VMLG.17. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS
CIRCUITO NORTE
BOALLO
BOALLO é o lugar máis occidental
da parroquia, limita co concello de
Muxía, e acompaña, moi pretiño
pola esquerda, o remate do tramo
da Vía Mariana que discorre
dentro dos lindes do concello de
Vimianzo, e que se dirixe cara
Muxía.
Neste pequeno lugar pode
apreciarse unha abundante e
variada riqueza patrimonial:

-ARTÍCULOS PUBLICADOS

Vellas casas- vivenda rurais:
 Pazo de Martiño de Castiñeira
 A do Farruquiño,
 A de Gándara
 Casa do Centinela
 Casa do Francisco
 Casa da Sonia
Exemplares de arquitecturas do pan:
 5 eiras,
 10cabazos,
 7 fornos…
 Muiños
Construcións de habitación e cría de animais
 17 lacenas das abellas, tres delas en activo;
 3 alvarizas,
 1 pombal…;

Arquitecturas da auga como
 Fonte de Boallo, ou
 Pozos e lavadoiros coma
o casa de Gándara,
o do Centinela, ou
o do pazo.
Construcións de relixiosidade: cruceiro e capela de
San Roque no pazo de Boallo.
- Fermosas arquitecturas do territorio: con
 Camiños coma o da Carreixa (Vía Mariana)
 Pontellas coma as de
o Va Pedroso;
o Rego de Berdoias
o coma os poxados do río Castro;
 Valados de pedra,
 Calzada na contorna do pazo
- da Prehistoria:
 as dúas estacións de petróglifos de Boallo
(remitir a enlaces)
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1. Camiño das Carreixas. Via Mariana
https://www.facebook.com/photo?fbid=162664975413530&set=a.112450840434944
Camiiño das Carreixas en Berdoias, tramo empedrado
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.

a. Pontella das Carreixas no Rego de
Berdoias.
https://s0.wklcdn.com/image_96/2889607/55536392/37126806Master.jpg

POSICIÓN: 43.06124, -9.08555. https://goo.gl/maps/4gBNRNEn4uAiGLkUA
Tesouros de Berdoias (XXII)

A Pontella rural das CARREIXAS, de 3 ollos ,
ten de machóns ou piares de apoio unhas
antas colocadas de canto en sentido vertical,
e que sosteñen os pontillóns que conforman
os seu chan.

INDICE
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MUIÑOS
b. Muiño do Gandiño https://www.facebook.com/photo?fbid=133910491622312&set=a.112450840434944

POSICION: 43.06131, -9.08578
https://goo.gl/maps/ZaMs24N75HYHdXWf8
Nas beiras do rego de Berdoias e nas doutros regatos, así
coma no tramo do río Castro que atravesa a parroquia,
atopamos, na actualidade, un total 21 MUÍÑOS hidráulicos,
xa ningún deles en funcionamento, e, a maioría, nun estado
ruínoso.
Os muíños, esas arquitecturas do pan, uns de propiedade
privada e outros 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- tan só había un muìño para moer trigo- e
que funcionaban todo o ano, agás os 6 muíños de regato que había, que o facían só nas épocas máis chuviosas.
Polo seu mellor grado de consrvación podemos nomear tres muíños de rego ou de rio: o do Chibarra, o que se
conserva máis completo; o do Gandiño e o da Grabiela, os tres a carón do rego de Berdoias, e ubicados moi preto
da Vía Mariana.
c. Muíño do Chibarra, O máis completo e mellor conservado de Berdoias
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/08/29//2020082908542678712.jpg

POSICION: 43.0614, -9.0844
https://goo.gl/maps/UAkLQBz2sffZe56y9

d. Muíño da Grabiela

POSICION: 43.06103, -9.08856
https://goo.gl/maps/8m6myqrdmvKbjoCB6

INDICE
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2. Vao Pedroso
a. Pasadoiro de Escada no Va Pedroso. A carón do camiño que vai de Berdoias a Boallo, polo que discorre

hoxe a Vía Mariana, moi pretiño da ponte do Va Pedroso e das alvarizas de Francisco, atopamos un
singular en enxeñoso pasadoiro que, pola parte do camiño, tén unha estrutura de pedra á que se lle
acoplan dous banzos de madeira a xeito dunha escada. E por dentro do valado, o mesmo pasadoiro ten
habilitados dous ocos na parede para colocar os pés.

