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http://www.caminador.es/wp-content/uploads/Patrimonio-de-Romar.pdf 
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Camino Arriero 05-06 
https://www.alltrails.com/es/explore/map/vmlg16-brandomil-berdoias 
Caminho Arriero 03-04 
https://www.alltrails.com/es/explore/map/vmlga-15-a-banha-bergando-zas-80c60e6 

VMLG.17. PATRIMONIO DE BERDOIAS. CIRCUITO NORTE 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1c-
ZoMqi4cPTV69wIIvMKKLqDDyDYIWDd&ll=43.11586188089426%2C-9.1487775&z=12 

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/Boallo.pdf 
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/STA-CRISTINA.pdf 
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/A-Bouza.pdf 
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/Rego-dos-Podres.pdf 
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TESOUROS DE BERDOIAS 

PREHISTORIA 
 Mostra do Patrimonio Material da Parroquia de Berdoias (Xxvii): Prehistoria: A Casota e A

Mámoa de Freáns
 Tesouros de Berdoias (XXVI): Prehistoria. Os Petroglifos.

CASAS-VIVENDA 
 Tesouros de Berdoias XXV: As casas-vivenda no lugar de Berdoias.
 Tesouros de Berdoias (XXIV): As vellas Casas-Vivenda (I): A Casa Grande de Alonso de Lema II

e o Pazo de Martiño de Castiñeira.

CAMIÑOS, PONTES, 
 Tesouros de Berdoias (XXIII): Os pasos: portelas, portais, pasadoiros, portelos, poxados.
 Tesouros de Berdoias (XXII): Os camiños, os cercados, as pontes.

RELIXIOXIDADE 
 Tesouros de Berdoias (XXI): Ermidas, Capelas, Cruces e cruceiros.
 Tesouros de Berdoias (XX): Igrexa Parroquial de Berdoias e o Cruceiro do Adro (I).

POZOS, LAVADEIROS 
 Tesouros de Berdoias (XIX): Fontes, Pozos, Lavadoiros, Vertedeiros….

O CURRO 
 Tesouros de Berdoias (XVIII): O Curro de Santa Cristiña.

POMBAIS 
 Tesouros de Berdoias (XVII): Os Pombais.

ALVARIZAS e LACENAS 
 Tesouros de Berdoias (XVI): Alvarizas.
 Tesouros de Berdoias (XV): As Lacenas de abellas (e II).
 Tesouros de Berdoias (XIV): As lacenas de abellas.

CABAZOS 
 Tesouros de Berdoias (XIII): Cabazos vellos, cabazos novos. Cabazos pequenos, cabazos

longos….
 Tesouros de Berdoias (XII): Os 99 cabazos da parroquia (I).

FORNOS 
 Tesouros de Berdoias (XI): Dous fornos na propia casa-vivenda.
 Tesouros de Berdoias (X): Fornos Grandes - Fornos Pequenos.
 Tesouros de Berdoias (IX): Os Fornos:

MUIÑOS 
 Tesouros de Berdoias (VIII): Os Muíños.

EIRAS 
 Tesouros da Parroquia de Berdoias (VII): Unha parroquia de 35 Eiras.
 Tesouros da Parroquia de Berdoias (VI): A Eira do Farruquiño no lugar de Boallo.
 Tesouros da Parroquia de Berdoias (V): A Eira do Carmelo.
 Tesouros da Parroquia de Berdoias (IV): A Eira do Buxán, en Santa Cristiña.
 Tesouros da Parroquia de Berdoias (III): A Eira de Rúa e a Eira da Gaia.
 Tesouros da Parroquia de Berdoias (II): A Eira do Sores, en Romar..
 Tesouros da Parroquia de Berdoias (I): A Eira da Rata

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-casota-freans/20210220093833125102.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-casota-freans/20210220093833125102.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxvi-prehistoria-petroglifos/20210213100541124978.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxv-casas-vivenda-lugar-berdoias/20210123094809124559.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxiv-vellas-casas-vivenda-i-casa-grande-alonso-lema-ii-pazo-martino-castineira/20201219103955124018.html
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https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxii-caminos-cercados-pontes/20201205095133123736.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxi-ermidas-capelas-cruces-cruceiros/20201128095015123595.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xx-igrexa-parroquial-berdoias-cruceiro-do-adro-i/20201121093403123416.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xix-fontes-pozos-lavadoiros-vertedeiros/20201114093107123271.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xviii-curro-santa-cristina/20201107090652123115.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xvii-pomboais/20201031092738122968.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xvi-alvarizas/20201024115848122823.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xv-lacenas-abellas-ii/20201017093609122636.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiv-lacenas-abellas/20201010102228122485.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiii-cabazos-vellos-cabazos-novos-cabazos-pequenos-cabazos-longos/20201003093304122322.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiii-cabazos-vellos-cabazos-novos-cabazos-pequenos-cabazos-longos/20201003093304122322.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xii-99-cabazos-da-parroquia-i/20200926093848122176.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xi-dous-fornos-propia-casa-vivenda/20200919100203122006.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-x-fornos-grandes-fornos-pequenos/20200912005949121801.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-ix-fornos/20200905091919121648.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-vii-muinos/20200829085707121541.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-vii-parroquia-35-eiras/20200822100144121437.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-vi-eira-do-farruquino-lugar-boallo/20200815083910121276.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-v-eira-do-carmelo/20200808094805121150.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-iv-eira-do-buxan-santa-cristina/20200801102324120995.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-iii-eira-rua-eira-da-gaia/20200725093141120858.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias/20200716123107120699.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-parroquia-berdoias-i-eiras/20200710112254120541.html
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VMLG.16. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS 

CIRCUITO SUR. A CASANOVA 

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/Patrimonio-de-Casanova.pdf 
INDICE 

1. EIRA DO RUA
a. Muiño do Regato
b. Cabazo do rua

2. FORNO DA CASA DO AGRO

3. LACENA E CABAZO DO FERREIRO

4. EIRA E CABAZO DO CASANOVA

A Casanova é do grupo dos lugares máis pequenos da parroquia, de 4 veciños. Do seu Patrimonio 
material: 

Dentro das construcións de transformación do gran, conserva: 
4 eiras, sendo a eira circular de Rúa, a que está completa, un fermoso  exemplo de adaptación ó medio, co 
seu chan dunha rocha alisada in situ.   
Un pequeno muíño de regato 
Dous fornos 

No tocante a construcións de almacenamento do gran, ten 3 exemplares de vellos cabazos do tipo arco 
fisterrán, da variedade soneira rústica e soneira  

Con respecto a pequenas construcións de cría e habitación de animais conseva tres lacenas de abellas. 

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/Patrimonio-de-Casanova.pdf


VMLG.16. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS 

 

1. A EIRA do RUA   

 
Nas  aforas da Casanova, a carón mesmo do lugar, está esta 
construción de transformación do gran, esta xoia que é a  
pequena eira circular de Rúa que se nos ofrece á vista tal que 
“un anel encantado”. 
Os seu chan, nunha perfecta adaptación ó medio no que se 
localiza, procede do aproveitamento in situ  dun terreo rochoso, 
dunha soa laxe natural, aplanada;  
O bordo, valado perimetral da  eira, é de cachotería, de pouca 
altura. E mesmo combina neste peche, un tramo de cachotería, 
en plena harmonía con outro tramo a base de chantos de pedra. 
43.049248, -9.075912 

 
 

 
43.049232, -9.076395 
O MUÍÑO DE REGATO 

Nas aforas do pequeno lugar da Casanova, como mesmo 
“facendo parella” coa eira de Rúa,está tamén esta reliquia, 
pequena construción de transformación do gran, O MUÍÑO de 
regato. 
É unha  sinxela arquitectura do pan que conserva aínda  as súas 
paredes rústicas, de cachotería, e coa cuberta tamén de lousa. 
Funcionaba nos meses de suficiente aporte de auga.  
No seu interior, conserva o pé do muíño, xa sen moa 
 
 

 
O CABAZO DE RÚA,  
43.049607, -9.076220 
 
un cabazo novo da variedade SONEIRA que xa ten pés 
troncónicos máis longos, máis estlizados e esveltos, apoiados 
nunha pronuciada repisa que equilibra un chan en pendiente e a 
súa vez faille ganar altura para umha mellor aireación;  
Con tornarratos ou capas tamén troncocónicas e delgadas.  
A cámara ten aspecto hermético, de doelas de diferentes 
tamaños e superpostas, sen apenas facerse   desbastes entre as 
unhas e as outras para a aireación. 

