximidades do tetralito de Lozère. 
 

 
Trilito de Niolu 

(Fonte: http://www.enricocalzolari.it) 

 
O segundo trílito estudado por Enrico Calzolari é o trílito do Chateauvieux de Randon, 
sito no Macizo Central de Franza. Este megálito alintelado está orientado á posta de 
Cassiopeia na medianoite do solsticio de inverno, tomando como referencia o ano 3116 
a.C. 
 
No caso destas tres construcións descritos, como ocorre tamén coa galega Portalén, a 
pedra superior —lintel— ten forma de rombo ou diamante. 
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Trilito de Chateauvieux de Randon 

Fonte: http://www.enricocalzolari.it 

 
A raíz destes contactos co investigador italiano e de saber do seu traballo, empecei a 
indagar na procura doutros complexos similares en diferentes zonas de Galiza e de 
Europa. Foi así como coñecín o que podería ser unha expresión megalítica non 
documentada nin catalogada ata o de agora. 
 
Un destes trílitos que atopei —hoxe parcialmente destruído— é o coñecido como Porta 
do Sol, localizado no concello lugués de Navia de Suarna, na serra dos Ancares. Din co 
lugar grazas ao historiador Xabier Moure que me guiou á Pota do Sol no verán do 2013. 
A Porta do Sol é unha formación natural de xistro, adobiada con vetas ocres que lle dan 
o aspecto dun auténtico mural de arte parietal. Segundo lle contaran a Moure no seu día 
a grande fenda que hoxe vemos entre as dúas agullas de xistro estaba coroada por unha 
laxe en forma de lintel, o que lle daba a aparencia de verdadeira porta.  
 
A orientación leste-oeste deste portal é tal que o Sol no seu diario camiñar pola cúpula 
celeste ponse no horizonte xusto entre as xambas da porta, ou cando menos así debe 
acontecer en determinadas datas do ano e así aconteceu no mes de xullo do 2013 cando 
eu o puiden comprobar. Este feito outórgalle a Porta do Sol un interese que vai máis alá 
da mera curiosidade xeolóxica pois non se nos debe escapar o significado simbólico e 
relixioso que o Sol tivo nas nosas culturas ancestrais e a carga escatolóxica da súa morte 
diaria sobre o horizonte. 
 



SAGA. Revista	Electrónica	de	Investigación	 	

 

8 
 

 
A Porta do Sol, na serra dos Ancares 

 
Solpor estival sobre a Porta do Sol 

 

O compañeiro da Sociedade Antropolóxica Galega Miguel Losada deu con outra destas 
formacións —remedos de portas— no alto do Castelo Pequeno ou Castro de Santigoso, 
no concello ourensá da Mezquita. Un colosal asentamento fortificado da segunda Idade 
do Ferro situado a máis de 1.000 metros de altitude e rodeado dunha muralla de 2,5 km. 
Pois ben, no lado oeste deste castro, e posiblemente tamén cunha orientación solar, 
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atópase unha formación moi similar á de Portalén a estes trílitos dos que estamos a 
falar. Un conxunto natural de cons graníticos que chamaron a atención de Miguel 
Losada que, sabedor do meu traballo ao respecto destas formacións, puxo no meu 

coñecemento á espera dun 
estudo posterior que 
debemos facer in situ. Xa 
que logo, agás citalo pola 
súa fasquía coincidente 
cos trílitos obxecto deste 
traballo, non podemos dar 
máis datos sobre a súa 
orixe ou sobre a 
posibilidade de que sexa 
algo máis ca unha 
acumulación de bloques 
graníticos máis ou menos 
curiosa.  
 

Porta pétrea do castro de Santigoso. Foto: M. Losada 

 
Formacións naturais semellantes aparecen en moitos lugares de Galicia, por exemplo 
nas proximidades do Castro das Lagoas, en Sobrado dos Monxes ou nos curutos da 
Pena Veidosa, no concello ourensá de Cea. 
 