b. A PONTELLA DO VA PEDROSO, no camiño de Berdoias-Boallo, apoiada sobre 6 machóns ou cepas, que

son os iares de cachotería que sosteñen os pontillóns lonxitudinais do chan da ponte, e sobre os que se
asentan outras pedras irregulares. As cepas ou machóns están apuntados e algo redondeados,
sobresaíndo augas arriba para facilitar unha mellor circulación da auga. No medio de cada un dos 5 ollos
ou boquetes hai colocadas unhas estreitas laxes verticais para dificultar a posible obstrución no interior
da ponte. Aínda así, as fortes enchentes e o abandono na limpeza deixaron danado este importante e
singular paso.
POSICION: 43.06567, -9.09072
https://goo.gl/maps/fV4tJJb2bPR4sqgS6

Pontella do Va Pedroso, augas arriba e augas abaixo

INDICE
c. Muiño do Frances

Tesouros de Berdoias (VIII)

Muíño do Francés no va Pedroso, en estado ruinoso
POSICION: 43.06643, -9.09018
https://goo.gl/maps/6YzDqe8M5iZEdqAG6
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d. AS DÚAS ALVARIZAS DE FRANCISCO, en Boallo, construcións ubicadas nun monte, preto do lugar e da ponte

do Vao Pedroso, e mesmo a carón da Vía Mariana Luso-Galaica. Unha das dúas alvarizas é cerrada, de planta
cadrada, e só conserva en bo estado o seu muro perimetral. A outra alvariza é aberta, de planta en L, e que
aínda mantén boa parte das marquesiñas de pedra, esa sucesión de espazos cubertos por laxes pousadas en
cepas verticais, e que daban acobillo e proteción ás colmeas.
POSICION: 43.06595, -9.09141. https://goo.gl/maps/mBqE7xwjpZPxJYH48
Alvariza en L, de Francisco, en Boallo

Alvariza cadrada, de Francisco, en Boallo
- Outra Alvariza En Boallo, nunha estrema
dunha finca privada que limita coa Vía
Mariana. É tamén unha construción aberta, e
de planta en L. Na actualidade, en deficiente
estado de conservación, pero que aínda se
poden apreciar a súa forma e algunhas
marquesiñas onde se instalaban as colmeas.
Alvariza en L, en Boallo
INDICE
Tesouros de Berdoias (XVI)
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3. Capela de San Roque. Tesouros de Berdoias (XXI)
- A CAPELA DE SAN ROQUE E O CRUCEIRO, en Boallo, son dúas pequenas
arquitecturas, hoxe en estado ruínoso e de abandono, vinculadas ao pazo
de Boallo, construído a mediados do século XVII. Da capeliña tan só quedan
as paredes. Do cruceiro, unha plataforma escalonada de catro
banzos,sobre o que se conserva só o varal: cuadrangular na súa parte
baixa, e cilíndrico e acanalado no resto onde hai esculpida unha figura non
identificada. Cabe a posibilidade de que a imaxe represente a do bispo San
Ildefonso ou mesmo a de San Martiño, xa que calquera dos dous teñen
nomes que aparecen na liñaxe desta casa dos Lema de Berdoias.
INDICE
Varal do cruceiro do pazo de Boallo

Capela de San Roque e Cruceiro, en Boallo

POSICION: 43.06448, -9.09285. https://goo.gl/maps/mV5MxPnLgmjXA6r48
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4. PAZO DE BOALLO
Tesouros de Berdoias (XXIV)
a. Pazo de Martiño de Castiñeira

INDICE

O Pazo de Boallo (ala loeste). POSICION: 43.06467, -9.09434. https://goo.gl/maps/ntJ1pjDcJ9TxFQJk9
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/12/19/2020121910320050707.jpg

Encadrado na aldea de Boallo, foi unha espléndida casa fidalga de pedra, de 18 m de lonxitude, que se
atopa practicamente en ruínas, seguen en pé as paredes de cachotería e de cantería de tamaño
irregular.
Desde a segunda metade do século XVI deica finais do século XIX a longa saga fidalga dos Lema
señoreou os coutos de Berdoias e Boallo, e incluso os coutos das Edreiras (Zas) e Soesto (Laxe). Despois,
as rendas destes territorios remataron sendo outorgadas, no 1887, ós Blanco Rajoy.
Os veciños de Berdoias, Boallo, A Bouza, Pedra do
Frade e Santa Cristiña, despois de moitos atrancos,
loitas e dificultades, non accederon á propiedade
plena das súas casas e terras, que habitaron e
traballaron os seus antergos desde tempos
inmemoriais, ata finais do século XX e comezos do
XXI. Ou sexa, máis de 70 anos despois do da
redención de foros e rendas que fora acontecendo
no resto de Galicia e do Estado.)
Na fachada oeste, quedan os restos dunha escaleira
de pedra que conduce a un patín cuberto, e que
daría acceso ó sobrado.
Na parte posterior do edificio (lado leste) tamén
queda unha escaleira de pedra de dous tramos que
remata nunha solaina co teito apoiado en 5
columnas.
Escaleira e solaina no pazo de Boallo (ala leste)
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/12/19/2020121910320067727.jpg
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b. A Lareira do Pazo

