
     
 
 

 
O DOLMEN DE DOMBATE 

 
 
Coñecido popularmente como A Fornella, tivo unha importante divulgación na literatura 
científica desde comezos do século XX. A súa posterior popularización converteuno nun 
dos megálitos máis coñecidos e visitados de toda Galicia, feito que levou a que Deputación 
Provincial da Coruña o mercase para uso público no ano 1975. 
 
As tres campañas de escavación desenvolvidas durante os anos 1987, 1988 e 1989, baixo a 
dirección de José María Bello Diéguez puxeron ao descuberto un xacemento excepcional. 
 
Unha das sorpresas máis importantes que deparou a investigación do xacemento foi a 
comprobación de que en realidade se trataba de dous monumentos funerarios superpostos 
e sucesivos. A un primeiro monumento, Dombate antigo, construído hai máis de seis mil 
anos, superpúxoselle un túmulo posterior, Dombate recente. 
 
A xulgar polos datos obtidos nestas escavacións, Dombate antigo posiblemente tivese un 
período relativamente curto de utilización, mentres que Dombate recente tivo unha vida 
útil moi ampla que abarcou case 2.000 anos. 
 
Outro dos datos máis interesantes aportados por estas escavación foi a localización de 
interesantes restos de pintura e gravados no interior da cámara e o corredor do dolmen de 
Dombate recente. 
A conservación das pinturas limítase ás zonas inferiores das lousas, apreciándose unha 
tendencia xeral á composición de espazos xeométricos. Trátase de pintura realizada 
empregando as cores negra e vermella. 
 
Na actualidade, tendo en conta tanto a importancia dos resultados científicos acadados, 
como o crecente interese demostrado polo público en xeral no coñecemento do 
monumento, a Deputación Provincial da Coruña, institución propietaria dos terreos nos 
que se localiza o xacemento, está a promover a posta en valor do monumento. O proxecto 
de musealización proxectado pretende tanto facilitar e explicar a visita ao xacemento, 
como convertilo nun espazo que sirva de centro de interpretación do megalitismo. 
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