INDICE 
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2. O FORNO da CASA DO AGRO. (43.05173, -9.07874) 

O forno da casa do Agro é un dos 70 exemplares de costrucións 
de transformación de gran deste tipo, localizados na parroquia.  
O forno é unha pequena arquitectura circular abovedada, 
complementaria da casa-vivenda,de pedra  ou combinando 
pedra e ladrillo, e cun diámetro interior que oscila, na maioría 
dos casos,  entre 0,70 m  e 0,90 m. Na parroquia  tamén os hai 
de máis de  1,00 m de diámetro, chegando ata 1,50  m o máis 
grande. 
 
A súa presencia estaba xeneralizada, en casi todasas casas 
rurais da parroquia había un forno- nalgúns casos, dous- 
ubicados, as máis das veces, na cociña, a carón da lareira.  
Este forno da Casa do Agro é dos máis pequenos da parroquia:  
de 0,58 m diámetro interior,e 0,76 m de altura. 

 

3. EIRAS, CABAZOS e LACENAS do 

FERREIRO e do CASANOVA.  

LACENA de ABELLAS NA CASA DO FERREIRO 
 A Casanova conserva tres lacenas, hoxe xa inactivas. 
(43.04981, -9.07677) 
 
2 vellos cabazos da variedade Soneira Rústica:  
O CABAZO do 
FERREIRO,  

 

- Teñen os pés 
grosos, pouco 
desbastados e 
aínda de pouca 

altura, que xa foron adquirindo a forma troncocónica, e 
asentados directamente no chan ou sobre repisas pouco 
elevadas; con capas de forma máis ou menos planas e máis ou 
menos circulares. 
(43.049828, -9.076703) 
 

INDICE 
 

O CABAZO DO CASANOVA 
(43.04964, -9.07666) 
 
- As cámaras herméticas teñen como base unhas longas trabes, 
as pontes, que se apoian nos tornarratos. Sobre elas 
dispóñense as ringleiras de doelas, bloques de pedra pouco 
labrados, bastante irregulares. E como característica propia e 
exclusiva, diferente das outras variedades, moitos cabazos da 
variedade soneira carecen a miúdo das pontes penais, as testas 
das partes estreitas, esas laxes que van de capa a capa e 
sosteñen as paredes. 
- Non adoitan levar pinches (pezas triangulares) nas partes 
penais ou son moi elementais, 
-non teñen remates ornamentais. 

INDICE 
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CIRCUITO SUR. BERDOIAS  

 

 
 

INDICE 

1. CASAS VIVENDA NO LUGAR 

a. A CASA DE ALONSO LEMA 

b. CASA das REBEIRAS e da 
RATA 

c. CASA do PATIN 

d. CASA da SARRAMA 

e. CASA do MARIANO 

f. CASA do CARMELO 

g. CASA do CHIBARRA 
 

 

2. AS EIRAS 

a. A Eira da Rata 

b. Do Carmelo 

c. Do Frances (Patin) 

d. Da Ana Canleira 

e. Do Ginio 

f. Do Merexán (Casa Grande) 

3. OS MUIÑOS 

4. OS CABAZOS 
a. Rusticos 
b. Vellos de Soneira 
c. Cabazos Novos 
d. Variedade Carnota 

 

5. LACENAS 
a. Do Merexan 
b. Do Coto 
c. Do Patin 

6. CAMIÑOS e PASOS 
a. Berdoias-Boallo 
b. As Carreixas 
c. Camiño Berdoias 
d. Pontellas 

7. IGREXA de S. PEDRO 
a. Igrexa 
b. Cruceiro 

8. PETROGLIFOS 
a. Pedrouzo 1 
b. Pedrouzo 2 

9. Casota de Freáns 

10. Mamoa de Freans 

 
O lugar de Berdoias ten 45 casas- vivenda, aínda que permanecen habitadas, na actualidade, tan só 22. 
Perto dun 85% destas casas son de pedra que, sumadas ás súas construcións adxectivas, fan do lugar toda 
unha mostra do patrimonio popular tradicional: 
en arquitecturas do pan:  8 eiras, 5 muíños, 18 fornos;  
en construcións de almacenamento: 28 cabazos … 
en construcións de cría e habitación de animais: 18 lacenas de abellas, 1 alvariza, 1 pombal...   
en construcións de aproveitamento da auga: Pozos, Fontes, etc. 
en construcións do territorio: camiños,valados, pasos, pontellas….. 
en construcións de relixiosidade: igrexa parroquial, cruceiro. 
da prehistoria: A Casota e a Mámoa de Freáns, e dúas estacións de petróglifos no Pedrouzo 
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1. CASAS VIVENDA NO LUGAR DE BERDOIAS 

 

a. A CASA GRANDE DE ALONSO DE LEMA II 

A Casa Grande de Alonso de Lema II en Berdoias, de principios do XVII, unha antiga casa fidalga que resulta ser das 
máis emblemáticas da parroquia. 

 
 Casa de Alonso de Lema                                             
  Integrada dentro do núcleo do lugar de Berdoias, é unha casa-vivenda de 
planta rectangular, de case 13 m de longo, e que consta de planta terrea e 
sobrado. Sin cheminea (o fume saía por entre as tellas dun teito que era a 
tres augas) 
Ten unha fachada de cantería con pezas de gran tamaño na súa maior parte, 
dispostas un tanto irregularmente. E na súa parte central, unha porta 
alintelada cunha inscrición de quen fixo a casa e a data: Alonso de Lema II en 
1607.  
No mesmo lintel, completando a inscrición, aparecen os gravados dunha 

palma e dunha espada, emblemas do " Santo Oficio da Inquisición" da que Alonso de Lema II figurou como 
"comisario". Precisamente, cun dos seus informes evitou a morte das " 6 bruxas de Carantoña" e permitíu a súa 
liberación. (1) 
 

Inscrición no lintel da porta                                                       
  
Esta Casa Grande de Berdoias ten como construcións adxectivas:  
 
no lado norte, unha dependencia adosada, duns 12 m de longo, 
dedicada no seu día a corte para o gando, e que ten unha interesante 
porta tamén alintelada- un lintel sobre machóns-. E mesmo a 
continuación, mais ó norte, a boa feitura de muros, xunto cun amplo 
portal e un alto paredón que cercan unha finca, son indicativos dunha 
posible vinculación, noutras épocas, coa propia Casa.  
 
 

No lado sur, conserva o chan da eira.  
A Eira do Merexán 

 
 

E no leste, na finca posterior da Casa, atópase o cabazo. 
Casa de Alonso de Lema (parte posterior) 

 
(1) Berdoias garda memoria sobre a Inquisición, a través desta 
copla popular que, transmitida polas vellas e vellos, chega a nós 
pola veciña e cantareira Carme da Gelfa: 
 
                                                 " A Santa Inquisición murríu /  
                                                     vai cos demos no inferno, / 
                                                     os demonios tan contentos /  
                                                     teñen leña pró inverno".     

 

INDICE 
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b. CASAS das REBEIRAS e da RATA 

Que tan só manteñen “en pé” restos dalgúns muros, a piques de caer. Pero quedan como tesouros das dúas, algunhas 
das construcións complementarias: os seus cabazos, os pozos, os fornos de cada unha, e a carón da da Rata conserva 
tamén unha eira e unha cabana, rehabilitadas. 
 

Fotografía da vella casa das 
Rebeiras, hoxe en ruínas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORNOS 
Parellas de 
fornos da 
casa da Rata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forno da casa das Rebeiras 
    

 
                                  
A EIRA da CASA da RATA 
 
 
 

INDICE 
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c. A Casa do Patin (ou do Gandiño) 

A CASA DO PATÍN 
A casa do Patín (ou do Gandiño), perdeu a cuberta 
a comezos dos anos 80 a causa dun incendio, pero 
mantén os seus muros exteriores. É unha 
construción con dous teitos a dúas augas, 
compartindo un desaugadoiro central de pedra. Un 
dos elementos máis singulares desta casa, ó longo 
da súa fachada norte, é unha escaleira cun patín, 
noutrora pechado polos laterais e cuberto, que 
daba acceso ó sobrado.Na dependencia destinada a 
cociña aínda  ten  a lareira, cunha cheminea de 
considerables dimensións e xunto cun forno moi 
ben conservado... Nunha das paredes do sobrado 
perdura tamén unha lareira con cheminea, para 
calefacción. 
 
Fachada norte da casa do Patín 

INDICE 
Cociña e lareira na casa do Patín  
 

Detalle da bóveda do seu forno  

 
 
 

EIRA DO FRANCES, xunto a casa do Patin 
(Link) 
 
 
LACENAS DA CASA DO PATIN (Link) 
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d. A vella casa da Sarrama 

Xa non ten escaleira nen patín de acceso exterior para ó sobrado, mais aínda conserva no seu interior un forno, cun 
sistema de defumado propio.  (43.05712, -9.08557) 

 
 
 

INDICE 

                              

 

e. As Casas do Mariano (ou Plácido) e do Cotorro 

En estado de total abandono, conserva inda a mostra dunha das súas construciións adxectivas: a eira. 
(43.05712, -9.08557) 
 

Fachada da casa do Mariano      

                                      Eira empedrada do Mariano (ou de Pácido) 
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f. A Casa do Carmelo 

De 1852; segue lucindo unha fachada remozada, e conserva no seu interior unha lareira con ampla cheminea, e 
mesmo unha tulla, habitación enteiramente de pedra onde se gardaba o gran: trigo, centeo, avea... 

