VMLG.17. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS
CIRCUITO NORTE
PEDRA do FRADE

- De vellas casas-vivenda, aínda se manteñen en pé: o Cuberto e a casa da Gaia; a casa de Estrella, onde se facían as
panilladas e os bailes; e a vella casa do Chivante (hoxe, do Vilariño), xa sen cuberta.
- De construcións de transformación do gran, 2 eiras: a eira circular da Gaia, e a que forma parte da casa do Chivante.
O grande e fermoso forno da Gaia, no Cuberto da propia casa.
- De construcións de almacenamento de gran: ten 5 cabazos, de tipo do arco atlántico, variedade soneira. Hai un
cabazo sin elevación “sen pés.”
- De construcións de cría e habitacións de animais conserva 1 lacena de abellas, hoxe reconvertida, situada nunha das
paredes da vella casa da Gaia.
- De construcións de relixiosidade tén dúas cruces: unha, cruz da Pedra do Frade, con lenda, nas aforas do lugar; e
outra, no mesmo núcleo.
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ARTÍCULOS PUBLICADOS
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1.

Vella Casa do Chivante (hoxe do Vilariño)
43.074694, -9.085103. https://goo.gl/maps/7nNw8soq3vKjM1yt9

Eira e Cabazo

INICIO

Vello Cabazo
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2. Cabazo da Lola. https://goo.gl/maps/fEomFSqdzd1BjBFfA
43.075051, -9.085295
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4. Cabazo da Virtudes. 43.074611, -9.084444. https://goo.gl/maps/3q3uzC8gMr3nZDch7
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5. A Casa da Gaia
a. Eira da Gaia na Pedra do Frade

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-iii-eira-rua-eira-dagaia/20200725093141120858.html
A Eira da Gaia está na Pedra do Frade, un pequeno lugar da parroquia, ubicado moi pretiño da VÍa Mariana
Luso- Galaica.
Nas súas aforas, e mesmo a carón, está esta xoia: Unha pequena eira circular que se nos ofrece á vista tal
que un “anel encantado”.
O chan, nunha perfecta adaptación ó medio no que se ubica, está feitos aproveitando in situ o terreo
rochoso: o chan da de Gaia, procedente de tres laxes naturais aplanadas.
Os bordos, valados perimetrais, son de pouca altura e de cachotería
Velaquí un exemplo de arquitectura do pan que, por propia vontade dos seus donos, aínda perdura
esplendidamente no tempo, ocupando un espazo solleiro e ventoso, porque o sol e o vento foron e son
sempre imprescindibles para calquera boa eira.
De planta circular, con chan empedrado e co bordo perimetral de cachotería
POSICION: 43.075005, -9.082637. https://goo.gl/maps/osaCzg7E83csg9Up9
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https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/07/25//2020072509272284089.jpg
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b. Pasadoiro en Pedra do Frade
POSICION: 43.074881; - 9.082904 https://goo.gl/maps/FSmhiekAKbdJXX2P7
Tesouros de Berdoias (XXIII)

UN PASADOIRO DE ESCALÓNS na Pedra do Frade,
do tipo máis común, só para pasar a xente, e que
se compón duns escalóns feitos con pedras que
sobresaen do muro, e polo que soben en diagonal.

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/12/12/2020121209290626025.jpg
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c. Forno https://www.youtube.com/watch?v=ARermaGLsJ0
Bombo Exterior. BOMBO EXTERIOR DO FORNO DA CASA DA GAIA, na PEDRA DO FRADE ( Berdoias)
https://www.facebook.com/photo?fbid=136996791313682&set=a.112450840434944
Boca do Forno
https://www.facebook.com/photo?fbid=140388467641181&set=a.112450840434944
Boca do Forno
FORNO DA CASA DA GAIA na Pedra do Frade
(1,35 m diámetro interior / 1,40 m altura)
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d. Lacena das Abellas

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/10/17/2020101709305163660.jpg

Tesouros de Berdoias (IX)
Como é ben sabido, o forno de cada casa rural é o lugar onde se pon fin ó longo e laborioso proceso produtivo do pan, que vai
desde a sementeira ata a colleita do cereal, pasando pola malla do trigo e do centeo na eira e pola esfolla do millo, e o
almacenamento dos dous primeiros cereais nas tullas ou huchas da cabana e do segundo no cabazo, e despois coa transformación
pola moenda dos grans no muíño para obter fariña. O proceso final viría co amasado e a cocción do pan.
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 0,70 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 todas as casas rurais da parroquia había un forno- nalgúns casos, dous- ubicados, as
máis das veces, na cociña, a carón da lareira