Outro destes trílitos localízase na costa ferrolán, no cabo Prior. Refírome á coñecida 
como Pena da Vella, situada á man esquerda da estrada que conduce ao portiño vello de 
Covas. Este basto e monumental trílito formado por bolos graníticos sitúase sobre os 
cantís desta esgrevia e batida costa coruñesa. Visitei o lugar no inverno do 2014 en 
compaña do fotógrafo e colaborador da SAGA Ángel Gilberto. O máis significativo 
deste complexo, que na miña opinión é natural, é o seu nome: Pena da Vella, en relación 
a unha lenda etiolóxica que fala de que este colosal trílito foi erguido por unha Vella. A 
tradición oral recollida no lugar pola Sociedade Cultural Columba3 cóntanos que: foi 
unha vella a que, sen esforzo ningún, trouxo as tres penas, unha na cabeza e as outras 
debaixo dos brazos, ata o pé do Coto dos Mouros e deixounas alí, cara o mar. 
 
Moitos son os topónimos da nosa xeografía que fan referencia a unha misteriosa figura 
coñecida como A Vella. O Couto da Vella, onde se apareceu a virxe da Franqueira; o 
Pau da Vella, a cruz ou estátua-menhir descrita por Castelao na súa obra As cruces de 
pedra na Galiza; a mámoa coñecida como Forno da Vella, en Espasande (Castroverde); 
o Cortello da Vella, anta da parroquia de Leiras (Meira)) son só algúns exemplos destes 
topónimos referentes á Vella. Tamén as lendas do país son fértiles en relatos nos que a 
protagonista é unha Vella de forza sobrehumana e capaz, entre outras proezas, de 
transportar enormes pedras na súa cabeza ou con só a axuda do seu dedo mainiño.Na 

                                                            
3 www.sociedadecolumba.com 
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mitoloxía galega a moura preséntasenos, ás veces, baixo a forma do seu alter ego: a 
Vellas. Unha Vella que adquire na nosa cultura popular uns matices de forza 
sobrenatural, un ser capaz de dominar a meteoroloxía e que, ademais, ten aspectos 
sombríos, como reflicten lendas como a de Orcavella. Nalgúns lugares de Galicia cando 
pola mañá  aparecen os campos cubertos de sarabia dise: “esta noite moito peneirou a 
Vella” ou “traballou a Vella esta noite”. Tamén existe o dito “fornea a Vella” cando vai 
un día de moito sol. Esta Vella —recordo, no meu entender, dunha divindade 
esquecida— é a mesma que dá nome ó Arco da Vella, denominación galega do Arco 
Iris. Unha denominación que, vernizada polo cristianismo, perdurou no folclore castelán 
grazas ó dito popular: “Cuando llueve y hace Sol sale el arco del Señor”, sendo ese 
“Señor” o deus cristianizador da nosa antiga deidade: a Vella. A canción infantil “Que 
llueva, que llueva la virgen de la cueva” tiña unha versión máis antiga, conservada en 
latinoamérica, que dicía “Que llueva que llueva la vieja de la cueva”, o que afonda 
aínda máis nesta función que nos amosa a Vella como controladora dos meteoros. Do 
folclore galego pódese deducir, entón, que a Vella é unha especie de potencia que 
domina as forzas da natureza da cal dependen os factores climáticos e de fertilidade. 
Para algúns mitólogos representaría a mitificación popular da antiga Deusa Nai na súa 
faceta senil e invernal, e tería o seu equivalente, por exemplo, na Cailleach escocesa e 
irlandesa. 
 
Tralo pertinente e minucioso estudo dos penedos, non apreciei marcas de manipulación 
na pedra, nin gravados, pías ou outros elementos significativos que puideramos atribuía 
á man humana. A súa orientación (mirando cara ao mar) é de 210º SW que, malia os 
meus limitados coñecementos astronómicos, coido que non coincide con ningún feito 
equinoccial ou solsticial destacable.  