 
Casa do Carmelo 

 
                                                                     Lareira e forno do Carmelo 
EIRA da CASA do CARMELO(Link) 

 
 
 
 
 
POMBAL do CARMELO  

 

 

 

 

 

 

 

Construción de cría e habitación de 
pombas adaptada a un terreo 
empinado, preto da casa-vivenda. 
É deses pombais, como acontece na 
maioría , de  corpo cilíndrico, de base 
circular, e con portas de pequenas 
dimensións. No pombal de Berdoias, 
esvelto, o diámetro interior é de 2,5 m, 
por 3,70 m o do muro na súa parte máis 
alta. Os muros son de cachotería, e estaban revocados polo exterior con barro 
caleado, mellor conservados, neste aspecto, os do de Boallo. O hermetismo dos 
pombais tan só se rompe cunha porta de reducidas dimensións e cos ocos, de 
entrada e saída das pombas ubicados enriba do beiril no que rematan os muros. 
No interior conservan o conxunto contínuo de nichos de pedra para aniñar as 
pombas, e tan só no de Boallo conserva unha mesa central rectagular onde se 
depositaba a comida das pombas. O pombal de Berdoias é de teito a unha 
vertente, tamén chamado de ferradura. Hoxe ten unha cuberta provisoria. 
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g. Casa do Chibarra 

 
Fachada da casa do Chibarra   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parella de fornos do Chibarra 
 

INDICE 
 

  
 
 

 
EIRA da CASA DO 
CHIBARRA(Link)  
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2. AS EIRAS 

 Son espazos arquitectónicos complementarios das casas-vivenda rurais , esas construcións de transformación do gran 
que, noutros tempos, centralizaron o traballo campesiño de cada verán coas mallas do trigo, do centeo, da avea…  
Pero as eiras foron esmorecendo dun xeito acelerado ó longo da segunda mitade do século XX porque a mecanización, 
os progresivos cambios nos cultivos, as necesidades de novos espazos , e outros cambios inspirados na 
industrialización do mundo do agro, contribuíron en gran mediada ó seu abandono e á súa desaparición en moitos 
lugares.  Na parroquia de Berdoias hai unhas 36, un feito que a converte nunha auténtica reserva de eiras, e cun 
número apreciable delas en aceptable estado de conservación., tanto nos seus chans empedrados coma nos seus 
valados perimetrais. 
 
Mapa das Eiras do lugar de Berdoias 

 

a. A Eira da Rata 
Situada no interior do núcleo de Berdoias, a poucos 
metros da Vía Mariana e da antiga escola, hoxe “Casa de 
Acollida” ó camiñante que atende a Asociación 
Parroquial de Berdoias. Velaquí un espazo e unha 
paisaxe máxica: coa EIRA, de chan lousado e bordo 
perimetral ben conservado, destinada á malla do gran.; 
coa CABANA, construción para almacenar trigo, centeo, 
avea ...; e co CABAZO, construción para conservar e 
almacenar o millo. Eira, Cabana e Cabazo,tres 
arquitecturas do pan, todas elas amantes de espazos 
solleiros e ventosos. 
(43.05714, -9.08471) 
 

INDICE 
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b. A Eira do Carmelo. (43.05559, -9.08531) 
A carón da Casa de Acollida ó camiñante, na parte alta, 
ventosa e solleira, do lugar de Berdoias, atópase enclavado 
un conxunto dun pombal, un cabazo e unha eira, que 
pertencen á casa do Carmelo. 
   Un pombal cilíndrico e de teito de ferradura, un cabazo de 
cantaría do tipo do arco fisterrán, e a eira do Carmelo. 
Esta eira é un espazo arquitectónico, parte cuadrangular e 
parte circular, perfectamente empedrado, cun chan de 
lousas rectangulares, moi regulares en tamaño. 
 Ten de bordo un sólido cercado con tramos de alturas que 
oscilan entre 1,10 m e 1,25 m, e un ancho de 0,70 m, 
bastante ben conservado. Este muro perimetral é de 
cachotería e está cuberto pola cara interior que dá á eira con 
lousas de diversos tamaños. 
 Un muro compacto non só era apto para protexer o froito 

senón tamén para facer a malla do trigo, do centeo e das aveas co pisar das bestas.              >O POMBAL DO CARMELO 

c. A Eira do Francés (Ant. Do Patin) 

d. A Eira de Ana Canleira (43.05718, -9.08513) 

e. A Eira do Ginio. (43.05464, -9.08448) 

f. A Eira do Merexán 

INDICE 

 

Muíño do Gandiño  

3. OS MUIÑOS 

  Muíño do Chibarra 
  Nas beiras do rego de 
Berdoias, e nas doutros 
regatos, así coma no 
tramo do río do Castro 
que pasa pola parroquia, 
atopamos, na actualidade, 
un total de 21 MUÍÑOS 
hidráulicos, ningún deles 
en funcionamento xa, e, a 
maioría, nun estado 
ruínoso. 
Estas arquitecturas do pan, unhas de propiedade privada e outras veciñais, son 
construcións de transformación de gran, de muros de cachotería, con teitos de 

tella ou pedra . Pequenos muíños de río, rego ou de regato, de canle ou de cubo, todos dunha soa moa para moer o 
millo- había un muìño para moer o trigo- e que funcionaban todo o ano, agás os 6 muíños de regato que só o facían en 
épocas de moitas chuvias.  Polo seu bo grado de conservación podemos nomear dous muíños de rio ou rego, o do 
Chibarra e o do Gandiño, no lugar de Berdoias, ubicados moi preto da Vía    Mariana.       
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4. OS CABAZOS 

Os 28 cabazos do lugar de Berdoias son do tipo Arco Fisterrán, ou tamén denominados do tipo Atlántico ou Fisterrán 
porque se caracterizan por: 

a. Seren unhas construcións integramente de pedra (agás portas e teitos). 
b. Posuíren unhas cámaras de planta rectangular, estreitas, máis ou menos longas e asentadas sobre un número 

indeterminado de parellas de pés de formas diversas, e coroados estes con cadansúa capa ou tornarratos de 
forma circular.  

c.  E teren as doelas (bloques de pedra que conforman ás paredes) e as físgoas (ventos) das cámaras dispostas 
horizontalmente polos catro lados: nos costais ou lados longos, e nos penais ou lados estreitos. 

 

 Destes cabazos do tipo arco fisterrán de Berdoias á maioría pertencen á variedade soneira. Tan só hai unhas  
pequenas porcentaxes que pertencen  á  variedade rústica e a variedade carnota (cantería) 
 

a. Cabazos da Variedade Rústica, 

Teñen os pés grosos, algo redondeados, pouco desbastados e aínda de pouca altura, e asentados directamente no 
chan ou sobre repisas pouco elevadas; con capas de forma máis ou menos planas e máis ou menos circulares;  

 
Posúen cámaras moi bastas, sostidas por laxes que van de capa a capa 
(chamadas «pontes»nos lados longos ou costais e «testas» nos lados 
cortos ou penais), sobre as que se van superpoñendo cachotes irregulares 
de pedra moi pouco labrados, e sendo os ventos os buratos resultantes da 
superposición desas pedras.   
 
Non adoitan levar pinches (pezas triangulares) nas partes penais ou son 
moi elementais, 
 
Non teñen remates ornamentais. 
Cabazo rústico do Ginio 
 

b. Cabazos Vellos da Variedade Soneira 

Teñen os pés grosos que xa foron adquirindo a forma troncocónica, e 
con capas circulares convexas.   
 

As cámaras herméticas teñen como base unhas longas trabes, as 
pontes, que se apoian nos tornarratos. Sobre elas dispóñense as 
ringleiras de doelas, bloques de pedra pouco labrados, pero xa máis 
traballados que nos rústicos.                                          
           

E como característica propia e exclusiva, diferente das outras   
variedades, os cabazos da variedade soneira carecen a miúdo  das 
pontes penais, as testas das partes estreitas. 
 

Nestes penais as 
ringleiras de pedra 
adoitan rematar nunhas 

pezas triangulares, que son os pinches. 
 

Moitos destes cabazos soneiráns non teñen remates ornamentais e, de 
telos, redúcense a pináculo e cruz. 
 
