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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 
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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 
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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 
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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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(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 
 