Tesouros de Berdoias (X)
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 unha óptima cocción, e mesmo para o seu bombo exterior, que
teña un bo e imprescindible illamento.
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.

e. Cuberto e casa da Gaia

POSICION: 43.074805, -9.083297
https://goo.gl/maps/42cHHXrV2JwQcV1SA

VMLG.17. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS
6. Casa da Estrella https://goo.gl/maps/rxPQyukhqpoauMKx5. POSICION: 43.074667, -9.083000
“Onde se facían panilladas e bailes,
noutros tempos”

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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7. Cabazo da Esperanza. POSICION: 43.074495, -9.083944. https://goo.gl/maps/CztYWLXqxHC89zgM6
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8. Cabazo do Manchilo. POSICION: 43.074083, -9.084583 https://goo.gl/maps/yVgeJfdmr4RqP1zy8

9. Construccións de Relixiosidade
Cruceiro no Lugar da Pedra do Frade. POSICION: 43.074519, -9.084379. https://goo.gl/maps/Ja6iirdos3aGF25g9
a. Cruz situada nunha encrucillada en pleno lugar de Pedra do Frade.

Xose Troiano
Cruceiro de tipo Cruz con plataforma
cadrangular de formigón. O pedestal é unha
pedra cunha forma parecida cúbica, tosca,
sen labrar. O varal é octogonal empezando
en cadrado que leva un capitel figurado e a
súa cruz octogonal formando todo un nunha
peza. Agás a plataforma todo o cruceiro é de
granito cun estado de regular a malo de
conservación.
Ficha completa en patrimoniogalego.net
(http://patrimoniogalego.net/?p=23138)

http://patrimoniogalego.net/wp-content/files_mf/cache/th_d9631e1bf83dbd91a546ee14ac2a0255_IMG_2356-FILEminimizer.jpg
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b.

Cruz da Pedra

AS CRUCES DE PEDRA DO FRADE: unha delas, coa plataforma dun
penedo natural, ten como lenda asociada a dun monxe devorado por
lobos neste lugar, cando ía de camiño polo monte cara o mosteiro de
Moraime.
POSICION: 43.073525, -9.092644.
https://goo.gl/maps/uMpxxCezsTamSaVD9
Segundo a tradición popular, este cruceiro fíxose na honra dun frade
que se refuxiou infrutuosamente no alto da pedra que se ve na imaxe
para evita-lo ataque dos lobos, pero alí foi devorado e sinalouse o lugar
cunha cruz que da nome a unha pequena aldea cercana (a cal tamén
ten un cruceiro). Atópase ao pe do percorrido da Vía Mariana
Cruz da Pedra do Frade (Roberto Roget)
Segundo a tradición popular, este cruceiro fíxose na honra dun frade que se
refuxiou infrutuosamente no alto da pedra que se ve na imaxe para evita-lo
ataque dos lobos, pero alí foi devorado e sinalouse o lugar cunha cruz que da
nome a unha pequena aldea cercana (a cal tamén ten un cruceiro). Atópase ao
pe do percorrido da Vía Mariana
Inclúe "lenda de lobos": Segundo a tradición popular, un frade buscou
refuxiarse dos lobos enriba da pedra, infrutuosamente, sinalándose o lugar coa
cruz.<br>
Xose Troiano
(http://patrimoniogalego.net/index.php/author/xose-troiano) <br>
http://patrimoniogalego.net/?p=96162/#respond<br>
Tradicion oral: Este cruceiro construiuse a partires da morte dun frade que ia
polo caminho real con direccion a Muxia. Ali foi asaltado por uns ladrons que
lle deron morte. A partires dese intre, o peton empezou a chamarse "A pedra do
Frade".<br>
Cruceiro de tipo "De Cruz" sen plataforma nen pedestal. A cruz e cuadrangular con chafrans e comezando en cadrado. Esta
encravada nun peton a beira do antigo caminho real de Vimianzo a Muxia. A cruz e de granito cun estado regular de conservacion.
Ficha completa en patrimoniogalego.net (http://patrimoniogalego.net/?p=96162)