A Pena da Vella 
 

Ademais do traballo de campo que estamos a desenvolver no país, a investigación 
compleméntase cos necesarios labores de gabinete procurando referencias a lugares 
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similares situados noutros países da nosa contorna e órbita cultural europea. Deste xeito 
fun coñecedor do santuario tracio coñecido como A Porta da Deusa ou tamén A Porta 
do Sol. Curiosamente, Porta do Sol é o nome que recibe o trílito dos Ancares e Porta da 
Deusa  é un apelativo que poderiamos pór en relación coa Pena da Vella pois, como xa 
explicamos, a Vella é a reminiscencia mitificada dunha antiga deidade da natureza e o 
destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Porta da Deusa 
(Fonte: http://visit.guide-bulgaria.com) 

 
A Porta da Deusa é un dos santuarios tracios máis antigos de Bulgaria e está localizado 
na vila de Buzovgrad. Hoxe en día,  o lugar foi posto en valor grazas a un ecorroteiro 
que parte desta vila e conduce ao vello santuario. A cronoloxía barallada para este 
santuario megalítico é do 1800-1600 a.C. e a súa construción está atribuída ao pobo 
tracios. Como acontece con moitos destes complexos, na contorna deste monumento 
aparecen outros interesantes elementos como unha rocha en forma de trono ou cadeira, 
segundo algúns investigadores para a observación dos rituais. Pénsase que o complexo 
megalítico foi usado non só para altar para cultos e rituais senón tamén para realizar 
observacións astronómicas, pois no solpor do día do solsticio de verán —21 de xuño— 
a luz do sol atravesa a portela do santuario ficando o disco solar enmarcado entre as 
pedras da Porta da Deusa.  
 
Temos outro exemplo destes trílitos colosais no Erdmannlistein, no cantón suízo de 
Aargau. Segundo a hipótese que se baralla, os grandes penedos de granito de 
Erdmannlistein (60 toneladas de peso), situado no bosque de Bremgarterwald e no 
concello de Wohlen, foron cabaleirados en tempos prehistóricos de forma intencionada 
pola man do home que elixiría este lugar preciso para erixir este monumento megalítico 
con fins astronómicos e calendáricos. Na contorna da Erdmannlistein existen varios 
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penedos chantados a xeito de parafitas que incidirían tamén nese posible uso 
calendárico do complexo. Consonte a lenda, baixo as penas deste trílito atópase a 
entrada dunha cova e é aí onde vive un ser mítico de nome Erdmannli. De igual xeito 
que acontece en Galicia, atopamos, unha vez máis, este tipo de formacións rochosas 
vinculadas á mitoloxía e a seres sobrenaturais. 

Trilito Erdmannlistein 
(Fonte: http://www.asmobil.ch) 

 

Moitas máis son as formacións pétreas con feitura de trílito que espalladas por Europa 
poderiamos relacionar neste traballo polos seus usos ous relacións astronómicas ou 
rituais. Algunhas delas están relacionadas con interesantes orientacións astronómicas, 
como a Sybillenstein ou a Thors Ambos, ambas as dúas en Alemaña. A outras 
atribuíuselle no pasado unha orixe antrópica, hoxe desbotada. Tal é cosa da Rohanské 
Kameny —as Rochas dos Pagáns— na República Checa. Mais coido que cos exemplos 
que expuxemos é máis que suficiente para chamar a atención sobre este tipo de 
megálitos que, como acabamos de ver, tamén están presentes na nosa xeografía. 

Máis alá dos posibles usos astronómicos destes monumentos megalíticos, algúns destes 
trílitos, como o caso de Portalén ou a Porta do Sol, poderían estar relacionados cos 
aspectos escatolóxicos do mundo das crenzas das comunidades megalíticas que os 
erixiron. De igual xeito que acontece coa estrutura, construción e enxoval das mámoas, 
dolmens e túmulos. Ademais disto, como xa dixemos, outros trílitos —ou outras das 
súas funcións— poderían estar ligados a aspectos astronómicos, é dicir, ter unha 
función máis práctica —e, xa que logo, menos simbólica— como ferramentas ou 
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instrumentos de medición astronómica para a configuración dun calendario 
agrogandeiro, de igual xeito que acontece con algúns crómlechs, menhires ou pedrafitas.    
 