 Cabazo da Rata (sen testas nos penais) 
 
 
 

INDICE 
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c. CABAZOS MÁIS NOVOS DA VARIEDADE SONEIRA 

 
“Os cabazos novos da variedade soneira   xa, a maior parte, 
con pés troncónicos máis estlizados e esveltos; con tornarratos 
e con capas tamén troncocónicos e delgados. A cámara de 
aspecto hermético de doelas de diferentes tamaños, e máis 
traballadas. 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 

Cabazo na casa do Carmelo 
 
 
 
 
 
 
 

Cabazo Variadede Carnota na eira do Carmelo 
 
 
 
 

d. CABAZOS DA VARIEDADE CARNOTA (de cantería) 
 
E dentro dos cabazos novos hai que 
mencionar tamén os de cantería, 
variedade carnota, con pés 
prismáticos, e incluso 
troncocónicos; cunha cámara 
construída con doelas regulares, 
puídas previamente, 
perfectamente talladas e 
encaixadas. Con físgoas colocadas 
dun xeito tamén regular.   
adoitan ter remates ornamentais 
 
Cabazo do Coto 

Cabazo das Rebeiras 

 

INDICE 
 

 

 
 
 
 



VMLG.16. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS 

5. LACENAS DAS ABELLAS 

O lugar de Berdoias aínda 
conserva constancia de 18 
lacenas de abellas, xa 
inactivas. 
PARTES DUNHA LACENA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lacena do Merexán (na Casa Grande de Alonso Lema) 

                                                                                                                 INDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lacena   do Coto           
                                    
 
 
 
 
 
 
  Lacena da casa da Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lacenas da Casa do Francés 
(43.05648, -9.0852) 
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6. CONSTRUCIÓNS DO TERRITORIO  
(I) OS CAMIÑOS, OS CERCADOS, PASOS e  PONTELLAS 
 
 Autores como Begoña Bas, Pedro de LLano, Xosé María Lema… falan de Arquitectura do Territorio cando se 
refiren ós camiños, ós cercados, ás pontes... Para eles a arquitectura é un ámbito máis amplo que o da casa-vivenda e 
as súas construcións complementarias, tamén abrangue toda a modificación do medio realizada polo home para 
acadar mellores condicións de vida, inclúe por tanto os valados que delimitan lindes, os camiños que comunican as 
casas coas súas herdades..., e as diversas e diferentes solucións de pasos como as pontes… 
 
 Entre os rasgos máis distintivos do noso territorio, coma este da parroquia de Berdoias, están o de ser unha 
paisaxe moi humanizada, moi tocada pola man do home, un espazo onde cada curruncho de terra ten o seu propio 
nome. Un territorio de habitat disperso, cun predominio da pequena propiedade, do minifundio, e, ata non hai moitos 
anos, de economía agraria autosuficiente, co que se comprende así a necesidade e a existencia de moitas vías de 
comunicación de diversos tipos. 
 Hoxe, coa emigración, a intensa despoboación do rural e coa importante modificacción e transformación da 
economía, do territorio e da paisaxe agraria, levaron consigo tamén a desaparición e o abandono de moitos dos seus 
camiños, valados, pontes… 
Velaquí unha pequena mostra fotográfica de camiños da parroquia de Berdoias, acompañados de valados de pedra de 
diferentes fasquías: 

6. A 
-  Camiño de Berdoias – Boallo, que coincide cun tramo da Via Mariana, onde a 
vexetación autóctona se fai presente nas súas marxes, sobre todo carballos. 
 
6. B- Camiño das Carreixas en Berdoias no que, como 
solución ós problemas de tránsito no inverno, se 
reserva, nalgún tramo, un paso máis elevado, e polo 
tanto enxoito, para o paso da xente. As Carreixas aínda 
conserva tamén algún tramo de empedrado no chan. 
6. C 
- Detalle dun camiño interior en Berdoias, cun bo 
valado de pedra seca, rematado nunha longa fiada de 
pequenas lousas asentadas de xeito inclinado. 
 
E velaquí tamén unha mostra dúas pontellas, ubicadas 
en plena Vía Mariana 
 

INDICE 
6. D . As Pontellas rurais das CARREIXAS e do VA FONDELO, de tres e dous ollos respectivamente, teñen de machóns 
ou piares de apoio unha antas colocadas de canto en sentido vertical, e que sosteñen os pontillóns, as laxes que 
conforman os seus chans.  
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7. CONSTRUCIÓNS DE RELIXIOSIDADE:  

 

 7. a    IGREXA PARROQUIAL DE BERDOIAS  
 
Fachada da igrexa parroquial de Berdoias 
A construción de finalidade relixiosa  máis emblemática é a igrexa de 
Berdoias que, a partir do  século XVII, sustituíu á antiga igrexa parroquial, 
hoxe desaparecida, situada daquela  no lugar de Grixoa. 
 
Consta esta igrexa de Berdoias dunha nave de planta de salón que comunica 
coa capela maior,  cadrada, mediante un arco campanel sobre piares.  
 
Esta capela está cuberta por unha 
bóveda de cruzaría nervada e 
estrelada, con cinco claves. 
Precisamente na clave central 
figura o anagrama co nome de 
Alonso de Lema II, o fidalgo que 
mandou construír a capala maior 
en 1617, tal como aparece tamén 
nunha inscrición dun muro 
exterior. 

Esculturas pétreas de San Pedro, no cruceiro e na fachada da igrexa. 
 
 
A fachada da igrexa, edificada a mediados do século XIX, 
está presidida, enriba da porta, por unha escultura pétrea 
de San Pedro, o patrón da parroquia, e  sobre todo por 
unha esvelta torre-campanario, de tipoloxía barroca, 
rematada por un tambor octogonal e unha lanterna.  
 
 

INDICE 
 
Inscrición exterior na capela maior da igrexa de Berdoias  
(foto X.M. Lema) 
 
 
 
 
IGREXA DE SAN PEDRO. Patrimonio Galego.Catalogouno Manuel Rial  
A igrexa de San Pedro de Berdoias foi trasladada da súa localización orixinal no lugar de Grixoa. A decisión foi tomada 
polo fidalgo Alonso de Lema II e a súa muller Maior Franqueira, quen sufragaron todos os gastos das obras na capela 
maior en 1617. Así, na clave da bóveda estrelada desta capela pódese ver o anagrama do nome do fidalgo. O 
campanario sitúase no centro da fachada principal, maxestoso, de dous corpos. Foi construído a mediados do XIX. Nun 
nicho da fachada atópase unha escultura de San Pedro coas chaves do ceo na man. 
Ficha completa en patrimoniogalego.net (http://patrimoniogalego.net/?p=6823) 
 
 
 
 
 

http://patrimoniogalego.net/?p=6823
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INDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dos traballos de investigación de Xosé María Lema, presidente 
do Seminario de Estudos Comarcais, proceden datos deste 
texto, así como fotografías cedidas relativas a detalles da igrexa 
e cruceiro.) 
 
 
 
7b. O CRUCEIRO PROCESIONAL DO ADRO. 

  
Situado, fronte a 
fachada da igrexa, na 
zona oeste do adro. 
Ten unha plataforma 
cuadrangular de tres 
banzos, un pequeno 
pedestal e un 
pousadoiro a carón.  
No seu varal octogonal 
ten esculpida en relevo 
unha figura de S. 
Pedro.  
O cruceiro remata 
nunha cruz con figuras 

primitivistas: dun Cristo crucificado e dunha Piedade.      O século XVIII é a posible datación do cruceiro.  
CRUCEIRO do ADRO. Patrimonio Galego. Catalogouno Xose Troiano  
Cruceiro de tipo crucifixo con plataforma cuadrangular e pedestal cúbico cunhas inscricións ilexibles. O seu varal é 
octogonal e a un terzo ten a imaxe de San Pedro. O seu capitel, cilíndrico, contén astrágalo circular e liso, ábaco, lados 
curvos e vértices achafranados, volutas e cabezas de anxo con ás. O capitel parece que foi reparado con pezas de ferro. 
A cruz, cuadrangular, ten brazos achafranados e remates florenzados con botón central. Polo anverso da mesma 
represéntase unha imaxe de Cristo crucificado con tres cravos inclinando un pouco a cabeza cara á dereita con coroa 
de espiñas. Enriba da cabeza ten a cartela coa lenda INRI. As mans, abertas, e o pano de pureza anoado á esquerda. 
Polo reverso ten a Piedade sobre unha peaña dun anxo con ás. A cruz está un pouco ladeada cara á dereita. Todo o 
cruceiro é de granito. Ficha completa en patrimoniogalego.net (http://patrimoniogalego.net/?p=12376) 
 

http://patrimoniogalego.net/?p=12376
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8. PREHISTORIA: PETRÓGLIFOS   DE BERDOIAS 

 
Os petróglifos son eses gravados nas rochas, a maioría 
de máis de 4000 anos de antigüidade, que forman parte 
das xoias patrimoniais enigmáticas, e das que, en moitos 
casos, aínda hoxe se nos fai difícil descifrar o seu fondo 
significado. 
 
