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PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 
O patrimonio arqueolóxico constitúe unha parte singular do Patrimonio Cultural. Está 

integrado por bens mobles e inmobles, que constitúen un gran valor histórico. Presentan unha 

peculiaridade, o seu coñecemento implica a utilización de metodoloxías e técnicas 

especializadas, que constitúen unha disciplina histórica denominada Arqueoloxía. Este 

patrimonio conecta aos seres humanos do pasado cos do presente e máis aínda, coas futuras 

xeracións. É un legado que relaciona unha xeración con outra a fin, debido a que os obxectos 

que constitúen este patrimonio poden durar máis que as propias persoas. 

 

Para os arqueólogos, antropólogos, historiadores e outros científicos é insubstituíble como 

obxecto de estudo porque sirve de porta de acceso ao pasado, xunto coa memoria e a historia 

escrita, sempre e cando estas existan. Para todos o Patrimonio é motivo de inspiración, 

compendio de leccións e catalizador de sutís emocións. 

 

Así entre a nosa herdanza arqueolóxica cabe destacar: 

 

ARQUEOLOXÍA PARROQUIA DE SAN 
ILDEFONSO 
- Petróglifo atopado moi próximo da N-525, 

nun penedo granítico ao lado da zona 

comercial “Peles Araúxo”, chamada 

Salgueiros. 

 Trátase dun elevado outeiro no que se 

atopan un grupo de penedas entre 

abundante maleza. Na máis redonda e alta 

vemos dúas cazoletas e varios sucos formando unha especie de cadrado. Tamén se atoparon 

outras marcas de menor relevancia, que poden incluso asociarse a climatoloxía. 

- Xa no pobo de San Cibrao, atopamos o 

petróglifo “A Piña”, catalogado como 

patrimonio cultural no Plan Xeral de 

ordenación Municipal de decembro de 2004. 

Declarado B.I.C (Ben de Interese Cultural), 

neste petróglifo atópanse catro cruces 

gravadas en rochas graníticas, dispostas ao 

longo dunha estreita dorsal conformada por 

formacións rocosas moi prominentes. 

 

     

Concello de 
San Cibrao  
das Viñas 

 Praza da Constitución nº1 
San Cibrao das Viñas 
32911 Ourense 

 web: www.sancibrao.es  
mail: info@sancibrao.es 
tlfn: 988381034   fax: 988381101 

     

 
 



2 / 4 
 

Posiblemente trátase de cruces de termo medieval. 

- Atopáronse dous interesantes xacementos, un na zona do Piñeiral denominado xacemento de 

“San Xoan” xunto cunha veta de sílice, e outro por detrás do concello denominado xacemento 

“Alto do Paso”. En ambos xacementos atopáronse pequenos anacos de tellas e cerámicas pouco 

depuradas.  

En canto a veta de sílice, discorre de noroeste a suroeste, e conta coas seguintes dimensións: 

tres ou catro metros de grosor por un ou dous metros de profundidade. O silicio é o segundo 

elemento químico máis común da cortiza terrestre. Este composto ordenado especialmente 

nunha rede tridimensional, forma o cuarzo e tódalas súas variedades. E un dos compoñentes da 

arena. 

 

ARQUEOLOXÍA PARROQUIA DE SAN 
ANDRÉS DE RANTE 
-Petróglifo “O Cepo”, declarado B.I.C , 

atópase catalogado no Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. Trátase dun conxunto 

formado por dúas rocas gravadas situadas 

unha ao lado da outra. Presentan máis de 50 

cazoletas profundamente gravadas e unidas 

por sucos, así como un círculo simple moi 

esvaecido con cazoleta central. Próximo a 

este conxunto de penedos, atópase outro 

máis con menos cazoletas e de maior 

dimensión.  

Na construción da autovía das Rías Baixas A-52, que pasa entre os pobos de Vilanova e Rante, 

atopáronse mil cento vinte e cinco pezas, distribuídas en: cincuenta e oito líticos e mil sesenta e 

tres fragmentos de cerámica, dos cales cento dous son de adscrición posiblemente medieval e 

os novecentos sesenta e un fragmentos son prehistóricos, e máis concretamente adscriben á 

Idade de Bronce en Galicia. Coa aparición dun brazalete de bronce na zona(Parga Castro 1996), 

pénsase que o xacemento ocupouse realmente na época posterior á campaniforme.  

 

ARQUEOLOXÍA PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE SOUTOPENEDO 
-Non se atoparon por agora, aínda que cabe esperar que xurdan nesta zona, debido a orografía 

do terreo e as condicións climatolóxicas. 
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ARQUEOLOXÍA PARROQUIA DE SANTA COMBA DE GARGANTÓS 
-Na casa reitoral de Santa Comba de Gargantós atopáronse uns sepulcros antropomorfos, 

realizados en sábrego.  

 

ARQUEOLOXÍA PARROQUIA DE 
SANTA CRUZ DA RABEDA 
-Petróglifo atopado no pobo de Santa Cruz, 

concretamente no Outeiro da Seara.  

Atópase nun outeiro granítico preto da vía 

do tren que separa os concellos de San 

Cibrao das Viñas, e o concello de 

Taboadela. 

Peneda granítica con cazoletas, atopouse 

casualmente ao estar a vista unhas das súas 

pequenas cazoletas.  Conta con máis dunha 

véntena de cazoletas, algunhas unidas 

mediante sucos. 

 

ARQUEOLOXÍA PARROQUIA DE SAN 
SALVADOR DE NOALLA 
-Petróglifo no Limpiadoiro. Rodeado de casas 

e próximo a unha área recreativa, atopamos 

un grupo de penedos coa parte superior 

redondeada e orientados ao poñente, na 

caída ao río Barbaña. 

Na superficie máis alta dun deles vese unha 

especie de cráter, que semella que foi 

rebaixado no seu perímetro. Na súa cima ten 

varias cazoletas agrupadas,catro delas 

ordenadas en cruz. Bordeándoas aparece un 

círculo, e no seu perímetro exterior tamén o 

rodean varias cazoletas, estas máis pequenas que as anteriores. Cerrando o conxunto ten un 

círculo que encerra todo o descrito anteriormente. Aparecen máis cazoletas espalladas polo 

penedo adiante de maior tamaño. 
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ARQUEOLOXÍA 
PARROQUIA DE PAZOS 
DE SAN CLODIO 
-Trátase dun grupo formado 

por varias rochas con 

cazoletas (case un cento), 

espalladas maioritariamente 

por tres das rochas, algunhas 

unidas entre sí por sucos e 

agrupadas formando 

distintas composicións. 

Tamén podemos apreciar nun 

dos laterais, o que poden ser 

dúas cruces, unha cristiá e 

outra medieval. Dúas das 

penedas presentan uns 

chanzos e a forma do que 

semella a feitura dun pé humano. Unha terceira rocha parece agochar unha pequena cavidade, 

a modo de cova, no seu interior, aínda que o terreo actualmente tapa parte da mesma. 

-Nesta parroquia, atopáronse varios penedos na zona industrial, concretamente o pasar o pobo 

de pazos dirección a Zamorana. Nun dos penedos atopáronse varios chanzos, e sucos na parte 

superior do penedo facendo un debuxo sen forma aparente. 

 

ARQUEOLOXÍA NO PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, TECNÓPOLE 
Foi nas inmediacións do parque tecnolóxico onde foron descubertos restos de mámoas. Son 

túmulos funerarios característicos do Neolítico.Entendemos por mámoas conxunto de 

amoreamentos artificiais de terra e nalgúns casos pedra, que adoitan ter unha forma circular e 

que se presentan sobre unha elevación de terreo.  
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