Na parede norte, sobre parte
dun sobrado de grandes lousas
de pedra, aínda seguen en pé os
restos dunha espléndida
cheminea, e dun forno, o máis
grande dos da parroquia, con
cheminea propia. O bombo
cuadrangular deste forno
sobresae ó exterior sobre tres
columnas (hoxe, quédanlle só
dúas).
Cheminea grande do pazo, e forno
con cheminea propia
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/12/19/202012191032018052.jpg
INDICE
c. Forno do Pazo

Boca e bóveda do forno

Bombo exterior do forno do pazo de Boallo

Tesouros de Berdoias (XII)
Na contorna do pazo aínda se conservan unha boa mostra doutras construcións adxectivas:
A carón da fachada principal, no lado oeste, permanecen restos da calzada que discorre cara fóra do
lugar; no pinchón sur, leva adosado o edificio dunha tulla; e na extensa finca, no leste do pazo: unha
eira, un pozo e un lavadoiro, dous vellos cabazos atlánticos- soneiráns, e os restos dunha capela e dun
cruceiro…

Tesouros de Berdoias (XII)
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Vellos cabazos soneiráns do pazo de Boallo
Tipo Arco Fisterrán, variedade soneira- rústica

1.- Variedade de soneira rústica, cos seus pés
curtos e grosos, pouco debastados, o mesmo que as
súas capas convexas. Sen testas nas partes estreitas,
ten unha cámara conformada por ringleiras de
pedras irregulares, moi pouco labradas
Sen testeiros na partes estreitas. Sen pinchóns, nen
remates ornamentais.
Tesouros de Berdoias (XII)
POSICION: 43.06467, -9.09434
https://goo.gl/maps/j7Efym3caGeVAmGVA

Detalle duns tramos de Calzada
empedrados en Boallo, a carón do
paredón do pazo e do portalón de
entrada e saída do lugar
Tramos de calzada en Boallo

INDICE

Tesouros de Berdoias (XXII)
d. Portas e Portais. Tesouros de Berdoias (XXIII)

PORTAIS en Boallo e Berdoias, de entrada e saída do lugar ou de fincas, son accesos de importantes dimensións.,
moitas veces asociados a pazos e casas fortes. Lugares de paso para a xente, os animais e os carros. En Berdoias e
Boallo houbo e aínda hai varios exemplares.

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/12/12/2020121210162962699.jpg
POSICION: 43.06516, -9.09458. https://goo.gl/maps/USnAMa113QudzdfV8
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e. Pozos e Lavadoiros

Pozos cubertos, no interior ou no exterior de vivendas, en Berdoias e Boallo
Tesouros de Berdoias (XIX)
Pozo e vertedeiro nu casa de Gándara en Boallo.

POSICION: 43.064682, -9.094856
https://goo.gl/maps/9zPkTAsRLiwY7DReA
Pozo e lavadoiro no pazo, en Boallo

POSICION: 43.06467, -9.09434
https://goo.gl/maps/j7Efym3caGeVAmGVA

INDICE
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5. Fontes e Lavadoiro de Boallo
Tesouros de Berdoias (XIX)
- A Fonte e Lavadoiro no lugar de Boallo, a
carón da estrada Berdoias- Muxía, pola súa
marxe esquerda. Enteiramente de pedra, é
unha fonte de cano, restaurada hai uns 40
anos. O picho verte a súa auga nun pequeno
estanque que a suministra ao lavadoiro, o
recipiente rectangular rodeado de lousas
inclinadas para lavar. A auga resultante era
utilizada para a rega dos herbales de cada
veciño, segundo os turnos acordados.