Téñense atopado na parroquia, até o de agora, dúas 
estacións de petróglifos nun monte de Boallo, e outras 
dúas estacións nun monte de Berdoias, e que 
tratándose de localizacións en zonas extractivas de 
pedra é moi posible que outras xoias deste tipo 
rematasen destruídas. 
 
 A descuberta das estacións de Boallo e das de Berdoias 
ocurriron dun xeito moi similar: 

  
 No 2003, un grupo de cazadores da parroquia, Adrián Valiña, Luís Valiña, e Manuel Vieitez,     localizan no monte do 
Pedrouzo unha estación de petróglifos ( Pedrouzo 1 ). 
E tamén pouco tempo máis tarde é o mesmo Roberto Mouzo o que descobre moi pretiño, unha segunda estación 
(Pedrouzo 2). 

INDICE 

9. A. - ESTACIÓN DO PEDROUZO 1:  
(http://patrimoniogalego.net/index.php/5334/2011/09/petroglifos-do-pedrouso/#respond) 

Os traballos de fotogrametría permitiron localizar novos 
gravados nesta ampla laxe granítica, distribuidos en 4 
paneis, e nos que se distinguen múltiples deseños de tipo 
xeométrico:  un mínimo dunhas 9 combinacións circulares, 
de diferentes número de aneis de diámetros diferentes, e 
con coviña central. 
Hai espirais, circulos concéntricos, coviñas, cruces, etc). 
Chama a atención un dos debuxos que se asemella 
misteriosamente a un corazón humano. 
Igualmente hai coviñas e cazoletas de diferentes tamaños 

 

 
 
 
 

8. B. ESTACIÓN DO PEDROUZO 2 
Nun único panel presenta, como a primeira estación, gravados 
de carácter xeométrico e de temática abstracta, pero ten como 
diferencia a morfoloxía dos sucos (algúns, máis anchos e fondos) 
e diferente tipoloxía de motivos representados, uns a carón dos 
outros, o que nos fala de gravados pertencentes a diferentes 
períodos: 
Do prehistórico: 
       -  Ata nove combinacións circulares, de diferentes diámetros 
e número de aneis e coviña central.Dúas destas combinacións 
teñen acaroadas formas rectagulares , e outra ten acaroado tamén un deseño ovalado dividido en pequenos cadrados. 
      -  dous aneis en forma de 8, unha pequena cruz sobre un círculo... 
 Do histórico: 
     - cruces simples, cruces con pés circulares, cruces dobres con brazos rematados en círculos...etc 

http://patrimoniogalego.net/index.php/5334/2011/09/petroglifos-do-pedrouso/#respond
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PREHISTORIA: 9.A.  CASOTA DE FREÁNS  

O colectivo A RULA, adicado á descuberta, investigación e 
divulgación, entre outras, de manifestacións artísticas tan 
singulares como son os gravados rupestres, fixo un 
excelente traballo de investigación e divulgación dos 
petróglifos da parroquia de Berdoias. 
Coa elaboración de fotogrametría en 3 D permitíu precisar 
unha mellor descrición destes gravados, e coas súas 
fermosas xeiras nocturnas feitas en agosto do 2017 e en 
xullo do 2018, contribuíu dun xeito decisivo ó seu mellor 
coñecemento e divulgación. 
 
A información deste texto e case todas as fotos proceden da 
publicación da Rula “Na espiral dos círculos concéntricos” 

(2019) no que se lle adican os capítulos 11 e 12 ós petróglifos da parroquia de Berdoias. 
(43.047842,-9.086353) 

INDICE 
A Casota de Freáns, tamén chamada Casota dos Mouros ou de Berdoias, é unha pequena anta situada ao pé dun 
camiño tradicional, acaroada a un muro lindeiro dunha parcela agrícola, a pouco máis de 800 m de Berdoias.  
 
A partir da segunda metade do século XX foi foco de atención dos estudosos do megalitismo: 
 

- Na década dos 30 a Casota acadou sona 
internacinal tras ser estudada polo 
matrimonio de arqueólogos alemáns, os 
Leisner. 
-  En 1948 foi obxecto de estudo por Luís 
Monteagudo, e en 1953 por Ramón 
Sobrino. 
- na primeira década deste século, tralos 
traballos dirixidos polo arqueólogo A. 
Rodríguez Casal, a Casota de Berdoias foi 
unha das antas seleccinadas para incluír 
dentro do anunciado Parque do 
Megalitismo da Costa da Morte, aprobado 
pola xunta en 2016. 
Esta Casota é de planta rectangular de tres 
lousas chantadas verticalmente, ben 
encaixadas, e cunha tampa de cubrición 
monolítica. A súa forma, a ausencia de 
corredor e de túmulo fan considerar ós 
arqeólogos que forma parte das arcas 
megalíticas, antecesoras das cistas da idade 
de Bronce, entre o 2.500 e o 2000 a.  
 
Nas caras internas das tres lousas verticais 
ten gravados: Coviñas e cruces, distribuídas 
dun xeito peculiar que levou a que varios 
autores formulasen hipóteses dun mapa 
estelar, da posible representación de 

constelacións, no que cada coviña se correspondería   cunha estrela. Na parte exterior da tampa hai unha cruz 
histórica, e tamén dúas coviñas. 
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9B. A MÁMOA DE FREÁNS 

 
    A mámoa de Freáns está situada a 700 m 
de Berdoias, nun prado natural a carón do 
mesmo camiño tradicional que conduce á 
Casota, que queda 200 m máis adiante. 
Ë unha tumba composta por un túmulo, un 
pequeno amoreamento de terra de 1,30 m 
de altura, de planta, neste caso, ovalada: 
con diámetro N-S de 17,50 m, e con 
diámetro E-W de 22, 70 m.  

A forma de casquete esférico deste túmulos, sobre todo os de planta circular, recordan a unha mama, de aí o nome 
que se lle dá. 
 As mámoas acubillan no seu interior un sepulcro de pedra, unha anta, aínda que hai mámoas que xa non se lle 
atoparon.  
 Nesta mámoa de Freáns, a falta de escavación, non se aprecia polo exterior restos nen presencia de sepulcro de 
pedra.  

A información básica sobre este texto e unha parte das fotos proceden: 
- Da publicación do Colectivo A Rula: “Na espiral dos círculos concéntricos (2019) 

- Da publicación de Xosé María Lema: “Polas antas e mámoas da Costa da Morte” (2006) 
 

  INDICE 
 



FICHAS de PATRIMONIO VMLG.16. Patrimonio de Berdoias Sur 

GRIXOA 

INDICE de LUGARES 

GRIXOA



VMLG.16. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS 

 

CIRCUITO SUR. GRIXOA  

 
INDICE 

1. CASA VIVENDA DO VARELO.   

2. CASA DO VOLANTE 

3. CASA do VILAR 

4. VELLA CASA- VIVENDA DA CHASCA (do Cancela) 

5. OS FORNOS 

INDICE 

6. OS CABAZOS 

7. AS LACENAS DAS ABELLAS 

8. CAMIÑOS E PASOS 

9. A CRUZ DE GRIXOA OU DO VARELO 

-  No que se refire a Casas- Vivenda do lugar de Grixoa podemos citar: A casa do Varelo e a da Chasca. A do 
Varelo que aínda conserva na súa fachada principal 4 pousadoiros ornamentados de antigas lacenas de 
abellas. E tamén dispón de construcións  adxectivas coma eira e cabana, cortes do gando, lacenas de abellas, 
unha alvariza lineal, cabazo de tipo do arco fisterrán... 
A casa da Chasca (do Cancela) que aínda ten o patín de acceso ó sobrado onde ,noutros tempos, se facían  
panilladas nas que participaban mulleres do Grixoa e de lugares veciños, así como foi espazo para o baile. Na 
súa fachada leste hai lacenas de abellas. 
 

- En canto a cosntrucións de transformación do gran: eiras, muíños e fornos. Grixoa conserva hoxe 4 eiras: 
unha, terrea; e tres, de chans lousados.  E 8 fornos. 
  

- No tocante a construcións de almacenamento de gran, Grixoa ten 14 cabazos, todos eles do tipo arco 
fisterrán: algúns da variedade rústica; e, a maioría, da variedade soneira... 
 

- No que se refire a construcións de cría e habitación de animais ten 17 lacenas de abellas, e 1 alvariza 
lineal. 
 