Á hora de abordar o uso astronómico de construcións e monumentos da antigüidade non 
debemos esquecer que a astronomía foi motor relixioso das culturas de todos os pobos 
antigos. Hai arqueólogos e antropólogos que pensan que nalgunhas das pinturas 
rupestres e nalgúns petróglifos xa se poden rastrexar as primeiras manifestacións 
astrolóxicas e/ou astronómicas (pois nun principio ambos os dous campos non estaban 
disociados). Os movementos do Sol no horizonte, as fases e posicións da Lúa e o 
comportamento das estrelas e constelacións da cúpula celeste foron obxecto de 
observación e estudo. A relación dos homes coas estrelas débese en parte á inquedanza 
que producían certos fenómenos astronómicos como a Vía Láctea, así como ao uso das 
estrelas como calendario agrícola e gandeiro e como mapa ou compás para orientarse 
nas viaxes que emprendían, xa fose por terra ou por mar. A bóveda celeste foi a 
ferramenta usada xa dende o neolítico para definir o calendario que lles indicaba a estes 
pobos cando sementar, cando recoller a colleita, o tempo de aparear o gando e outras 
datas importantes no ciclo agrario. Isto fai da astronomía a ciencia máis antiga da 
humanidade. 
 

Trilitos de Stonehenge 
 

Os primeiros poboadores observaron que os ocasos polo oeste trala desaparición do Sol 
e os ortos polo leste de determinadas constelacións nos amenceres de determinadas 
datas do ano eran coincidentes con certos fenómenos. O mesmo ocorría cos ortos 
matutinos de certas constelacións en días concretos do ano.  Entón decidiron asociar 
estas situacións estelares con precisos fenómenos naturais que a súa observación 
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demostraba que se presentaban de forma ordenada e cíclica ao longo do ano. Feitas 
estas asociacións entre constelacións, posicións dos astros e fenómenos naturais e 
climáticos era doado, tan só mirando o ceo ao amencer e ao solpor, saber en que 
momento do ano se atopaban, que tipo de cambio meteorolóxico se aveciñaba e cales 
eran os labores agrarios ou actividades sociais que tocaban. A construción de 
monumentos megalíticos con fins astronómicos que facilitasen estas observacións é un 
feito contrastable e indiscutible polo que non pode ser descartado a priori que en Galicia 
tamén se dese. Despois viría a relixión institucionalizada e os períodos críticos deses 
ciclos astronómicos, como os solsticios e equinoccios, acabarían sendo resaltados no 
calendario anual con festas e celebracións. As mesmas festividades agrícolas que miles 
de anos despois —como fixeran antes todas as grandes relixións e credos— a Igrexa 
asimilará, reutilizaría e cristianizaría baixo a advocación de virxes e santos. 
 
