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 Nome do Monumento:  As furnas de Fornas 
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• Estado de Conservación: : A sua conservación e boa. Encontranse 

rachadas a metade por un accidente de avioneta coa cal se deu a 

conocer este monumento.  

 

 Situación do monumento: (google maps) Encontranse en 

Chantada, unha pequena vila da provincia de Lugo, Galicia. 

https://goo.gl/maps/thMuAZcidEpBUWP29 



 

 

• Interior: no interior da rocha encontramos un burato que concorda 

perfectamente coa silueta dunha persoa. A cavidade mide sobre uns 

1.95m de longo. Con unha anchura de 85 cm. Todo isto esta rodeado 

dun pequeno borde tallado que se cree que serviu de tapa para cubrir 

o oco. Tamén creen que polas dimensións albergaban aloxamento 

para dous corpos. 

 

 Exterior: Por fora se a pedra non se rachara non podríamos saber 

que en verdade se trataba de unha tumba. Xa que parecía totalmente 

unha rocha de grandes dimensións sin aparentar nada diferente. 

 

 Historia, breve resumo: As sepulturas antropomorfas foron unha 

modalidade de inhumación que os investigadores adoitan asociar a 

comunidades cristianas medievais. Localízanse ao longo de case todo 

o territorio español. Tense constancia de este tipo de sepulturas 

dende o século IX grazas a un documento eclesiástico galego 

referente á agregación dos territorios que comprendían o bispado de 

Dumio e de Bretoña ao de Mondoñedo. O auxe destas comunidades 

sería entre o IX e o XI, séculos nos que se suelen datar 

 

En Galicia, as sepulturas excavadas na rocha se localizan no territorio 

comprendido entre o Miño e o Douro, asociadas aos antigos castros 

que fueron reocupados a partir de mediados del siglo VII d.c. 

Algunhas das sepulturas antropomorfas que encontramos en Santa 

Eulalia de Bóveda, en San Pedro de Rocas ou en Santa Leocadia de 

Barrial poderían ser do século VII d.c., pero a maioría 

corresponderían ao momento mais álxido do eremitismo galego que 

tivo lugar nos séculos VIII e IX d.c.. Nunhas obras que se realizaron 

baixo a plaza de Santa María, xunto a catedral de Lugo, apareceu un 



sarcófago antropomorfo asociado a un edificio de culto paleocristiano 

que podería datarse entre os séculos IV-V d.c. 

 

 Dato curioso: 

Existen suficientes indicios que demostran que as sepulturas 

antropomorfas, xa sexan excavadas na roca ou en sarcófago, son 

anteriores á chegada do cristianismo e de que foron empregadas por 

distintas culturas (exipcios, romanos, fenicios, xudeus..) 

Sin embargo, a maior antigüidade das antropomorfas de Argelia, 

podería demostrar que a orixe ou expansión se realizou desde esta 

zona cara o norte. 

O que sí é seguro é que as sepulturas antropomorfas xudías do norte 

de África, foron as últimas. Mentres que en España esta modalidade 

se abandonou no século XV d.c., nas necrópolis de Xauen, 

Alcazarquivir, Tetuán e Tánger, perdurou durante os séculos 

seguintes, grazas a que as familias xudías seguiron conservando o 

costume trala súa expulsión polos Reis Católicos. 

 