- Con respecto ás construcións do territorio, Grixoa conserva exemplos de camiños, valados, e pasos coma 
os portelos do camiño da escola e da misa, cara Berdoias... 
 

- Como construción de Relixiosidade: a cruz de Grixoa ou do Varelo, no comezo do camiño cara a vella 
igrexa hai tempo desaparecida. 
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1. CASA VIVENDA DO VARELO.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Pousadoiros ornamentados de Lacenas 
para as abellas na casa do Varelo 
Detalle de tres pousadoiros moldurados e un antropomorfo, na 
fachada da casa do Varelo 
 
 

 

INDICE 

 

b. Lacenas de abellas na corte da casa do Varelo 
Muro posterior da corte do gando 

 
 
 
 
 
c. Alvariza lineal do Varelo 
As alvarizas son outro tipo de construcións de cría e 
habitación de abellas. Ó contrario das lacenas, son 
construcóns a ceo aberto, cerradas ou abertas, que acollen 
e protexen un conxunto de colmeas. 
ALVARIZA DO VARELO, en Grixoa, localizada na horta que 
está a carón da casa, en plena Vía Mariana, é unha 
pequena construción aberta, lineal, unha tipoloxía propia 

da Terra de Soneira, Bergantiños, e Xallas.  Dun valado de pedra que lle serve de proteción polo posterior, 
parte unha cuberta de lousas, e con divisións do espazo cuberto mediante laxes verticais. Precisamente 
nesta especie de marquesiñas de pedra é onde se instalarían, protexidas, as colmeas de madeira. 
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d. Eira e Cabana do Varelo 
Eira e cabana situadas a carón da corte da casa-

vivenda. A eira, nun exemplo de adaptación ó 

medio, ten boa parte do chan empedrado que 

procede dunha rocha alisada en situ. O peche 

perimetral de máis de 1 m de altura, está composto 

por un muro de cachotería 

 
e. Cabazos do Varelo, Placer e Volante 

Cabazo do Varelo Variedade Soneira novo 
Cabazo de Placer, de tipo pequeno 

INDICE 

 

 
Cabazo do Volante 1 

Vello cabazo de Variedade Soneira 
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2. Casa do Volante, Lacenas, Eira Terrea e Fornos 

 

 

 

 

 

a. Lacenas 
b. Eira Terrea 
c. Fornos 
d. Cabazos 

1. Muniso 
2. Marina 
3. Nieves 
4. Volante 2 

INDICE 

 

3. A Casa do Vilar, con Eira, Cabazos e Lacena en uso 

 

a. Fachada con Lacena en uso e 
Pousadoiro Corrido 
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b. Cabazos da Miguela ou do Vilar 

 
c. Eira do Vilar 
AS EIRAS, eses espazos 
arquitectónicos 
complementarios das casas 
vivenda rurais, son 
construcións de 
transformación do gran, que 
noutros tempos, centralizaron 
o traballo campesiño de cada 
verán coas MALLAS do trigo, 
do centeo, da avea… 
 
A malla, o labor de separación 
do gran da palla, foi un dos 
exemplos de cooperación 
veciñal no mundo rural. Pero 
as eiras foron esmorecendo 

dun xeito acelerado ó longo da segunda metade do século XX.   
A mecanización, os progresivos cambios nos cultivos, e as necesidades de novos espazos, contribuíron en gran medida 
ó seu abandono e mesmo á desaparición de moitas delas... 
d. Cabazos do Viriña de do Cancela 

INDICE 

 

4. VELLA CASA- VIVENDA DA CHASCA (do Cancela) 

Pola escaleira e patín que aínda conserva accedíase ó 
sobrado, espazo de panilladas das mulleres de Grixoa e 
lugares veciños, e de bailes. PANILLADAS 

Casa da Chasca, fachada con patín 
 

a. Lacenas na fachada da casa da Chasca con 
Pousadoiro moldurado 

b. Eira do Cancela e a casa da Chasca 
c. Cabazos Novos do Viriña e Cancela    
d. Cabazo Rústico do Cancela 
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INDICE 
 

e. Pozo e Lavadoiro do Cancela 

 
 

5. Os Fornos 

O forno é unha pequena arquitectura circular abovedada, de pedra ou combinando pedra e ladrillo, e cun diámetro 
interior que oscila, na maioría dos casos, entre 0,70m e 0,90m.  
Na parroquia tamén os hai de máis de 1,00 m de diámetro, chegando ata 1,50m o máis grande 
A súa presencia estaba xeneralizada, en casi todas as casas rurais da parroquia había un forno- nalgúns casos, dous- 
ubicados, as máis das veces, na cociña, a carón da lareira.  
Na actualidade, nos lugares da parroquia de Berdoias logramos localizar, até o día de hoxe, uns 64 fornos, dos que 8 
están localizados en Grixoa. 
Estas pequenas arquitecturas, complementarias das casas-vivenda, 
eran de composición delicada e complexa xa que a súa construción 
requería coñecementos, cálculos axustados, materiais axeitados, 
non só para o seu basamento e cimentación senón tamén, sobre 
todo, para a súa cámara abovedada que asegure umha óptima 
cocción, e mesmo para o seu bombo exterior, que teña un bo e 
imprescindible aíllamento. 
Os fornos eran os protagonistas finais do pan de cada día, os 
lugares onde remataba o longo e labarioso proceso produtivo do 
millo, do trigo, do centeo...  
E se foron protagonistas, xa non digamos o de testemuñas de 
moitas historias nacidas ou contadas noutrora a carón das lareiras. 

 
 
 

Forno da Capacha 

O FORNO DA CAPACHA, en Grixoa, o forno máis pequeno da 
parroquia de 0,41 m de diámetro interior/ e 0,63 m de altura. 

INDICE 
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6. OS CABAZOS 

AGRUPACIÓN DE 8 CABAZOS EN GRIXOA 
(2 cabazos do Volante son exemplares de vellos cabazos da 
variedade soneira; e os 2 da Miguela, o de Placer, o de Nieves, o 
de Marina e o cabazo curvo do Muniso, son exemplares máis 
novos da variedade soneira tamén 
 
Máis do 85% dos cabazos de Berdoias son do tipo Arco Fisterrán, 
ou tamén denominados do tipo Atlántico, e que se caracterizan 
por: 
 1.- Seren unhas construcións integramente de pedra (agás 
portas e teitos). 
 2.- Posuíren unhas cámaras de planta rectangular, estreitas, 
máis ou menos longas e asentadas sobre un número 

indeterminado de parellas de pés de formas diversas, e coroados estes con cadansúa capa ou tornarratos de forma 
circular.  
 3.- E teren as doelas (bloques de pedra que conforman as paredes) e as físgoas (ventos) das cámaras dispostas 
horizontalmente polos catro lados: nos costais ou lados longos, e nos penais ou lados estreitos. 
4.-  A gran maioría destes cabazos do tipo arco fisterrán de Berdoias, e os 14 cabazos de Grixoa en particular 
pertencen á variedade «soneira», máis vellos ou máis novos. Uns pocos á variedade rústica, e tan só  unha moi  
pequena porcentaxe  son da variedade «carnota», de cantaría. 
 
6a. Os cabazos da variedade RÚSTICA, posiblemente dos máis vellos, construídos de forma ruda:  
- Teñen uns pés grosos, algo redondeados, ás veces simples postes, moi pouco desbastados, asentados directamente 
no chan ou sobre repisas pouco elevadas; con capas de forma máis ou menos planas e máis ou menos circulares;  
- Posúen cámaras moi bastas, sostidas por laxes que van de capa a capa (chamadas «pontes»nos lados costais e 
«testas» nos lados penais), sobre as que se van superpoñendo cachotes irregulares de pedra moi pouco labrados, e 
sendo os ventos os buratos resultantes da superposición desas pedras.   
- Non adoitan levar pinches ou son moi elementais, nin adoitan rematar con lampións ornamentais. 

     

Cabazo rústico do Cancela   
 
6b. Os cabazos vellos da variedade SONEIRA, abundantes na 
parroquia:  
   - Teñen os pés grosos e aínda de pouca altura, que xa foron 
adquirindo a forma troncocónica, e con capas circulares convexas. 
  - As cámaras herméticas teñen como base unhas longas trabes, as 
pontes, que se apoian nos tornarratos. Sobre elas dispóñense as 
ringleiras de doelas, 
bloques de pedra 
pouco labrados, 
pero   
xa máis traballados 
que nos rústicos.                                          

E como característica propia e exclusiva, diferente das 
outras variedades, os cabazos da variedade soneira carecen a 
miúdo das pontes penais, as testas das partes estreitas. 
- Nestes penais as ringleiras de pedra adoitan rematar nunhas 
pezas triangulares, que son os pinches. 
- Moitos destes cabazos soneiráns non teñen remates ornamentais 
e, de telos, redúcense a pináculo e cruz. 