Alén de que unha formación rochosa en forma de porta, xanela ou marco poda 
funcionar coma unha ferramenta de aliñamento idónea para as observacións 
astronómicas, dende un punto de vista antropolóxico non deberiamos omitir un aspecto 
fundamental deste tipo de megálitos e é a súa fasquía de porta, de solaina, con toda a 
carga simbólica que isto representa. Pois é posible que nesa significado simbólico 
estean algunhas das claves interpretativas destes monumentos. En moitas culturas da 
Terra e dende a máis remota antigüidade as portas foron dotadas dun simbolismo tan 
significativo que as convertía en elementos fundamentais na construción ideolóxica das 
topografías do Alén e, xa que logo, en importantes elementos metafóricos no discurso 
ideolóxico de moitos sistemas relixiosos. Non debemos esquecer que as portas, coma as 
pontes, son símbolos de tránsito dun terreo a outro, dun plano a outro, do profano ao 
sagrado. Así, no contexto cristián por exemplo, fálase das portas do Ceo ou das portas 
do Inferno. Nas construcións medievais Cristo aparecía representado no tímpano da 
porta, pois el era a porta. Á Virxe María tamén se lle interpreta como unha porta do 
Ceo, pois a través dela veu ao mundo o Fillo de Deus. Este tipo de ligazóns simbólicas 
entre portas e deidades ou entre portas e canles de acceso a outra dimensión son comúns 
a moitas tradicións. No contexto arqueolóxico doutras culturas é de sobra coñecida, por 
exemplo, a Porta de Aramu Muru, perto da cidade peruana de Puno. Este pórtico, ou 
solaina cega, foi labrada nun xigantesco bloque pétreo do altiplano andino. Segundo a 
tradición aymara a Porta de Aramu Muru, obxecto de grande devoción, é unha entrada 
ao mundo dos espíritos. Non moi lonxe deste lugar atopamos a famosa Porta do Sol, nas 
ruínas bolivianas de Tiahuanaco, que se sitúan na contorna do lago Titicaca. Esta porta 
de 10 toneladas de peso está tallada dun só bloque de adesita e pénsase que formaba 
parte orixinalmente doutro edificio monumental. Esta outra Porta do Sol posúe unha 
rica iconografía vencellada ao mundo mítico e relixioso preincaico e, ademais, está 
construída tendo en conta orientacións e aliñamentos astronómicos. Algo, por outra 
banda, moi habitual na arquitectura sagrada de Mesoamérica. Xa nun contexto cultural 
máis achegado atopamos lápidas iberas e tumbas etruscas nas que foron esculpidas 
representacións de portas. Son o marco simbólico que separa a vida terrea do Alén, do 
mundo de ultratumba. Son só algúns exemplos dos usos simbólicos das portas nos 
diferentes universos culturais e relixiosos dos pobos da Terra.    
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Para ir concluíndo, as preguntas máis significativas que nos podemos facer ao respecto 
destes conxuntos son:  
 

1. Estamos ante unha nova tipoloxía de megálitos europeos non documentada que 
polo seu aspecto ou orixe natural teñen pasado desapercibido ata o de agora?  

2. Como podemos distinguir ou saber se un trílito de orixe natural foi utilizado no 
pasado con fins rituais, astronómicos ou, en definitiva, culturais? 

3. Coinciden estes megálitos coas áreas tradicionalmente atribuídas ao megalitismo 
atlántico? 

4. Son estes trílitos unha versión máis rústica e, xa que logo, máis antiga deses 
megálitos en forma de trílitos que despois constituirían complexos tan 
sofisticados como o de Stonehenge? 

5. Durante canto tempo estiveron activos? 
6. O valor simbólico da porta e a súa orientación solar pode estar relacionada co 

mundo das crenzas relixiosas —máis concretamente, escatolóxicas— dos pobos 
que as ergueron, transformaron ou usaron? 

 
Son só algunhas das preguntas que nos deberiamos facer para intentar desvelar o 
misterios destas, cando menos curiosas formacións “naturais”. De todos os xeitos, 
calquera intento por dar resposta á segunda pregunta debe contemplar necesariamente 
os seguintes aspectos: 
 

 Estudo da toponimia para intentar detectar algún microtopónimo que poda facer 
referencia ao trílito en cuestión (Por exemplo: Porta do Alén, Porta do Sol, Porta 
dos Deuses, etc)    

 Mitoloxía do lugar  

 Existencia de tradicións asociadas ao monumento 

 Orientación astronómica 

 Análise xeolóxico do complexo para detectar acción antrópica sobre el 

 Prospección arqueolóxica da contorna para detectar restos materiais vinculados 
ao trílito 

 
De verificarse a existencia dalgunha destas características poderiamos empezar a pensar 
que o “megálito” natural puidese ser obxecto de uso ou reutilización no pasado ou, 
cando menos, de reconfiguración cultural no presente ou pasado máis achegado.  
 
Aí quedan, xa que logo, a proposta, as preguntas e algunhas indicacións para ir 
traballando. Calquera información ao respecto de formacións similares noutros lugares 
de Galicia será benvida. Calquera achega sobre posibles usos, interpretacións, datacións 
e demais será, como non podía ser doutro xeito, felizmente agradecida. Abran, pois, a 
porta e adéntrense no descoñecido mundo dos trílitos. 
 
 