POSICION: 43.06417, -9.09543
https://goo.gl/maps/AbdkXaEUqoTcM3LM9

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/14//2020111409281628352.jpg

INDICE
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AS EIRAS DE BOALLO
Recopiláronse en toda a parroquia un total de
35 EIRAS que, numericamente, por lugares,
quedan como segue: Berdoias 8 eiras, Romar 5,
Boallo 5, Grixoa 4, A Casanova 4, Pedra do
Frade 3, Sta. Cristiña 3, O Rego dos Podres 2 e O
Petón 1.
Consérvanse dúas eiras terreas e veciñais (unha
en Grixoa e outra na Casanova) pero a gran
maioría das da parroquia son eiras empedradas
e privadas, de formas: cuadrangulares,
circulares, ou mixtas.
Casi todas son de chans enlousados e mesmo en
tres eiras, nun exemplo de adaptación ó medio,
proveñen de terreos rochosos, aplanados in situ
(a eira de Rúa na Casanova, a da Gaia na Pedra
do Frade, e a do Varelo en Grixoa).
Os bordos perimetrais de moitas das eiras son
sólidos- con máis de 1 m de altura e máis de
0,50 m de ancho- e están compostos por
valados de cachotería, completados con lousas
en parte da súa cara interior, ou combinados,
nalgúns casos, con tramos de antas chantadas
no chan.
Dentro das 35 eiras, aínda que hai unhas oito que están incompletas e mais tres moi modificadas, chama
poderosamente a atención o máis que aceptable estado de conservación da maioría delas, que aínda seguen a ser
protagonistas de espazos máxicos, singulares e únicos.
Tesouros da Parroquia de Berdoias (VII)

6. Casa de Francisco
POSICION: 43.06406, -9.09406. https://goo.gl/maps/CDAHtjjSvXqF53Xv8
Eira

Cabazo de 10 pares de Pés
Entre os estudosos hai
coincidencia xeral en subliñar a
harmonía dos cabazos coa
paisaxe. Mesmo, Xosé María
Lema ten manifestado que: “A
simple presenza dun cabazo
fainos recoñecer unha paisaxe
rural galega”.
Cabazos en Boallo e Romar, os
máis longos da parroquia, de dez
pares de pés. Son os dous da
variedade soneira e nos que se
poden apreciar diversas solucións
construtivas.
INDICE
Forno
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7. A CASA do CENTINELA
Eira

INDICE
Cabazo

POSICION: 43.06395, -9.09419. https://goo.gl/maps/CDAHtjjSvXqF53Xv8

Bombo do Forno
https://www.facebook.com/photo?fbid=136996837980344&set=a.112450840434944

Moa de moer, muíño circular de man da
casa do Centinela en Boallo
E falando de muíños, non queremos
deixar de mencionar ós máis primitivos e
antigos dos que se ten coñecemento,
tales coma, entre outros, OS MUÍÑOS
CIRCULARES DE MAN, ós que os veciños
chaman “AS MOAS DE MOER”.
Precisamente, nos lugares de Santa
Cristiña, A Bouza, Boallo e Petón aínda se
conservan un total de 6 exemplares deste
tipo.
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8. LACENAS da FERNANDA.
POSICION: 43.064335 -9.094738. https://goo.gl/maps/kHGN3Pt6ykMqvxJ56

INDICE

Tesouros
de
Berdoias
(XV).

Parte interior
dunha Lacena
de abellas
Tesouros de Berdoias (XIV).

Parte Exterior dunha Lacena de abellas

Lacenas na casa da Fernanda
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, foi toda unha
aprendizaxe. AS LACENAS das abellas veñen ser
unhas pequenas construcións que permitiron
desde moi antigo, e aínda permiten hoxe, que as
abellas formasen parte da casa e, xa que logo,
cos enxames de abellas na casa ou preto supuxo
para os labregos e labregas ter a man a
posibilidade de satisfaceren as súas necesidades
de mel e cera.
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, uns 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.
A base do habitáculo, por dentro, vén ser a soleira, unha lousa que adoita sobresair ó exterior como unha repisa
ou pousadoiro para as abellas. Nos laterais do interior van dúas lousas que, nalgúns casos, sobresaen polo
exterior como abeiros, abrigos coa función de tornachuvias e ou torrnaventos. O oco remata pola parte superior
coa tapa, outra lousa que adoita sobresair cara ó exterior coma un topete ou pestaniña coa función tamén de
tornachuvias.Finalmente, todo o compartimento queda pechado polo exterior cunha lousa frontal vertical que
ten na súa base a piqueira, nalgún caso màis de unha, pequeno buratiño para a entrada e saída das
abellas. Unha vez rematada xa a lacena, esta adoitaba pecharse pola parte interior cunha tampa de madeira,
precintada con bosta de vaca polo bordes, 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
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9. A CASA da SONIA
POSICION: 43.06482, -9.09639
https://goo.gl/maps/tWHLzJeUtxBYh6BVA
a. Pombal. Tesouros de Berdoias (XVII)
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xviipomboais/20201031092738122968.html
Pombal de Boallo