Cabazo do Volante 

INDICE 
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6c. Os cabazos novos da variedade SONEIRA xa teñen, a maior parte, pés troncónicos máis longos, máis estlizados e 
esveltos; con tornarratos e con capas tamén troncocónicas e máis delgadas. A cámara segue tendo un aspecto 
hermético, de doelas de diferentes tamaños e superpostas, sen apenas facerse   desbastes entre as unhas e as outras 
para a aireación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabazos curvo do Muniso, e o da Miguela, cabazos máis novos, da variedade soneira 
 
 
 

6d. E dentro dos cabazos novos cómpre mencionar tamén os de cantaría, os denominados da variedade CARNOTA 
que na parroquia non chegan a un 10%, e en Grixoa tan só hai un exemplar: cunha cámara construída con doelas 
regulares, de iguais dimensións, puídas previamente, perfectamente talladas e encaixadas; con físgoas ou ventos 
colocadas dun xeito tamén regular; con pés prismáticos, cilíndricos, ou incluso troncocónicos nos máis antigos; e con 
capas de forma de roda ou troncocónicas.  

 

  
Dous cabazos novos do Viriña e o Cancela 

 

INDICE 
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7. AS LACENAS DAS ABELLAS: 

Alvariza do Varelo a parte, Grixoa conserva 17 exemplares de lacenas, esas vellas construcións de cría e habitación de 
abellas, aínda que tan só 3  están en activo. 
 
Partes de dunha Lacena. Parte interior e parte exterior 

                 INDICE 

 
A base do habitáculo vén ser a soleira, un chan de pedra que vai de dentro a fóra rematando  en forma de repisa ou 
pousadoiro  das abellas ó entrar e saír. Nos laterais do interior van dúas lousas que, nalgúns casos, sobresaen polo 
exterior como abeiros, abrigos coa función de tornachuvias  ou torrnaventos. O oco remata pola parte superior coa 
tapa , pedra que adoita sobresair tamén cara fóra a xeito de topete ou pestaniña coa función tamén de tornachuvias.  
   Todo o compartimento queda cerrado polo exterior cunha lousa frontal vertical que ten na súa base a piqueira, ás 
veces màis de unha, pequeno buratiño para a entrada e saída das abellas. 
 Nalgunhas ocasións, o lousado interior das lacenas adoitaba forrarse con táboas de madeira para asegurar unha 
temperatura máis confortable para as abellas. 
 Unha vez rematada xa a lacena, e despois de  colocar no interior, en horizontal, apoiados nas lousas laterias, dous 
paus cruzados como apoio dos panais, todo o habitáculo pecharse pola cara interior cunha potiña de madeira ou, 
tradicionalmente, cunha tampa de madeira que adoitaba precintarse con bosta de vaca polo bordos, e que non se 
abría ata o momento de facer a castra das abellas: coa  retirada da parte dos panais de mel e cera que correspondían. 
 

a. LACENAS  

Lacena do Vilar, activa, de pousadoiro corrido 

Lacena da Casa da Chasca 
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Lacena da Chasca, se pousadoiro puntual moldurado 

8. CAMIÑOS E PASOS 

Entre os rasgos máis distintivos do noso territorio, coma este da parroquia de Berdoias, están o de ser unha paisaxe 
moi humanizada, moi tocada pola man do home, un espazo onde cada curruncho de terra ten o seu propio nome. Un 
territorio de habitat disperso, cun predominio da pequena propiedade, do minifundio, e, ata non hai moitos anos, de 
economía agraria autosuficiente, co que se comprende así a necesidade e a existencia de moitas vías de comunicación 
de diversos tipos. 

 Hoxe, coa emigración, a intensa despoboación do rural e coa 
importante modificacción e transformación da economía, do territorio 
e da paisaxe agraria, levaron consigo tamén a desaparición e o 
abandono de moitos dos seus camiños, valados, pontes… 
 
 Camiño en Grixoa cara as agras, cun valado de pedra elemental, case 
dunha simple superposición de pedras. 
 
 
 
 
 

OS PORTELOS no camiño da misa de Grixoa a Berdoias, tamén chamado da agra. Era un camiño de a pé, con ata sete 
PORTELOS como lugares de paso, só para as personas. Hoxe, este camiño abandonado aínda conserva algún en bo 
estado. Por exemplo, o portelo do Cubeliño, na agra de Baixo, cunhas medidas axeitadas para o o paso da xente: mide 
0,80 m de alto; e de ancho: 0,27 m, na parte baixa e 0,36 m, na súa parte alta.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portelo do Cubeliño 

 

9. CONSTRUCCION DE RELIXIOSIDADE. A CRUZ DE GRIXOA OU DO VARELO 

A CRUZ DE GRIXOA, coñecida como a Cruz do Varelo, está á 
saída do lugar de Grixoa, no inicio do camiño que conducía ata a 
vella igrexa parroquial, hoxe desaparecida, e que ata o século 
XVII esttivo en Grixoa(precisamente o nome de Grixoa  vén de 
“igrexa”).  

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
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 AS PANILLADAS 

 
O encaixe de panillos- noutros lugares, tamén chamados palillos- é unha das artesanías máis coñecidas da Costa da 
Morte., creado polas mans habilidosas de mulleres, entrelazando panillos e fíos sobre unha almofada, seguindo un 
patrón, e cun son rítmico moi característico. 
 
En moitas aldeas, as mulleres adoitaban xuntarse para panillar, as panilladas, o que supoña un pequeno complemento 
para a economía familiar. 
 
As panilladas eran uns espazos de traballo, socialización, e tamén de lecer. “Onde había panilleiras había cantareiras”. 
Na Casa de Estrella, na Pedra do Frade; ou na da Chasca, en Grixoa, son bos exemplos, non só eran espazos para 
panilladas,senón que tamén de celebración de bailes a ritmo de pandeiretas, cunchas, gaitas, acordeóns… a viva 
expresión da música popular. 
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CIRCUITO SUR. ROMAR 

INDICE 

1. EIRA DO SORES
a. Cabazo do Avelino
b. Cabazos do Sores
c. Cabazo da Sarapia

2. EIRA DO ENRIQUE

3. EIRA e CABAZO do BENITO

4. AREA DE LACENAS

5. EIRA DA ROSARIA
a. Cabazo do Clarito
b. Cabazo da Goriña

6. CABAZOS
c. Sen pés
d. Soneira
e. Rústica

7. LACENAS
f. Do Clarito
g. Da Mercedes do Roque

8. A FONTE CON LAVADOIRO

- En canto a cosntrucións de transformación do gran, Romar conseva hoxe 5 eiras, dúas delas incompletas. E 
8 fornos., 

- No tocante a construcións de almacenamento de gran, Romar ten 13 cabazos, case todos eles do tipo arco 
fisterrán : a gran maioría, da variedade soneira; e un, da variedade rústica. Así mesmo, hai un exemplar de 
cabazo, sen pés, sobre repisa maciza e outro construído enteiramente de ladrillo. 

- No que se refire a construcións de cría e habitación de animais ten 17 lacenas de abellas, tres delas 
activas. 
- En construcións de aproveitameto da auga: a fonte e lavadoiro de Romar 
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1. EIRA DO SORES.   

 
A carón da estrada que vai de O Petón cara Berdoias, tramo coincidente co da Vía Mariana, mesmo na 
entrada do lugar de Romar á dereita, atópase todo un conxunto harmonioso de arquitecturas do pan: 
cabana, eira, e cabazos. 
A eira do Sores, que loce no centro do cadro, é unha construción de transformación de gran; un espazo 
arquitectónico de pedra, de forma mixta, é dicir, parte cuadrangular, e parte circular. Ten un espléndido 
chan empedrado de longas lousas e un bordo perimetral de cachotería ben conservado e cuberto pola cara 
interior que dá á eira con lousas de diversos tamaños.  
Eira do Sores, e Cabazos do Sores, da Sarapia e do Enrique. 43.04631, -9.0782 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabazo Grande do Sores. Variedade Soneira. 43.0463, -9.07831 

Cabazo Pequeno 
43.04631, -9.0781 

Conta a familia de que antes 
do chan lousado actual foi, hai 
moitos anos xa, unha eira 
terrea, de terra compactada… 
Tamén, tempo atrás, as mallas 
do trigo, centeo e avea  
facíanse nesta eira 
aproveitando o pisar das 
bestas que, para este traballo, 
eran baixadas dos montes do Cabral, da parroquia veciña de Baíñas. 
 Completando conxunto con esta eira do Sores está a cabana, que era a 

construción de almacenamento do gran: trigo, centeo, e avea; e están tamén ó seu arredor cinco cabazos, de 
diversos veciños, -  catro, máis vellos, de pedra; e outro máis novo, xa de ladrillo-. 
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 INDICE 

Cabazo da Sarapia. Rustico 
43.04627, -9.07798 
 
 
 
 
 
 

Cabazo do Avelino 
Soneira Novo 

3.04694, -9.07796 
 

2. EIRA do ENRIQUE (hoxedo Sores). 43.04639, -9.07776 

3. EIRA e CABAZO do BENITO. 43.04651, -9.07744 

4. AREA de LACENAS das ABELLAS. 43.0467, -9.07736 

INDICE 

5.  EIRA da ROSARIA 

43.04694, -9.0772 

Cabazos do Rosaria e do Clarito-Peton  
43.04711, -9.07712                                                                                    

Pequena eira circular situada contra a parte alta de 
Romar, un espléndo espazo venteado e solleiro. Este 
perfecto “anel” conserva o chan lousado e un 
completo muro perimetral de cachotería, con dúas 
pequenas entradas de acceso. Ó seu carón continúa unha cabana na que se gardaba o gran procedente da 
malla: trigo, centeo, evea…; e máis arriba da eira, dous  cabazos (un, da Rosaria e outro, do Clarito.) 

