
CATÁLOGO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓGICOS
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

NOME Castro de Smde

PARROQUIA Cánduas

LUGAR Sinde

A TIPOLÓXICA Asenlamento Fortificado

A CULTURAL Idade do Ferro

OOHCEtLO DE CABANA DE BERC-ANgfiks 
Aprobado polo CONCELLQ-Fld a

GRAO DE PROTECCIÓN ■ ti- % tóPjGO;

-------------------------------------------------------------------- ‘-‘-I - -

PLANIMETRIA (Ord. M. E. 1:10.000) M-J-l (E. 1:2.000)

DESCRIPCIÓN Hábuat fortificado que 
presenta unha croa case circular de 86 por 
70 m de diámetro, separada do terreo 
circundante por un terraplén que a bordea 
en todo o seu perímetro e un foxo na parte 
Leste e Sur.

Cara ó Oeste da croa esténdense 
dous anUcaxtros duns 70 m de longo e 
uns 50 m. de largo

Tanto a croa como os dous 
antecastros están situados en terrees de 
cultivo

O seu estado de conservación ¿ 
bastante bo

FOT. AÉREA CATASTRAL 30 A COORD. U.T.M. X: 505.000 Y: 4 784 650 Alt.: 67.3 m snm
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PLANIMETRIA (Ord.

COORD. U.T.M. X 504 000 Y 4 782 620 AH.: 208.7m snm

CATÁLOGO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓX1COS 3
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS DE EERGANTIÑCS

NOME A Cidá de Bomeiro

PARROQUIA: Bomeiro

LUGAR Vilaseco

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado

A. CULTURAL Idade do Ferro

DESCRIPCIÓN Hábitat fortificado que
presenta unha croa de forma ovoidal duns 
100 m. de longo e 5? m de largo, separada 
do terreo circundante por un terraplén que 
a bordea en todo o seu perímetro, e por un 
foxo ñas partes Oeste e Sur. a continuación 
do cal existe outro terraplén

ó Leste desta existe un barrio de 
entremurallas situado entre a muralla que 
delimita a croa e a que separa o conxunto 
do xacemenlo con respecto ó entorno.

Asemade. presenta un pequeño 
anucas tro de forma tendente a triangular ó 
Suroeste da croa.

A entrada ó asentamento 
realizaríasc den de a paite máis próxima ó 
rio. atravesando todo o barrio de 
entremurallas antes de entrar na croa.

Este xacemenlo foi obxecto de 
numerosas intenencións arqueolóxicas
dende o ano 1932

Prsenta un excelente estado de 
conservación

FOT. AÉREA CATASTRAL 40 B
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NOME

PARROQUIA Bomeiro

LUGAR Bomeiro

A TIPOLÓXICA Asentamenio Fortificado

A CULTURAL Idade do Ferro e Medieval

DESCRIPCIÓN Habitar fortificado 
construido no alto dunha afloración 
granítica aproveilada para potenciar lodo o 
sistema defensivo

Presenta unha croa de forma 
ovoidal, duns 95 m de longo e uns 60 m. 
de largo, delimitada por un terraplén 
natural no que abundan as aflorarions 
rochosas. presentando os vans existentes 
entre estas afloradóns totalmente tapiados 
por grandes bloques de pedra extraídos 
ñas proximidades

Esta eToa aparece circundada por 
tres antecastros situados ó Sur. Leste e 
Oeste, que ademáis de potenciar o sistema 
defensivo de todo o conxunio. amplían 
considerablemente a superficie habitable

O xacemento simase en terrees 
de monte alto

Presenta un excelente estado de 
conservación, sendo aínda visibles panes 
da muralla que delimitaría algún dos 
antecastros

FOT. AÉREA CATASTRAL 45 B-60 A COORD. U.T.M. X 504 620 Y 4 Til 840 Alt: 359.2 m snm



CATÁLOGO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXJCOS
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