43.06447, -9.09619
https://goo.gl/maps/h3R3a2hpGhnVwVh4A

INDICE

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/10/31/2020103109245218079.jpg
Construcións adaptada o terreo empinado, cercano á casa-vivenda.
Son estes pombais, como acontece na maioría, dous corpos cilíndricos, de base circular, e con portas de pequenas
dimensións. No pombal de Boallo a medida do seu diámetro interior-4,23 m- coinciden coa altura dos seus muros.
En ambos os dous, 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.
Interior, nichos do pombal de Boallo.
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/10/31/2020103109244981100.jpg

b. Bombo do Forno
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c. Cabazos
Pequeno cabazo en Boallo, do tipo Arco Fisterrán, variedade soneira
Tesouros de Berdoias (XII)
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 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
Cabazo novo do tipo de arco fisterrán,
da variedade soneira, en Boallo
Tesouros de Berdoias (XIII)

INDICE

16

VMLG.17. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS
10.

A CASA do GANDARA

Eira e Cabazo de nove pares de pés

POSICIÓN: 43.06468, -9.09474. https://goo.gl/maps/7BGH2wmeHtryjstC8
https://www.facebook.com/photo?fbid=144949220518439&set=a.112450840434944
Tesouros de Berdoias (XII)
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xii-99-cabazos-da-parroquiai/20200926093848122176.html
Para os estudosos, o cabazo, que está plena e
fermosamente integrado na nosa paisaxe, é a
construción complementaria máis coñecida e
emblemática da casa-vivenda. Un graneiro
especializado, perfectamente deseñado para conservar
o millo, secalo e gardalo.
Na parroquia localizáronse 99 cabazos, case na súa
totalidade de pedra de granito e sobre pés (só hai
cinco de ladrillo, e non chega a unha ducia aqueles
carentes de pés, entre os que se inclúen o pequeno
grupo singular dos cabazos “sen elevación”, coa
cámara a rentes do chan).
Integrados na Terra de Soneira e na Costa da Morte,
máis do 85% dos cabazos de Berdoias son do tipo
ARCO FISTERRÁN, ou tamén denominados do tipo
ATÁNTICO ou FISTERRÁN, e que se caracterizan por:


Seren unhas construcións integramente de pedra
(agás portas e teitos).

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.
Cabazo Pequeño. 43.06459, -9.09492.
https://goo.gl/maps/N1hPxQX8ZV1L6YYW9


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 Berdoias pertencen ás variedades «rústica» e, sobre todo,
á «soneira». Tan só hai unha moi pequena porcentaxe dos de cantaría (variedade «carnota»), e doutras.
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.
Tesouros de Berdoias (XIII)

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiii-cabazos-vellos-cabazos-novoscabazos-pequenos-cabazos-longos/20201003093304122322.html
INDICE
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11. A CASA do FARRUQUIÑO
https://www.facebook.com/moncho.gandaramartinez.7/posts/121901546156540
POSICION: 43.06491, -9.09483. https://goo.gl/maps/qXabRsGMQ1iBTHdQ6

Eira. Tesouros da Parroquia de Berdoias (VI)
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-vi-eira-do-farruquino-lugar-boallo/20200815083910121276.html

https://www.facebook.com/photo?fbid=121899349490093&set=pcb.121901546156540
https://www.facebook.com/photo/?fbid=121899576156737&set=pcb.121901546156540

A EIRA DO FARRUQUIÑO, un espazo arquitectónico rehabilitado, formando un todo: fisicamente unida á casa –
vivenda, ó cabanel e á cabana, caso diferente da maioría das eiras da parroquia, que adoitan ubicarse preto das
casas pero en espazos separados e independentes delas.
Esta eira do Farruquiño, de pequenas dimensións, ten o chan enlousado e cun bordo sólido de cachotería de 1,20
m de altura.
Moi pretiño dela, algo moi habitual nestes casos, a compañía de vellos cabazos atlánticos ou fisterráns.
Cabazo de 10 pares de Pés
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/10/03/2020100309310210601.jpg
INDICE

Lacenas das abellas
lacena de abellas, na cabana da casa do Farruquiño

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/08/15/2020081508372361328.jpg
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12.