 
 
Localizados moi preto da eira da Rosaria. Dous vellos cabazos 
do tipo do arco fisterrán, da variedade soneira 
 
 

INDICE 
 
 
Cabazo de Carme da Goriña. 43.04682, -9.07707 
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6. OS CABAZOS DE ROMAR 

 Romar mantén en pé 13 cabazos, emblemáticas construcións integradas na paisaxe e perfectamente 
deseñadas para almacenar e conservar o millo. 
 
Practicamente case todos son do tipo ARCO FISTERRÁN, porque se caracterizan por: 

a. Seren unhas construcións integramente de pedra (agás portas e teitos). 
b. Posuíren unhas cámaras de planta rectangular, estreitas, máis ou menos longas e asentadas sobre 

un número indeterminado de parellas de pés de formas diversas, e coroados estes con cadansúa 
capa ou tornarratos de forma circular.  

c. E teren as doelas (bloques de pedra que conforman as paredes) e as físgoas (ventos) das cámaras 
dispostas horizontalmente polos catro lados: nos costais ou lados longos, e nos penais ou lados 
estreitos. 

 
A gran maioría destes cabazos do tipo arco fisterrán de Romar pertencen á variedade «soneira».  
Só queda un exemplar da variedade rústica, dous exemplares sen pés, e outro máis novo construído de 
ladrillo. 
 

Os cabazos da variedade RÚSTICA, posiblemente dos máis vellos, foron 
construídos de forma ruda:  

a. Teñen uns pés grosos, algo redondeados, ás veces simples postes, moi 
pouco desbastados, asentados directamente no chan ou sobre repisas 
pouco elevadas; con capas de forma máis ou menos planas e máis ou 
menos circulares;  

b. Posúen cámaras moi bastas, sostidas por laxes que van de capa a capa 
(chamadas «pontes»nos lados costais e «testas» nos lados penais), 
sobre as que se van superpoñendo cachotes irregulares de pedra moi 
pouco labrados,e sendo os ventos os buratos resultantes da 
superposición desas pedras.  

c. Non adoitan levar pinches ou son moi elementais, nen adoitan 
rematar con lampións ornamentais. 

                           INDICE 

Cabazo rústico da Sarapia 
43.04627, -9.07798 

CABAZOS SEN PÉS 
Cabazo do Rebeiro, sobre repisa. 43.04805, -9.07737 

 

 

Cabazo “sen elevación” na eira do Sores 
43.04631, -9.0781 
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 Os cabazos da variedade SONEIRA:  
a. Teñen os pés grosos e aínda de pouca altura, que xa foron adquirindo a forma troncocónica, e con 

capas circulares convexas. 
b. As cámaras herméticas teñen como base unhas longas trabes, as pontes, que se apoian nos 

tornarratos. Sobre elas dispóñense as ringleiras de doelas, bloques de pedra pouco labrados, pero xa 
máis traballados que nos rústicos. E como característica propia e exclusiva, diferente das outras 
variedades, os cabazos soneiráns carecen a miúdo das pontes penais, as testas das partes estreitas. 

c. Nestes penais as ringleiras de pedra adoitan rematar nunhas pezas triangulares, que son os pinches. 
d. Moitos destes cabazos soneiráns non teñen remates ornamentais e, de telos, redúcense a pináculo e 

cruz. 
 

Cabazo do Avelino, dos máis grandes da 
parroquia, de dez pares de pés.  
43.04694, -9.07796 
Os cabazos máis novos do lugar, da variedade 
SONEIRA xa teñen, a maior parte, pés 
troncónicos ou cilíndricos máis longos, máis 
estlizados e esveltos; con tornarratos e con 
capas tamén troncocónicas e delgadas. A 
cámara ten aspecto hermético, de doelas de 
diferentes tamaños e superpostas, sen apenas 
facerse   desbastes entre as unhas e as outras 
para a aireación. 
Nas partes estreitas as ringleiras de pedra 
adoitan rematar nunhas pezas triangulares, 
que son os pinches. 

 
Pequeno cabazo do Jonás (ou do Aurelio) 

43.04802, -9.07792 

 
INDICE 

 
Cabazo de Carme da Goriña. 43.04696, -9.07701 
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7.  LACENAS DAS ABELLAS 
 

Poder achegarmos, con mirada atenta e curiosa, ás lacenas das abellas, esas vellas “tatuaxes” que aínda 
perviven nas paredes de moitas das nosas arquitecturas rurais, resulto toda unha aprendizaxe.  
Cando os canteiros costruían as casas-vivenda e ou outras construcións complementarias da casa coma as 
cortes, as cabanas, os cabaneis...etc. adoitaban construír tamén nos seu muros uns compartimentos ou 
habitáculos para as abellas. Pola súa parte interior viñan ser uns ocos cuadrangulares de ata uns 60 cm de 
alto, entre 40 cm e 50 cm de ancho, e de fondo o que permitía o grosor da propia parede. 
 Son AS LACENAS, esas pequenas construcións de cría e habitación que permitiron desde moi antigo, e aínda 
o permiten hoxe, que as abellas formasen parte da casa e, xa que logo, ter enxames delas moi preto, supuxo 
para os labregos e labregas ter a man a posibilidade de satisfaceren as súas necesidades de mel e cera. 
 
PARTES INTERIOR E EXTERIOR DUNHA LACENA 

A base do habitáculo vén ser a soleira, 
un chan de pedra que vai de dentro a 
fóra rematando en forma de repisa ou 
pousadoiro das abellas ó entrar e saír.  
Nos laterais do interior van dúas 
lousas que, nalgúns casos, sobresaen 
polo exterior como abeiros, abrigos 
coa función de tornachuvias  ou  
torrnaventos. O oco remata pola parte 
superior coa tapa, pedra que adoita 
sobresair tamén cara fóra a xeito de 
topete ou pestaniña coa función 

tamén de tornachuvias.  
   Todo o compartimento queda pechado polo exterior cunha lousa frontal vertical que ten na súa base a 
piqueira, ás veces màis de unha, pequeno buratiño para a entrada e saída das abellas. 
 Nalgunhas ocasións, o lousado interior das lacenas adoitaba forrarse con táboas de madeira para asegurar 
unha temperatura máis confortable para as abellas. 
 Unha vez rematada xa a lacena, e despois de colocar no interior, en horizontal apoiados nas lousas laterias, 
dous paus cruzados como apoio dos panais, todo o habitáculo pechábase pola cara interior cunha portiña de 
madeira ou, a solución máis vella, cunha tampa de madeira que adoitaba precintarse con bosta de vaca polo 

bordos, e que non se abría ata o momento de facer a castra 
das abellas: coa retirada da parte dos panais de mel e cera 
que correspondían. 

INDICE 
 

 
 
 
 

LACENAS DO CLARITO, EN ROMAR.  (43.04739, -9.07743) 
Nos muros da varias casas-vivenda e doutras construcións 
adxectivas de Romar aínda queda constancia de 12 lacenas de 
abellas. 
As tres lacenas do Clarito, que aínda están activas, locen 
salientadas na fachada da casa- vivenda, exentas de recebo 

(43.04706, -9.07757) 
LACENAS da MERCEDES do ROQUE 
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8.   FONTE DE ROMAR 

A Fonte e Lavadoiro de Romar, fonte de cano que verte 
sobre un estanque e comunica más abaixo cun lavadoiro 
que aínda conserva as lousas de pedra para lavar. A fonte e 
o resto do lavadoiro son de cemento desde a súa 
restauración e remodelación inicial feita no 1946, e a 
posterior, nos anos 80. 
43.04642, -9.07696 

 