NOME Dolmen de Derríbate

PARROQUIA Bomeiro

LUGAR Dombate

A TIPOLÓXICA Túmulo Megaliuco

A CULTURAL Neolítico

DESCRIPCIÓN Monumento mcgalitico 
no que existen dous túmulos superpostos 
un túmulo recente de 24 m de diámetro e 
1.8 m de altura, que présenla unha 
cámara poligonal larga, de sete onostatos. 
aberta ó exterior a través dun corredor de 
ir es tramos, orientado ó Leste, ben 
diferenciado tanto en planta como en 
airado. Este corredor, que aparecía tapado 
por unha laxe a xeito de porta continúase 
cara ó exterior a través dun pasillo ou 
dromos existente na masa tumular

Tanto a cámara como o corredor 
presentan importantes restos de arte, sexa 
grabado ou pintura

E un túmulo antígo de 10.S m 
de diámetro e 1 m de altura, cunha 
estructura interna formada por unha 
cámara de nove ortostatos. aberta ó Leste, 
á que se accedía por unha entrada en pozo 

O xacemenlo foi obxecto de 
intervención arqueolóxica entre os anos 
1987 e 1989

FOT. AÉREA CATASTRAL 43 B COORD. U.T.M. X: 502.600 Y 4 782 170 Alt: 190 m s.n.m
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NOME V amoa n 1 de .•>^uanova

PARROQUIA Bomeiro

LUGAR Dombatc

A TIPOLÓXICA Tumulo Megalitico

A. CULTURAL Neolítico

DESCRIPCIÓN Tumiilo mecalinco de 
aproximadamente uns 15 m de diámetro e 
I m de allura

Al opase situado en terreos de 
monie baixo

Presenta un bo estado de 
conservación

FOT. AÉREA CATASTRAL 56 A

GRAO DE P
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COORD. U.T.M. X 501610 Y 4 731 310 Alt.: 5 in snm



CATÁLOGO DE XACEMENTOS ARQL EOLÓXICOS 
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS éltf

«CAaíííJDEBíp-.

NOME Cuta da huma

PARROQUIA Bomeiro

LUGAR Dombate

A. TIPOLÓXICA Cista

A CULTURAL Idadc do Bronce

DESCRIPCIÓN: A asta que dá nome a 
este xacemenlo foi destruida arredor do 
ano 197$ durante a realización de labores 
agrícolas na parcela na que se atopaba

Despois da destrucción foi 
trasladada á casa dos scus descobridores. e 
actualmente alópasc depositada no Museo 
Arqueolóxico e Histórico da Coruña. onde 
se conservan se te lousas

A pesar de non terse recuperado 
ningún material orquecloxico. o 
monumento posúe un gran interese 
científico pola rica decoración grabada 
que presentan cairo das lousas

Aínda que hoxe en día non se 
observa no terreo onde foi descobena 
mngunha irregular!dade importante dcnde 
o punto de vista arqueolóxico, si existen 
indicios ntáis que suficientes para 
sospeitar que o xacemenlo arqueolóxico 
no seu conxunto non foi totalmente 
destruido, e contemplar a posibilidade de 
existencia doutras astas no subsolo.

FOT. AÉREA CATASTRAL



COHCELLO DE CAPjry

CfVTALOGO DE XACEMENTOS ARQl EOLÓX1COS
CONCELLO DE CABANA DE BERGAXTIÑOS

NOME ■íns

PARROQUIA CcsuUas

LUGAR San Fins

A. TIPOLÓXICA Asentamento Fortificado

A CULTURAL

DESCRIPCIÓN Habitat fortificado que 
presenta unha croa tendente a circular 
duns 100 m de diámetro

.As i’strueluras defensivas que 
rilarían este asentamento con respecto 6 
exterior foron eliminadas case por 
completo, polo menos na sua pane visible, 
durante os últimos anos conforme avanzou 
a mecanización agrícola no campo Deste 
sistema defensivo somentes se conservan 
parcialmente un parapeto de limitador da 
croa de 30 m de lonxifude por 14 m de 
largo e " m. de alto, na pane Noroeste da 
croa e un foro duns 20 m de lonxitudc 
por 8 m de largo e 1.5 m de fondo, 
situado ó Oeste

Sen embargo, t moi posible que 
aínda presente ben conservados os niveis 
liabitacioriais

Cara ó Leste existe un antecastro 
de gran tamaño, disposto concéntricamente 
a croa e lamén adieado a labores agrícolas

FOT. AÉREA CATASTRAL 31 B

GRAO DE PROTECC
1lo