ARQUEOLOXIA

PETRÓGLIFOS DA PARROQUIA DE BERDOIAS
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxvi-prehistoriapetroglifos/20210213100541124978.html
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:
Polo 1997 un cazador veciño, Manuel Soto Caamaño, localizaba no Outeiro do Recosto, en Boallo, unha estación
de petrógifos.
Pouco tempo despois, moi pretiño, Roberto Mouzo, un dos nosos mellores estudosos e divulgadores do
Patrimonio comarcal, localizaba unha segunda estación, chamada a da Pedra Mosqueira.
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 dos petróglifos da
parroquia de Berdoias.
Coa elaboración de fotogrametría en 3D 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.)
INDICE
COLECTIVO “A RULA”. https://colectivoarula.com/category/vimianzo/
https://galiciapuebloapueblo.blogspot.com/2019/02/petroglifos-de-boallo-vimianzo.html
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PETRÓGLIFOS DE BOALLO:
- A estación do Outeiro do Recoste:
https://colectivoarula.com/category/vimianzo/
Nun panel de pouco máis dun metro cadrado está esta estación composta por uns gravados de carácter
xeométrico: 9 combinacións de círculos concéntricos, de diferentes dimensións e número de aneis, e con coviña
central. A pesar dos seus 4.500 anos de antigüidade o seu estado de conservación é bastante bo. Nun extremo do
rocha, distínguense tamén un conxunto de 15 coviñas
1997, nos petróglifos de Boallo con Manuel Soto e Roberto
Mouzo.
(foto de La Voz de Galicia)

POSICION: 43.06781, -9.09846.
https://goo.gl/maps/gekQrwebdDUkUi1Q7

Estación de Outeiro do Recosto en Boallo
INDICE
Calco da Estación do Outeiro do Recosto, en Boallo
https://colectivoarula.com/category/vimianzo/
Patrimonio Galego. Xose Troiano

Este petróglifo responde claramente á tipoloxía de
combinacións circulares, o grupo máis
característico dos gravados galegos.
Trátase dun petóoglifo composto de varios
motivos circulares cadanseu cunha cazoleta e un
só círculo. Os máis grandes do conxunto,
concretamente dous, son moi parecidos na forma e
tamaño, estando composto por catro círculos, unha cazoleta central e un radio que comunica esta co
círculo externo ou derradeiro.Os gravados dispóñense sobre unha superficie erosionada e sinuosa de
rocha granítica emerxente do chan, e que se empraza ó pé doutras dúas pedras superpostas que lle serven
de abrigo pola parte do oeste. A rocha ten unha suave pendente e con orientación ó poñente do sol.
http://patrimoniogalego.net/index.php/4395/2011/08/petroglifo-de-boallo/
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- Petróglifos de Pedra Mosqueira
Composta dunha combinación circular de tres aneis e coviña central, en bastante mal estado de conservación.

Calco de Pedra Mosqueira (do C.A Rula e de Árbore Arqueoloxía e Restauración)
POSICION: 43.06803, -9.09808. https://goo.gl/maps/1HYxuN6ztvaj99kZ9
https://colectivoarula.files.wordpress.com/2018/07/43388265821_60dc8315ec_z.jpg
INDICE

https://s0.wklcdn.com/image_96/2889607/55536397/37126995Master.jpg
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13.

Poxados no río Castro, por Boallo (Poldras)

Tesouros de Berdoias (XXIII)

OS POXADOS POLO RÍO CASTRO, EN BOALLO: É o único exemplo deste tipo de solución de paso. O feito de que
nos mapas do entorno deste Poxados apareza o nome de Pesqueira pode indicarnos qu noutros tempos estes
Poxados tamén foron utilizados como punto de instalacón de sistemas de pesca fluvial.

POSICION: 43.06086, -9.09191. https://goo.gl/maps/bpBLiGZ34oWNd8hs5
INDICE
O muiño da Gabriela

POSICION
43.06103, -9.08856
https://goo.gl/maps/8m6myqrdmvKbjoCB6
TESOUROS DE BERDOIAS
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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.
o Outeiro do Recoste
o Pedra Mosqueira
CASAS-VIVENDA
 Tesouros de Berdoias XXV: As casas-vivenda no lugar de Berdoias.
o As casas da Rata
o as do Mariano e o Cotorro
o A das Rebeiras
o a casa da Sarrama,
o A casa do Patín (ou do Gandiño)
o a do Chibarra,
o Casa nova das Rebeiras,
o a do Carolo,
o A da Canleira,
o a Casa do Carmelo,
 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….
INDICE
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
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