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CIRCUITO NORTE 
 

REGO dos PODRES 

 
De tres veciños, é dos lugares máis pequenos da parroquia. 
Conserva algunhas vellas casas-vivenda, parte delas en rehabilitación. 
En canto a arquitecturas de cría e habitación de animais ten 3 lacenas de abellas, xa abandonadas. 
No tocante a arquitecturas do pan conserva: 
 -De construcións de tranformación do gran: 2 eiras: unha,a eira e a cabana da Casa do Rego, rehabilitadas, 
de  planta circular, con chan empedrado e co bordo perimetral de cachotería.  Outra, a eira de Riba, 
pendiente, xunto coa súa cabana, de rehabilitación. 
- De construcións de almacenamento do gran: as cabanas xa mencionadas, para o trigo, centeo e avea; e 4 
cabazos para almacenar o millo, da variedade “soneira”, dous vellos e dous máis novos,  
1. Eira De Riba 

a. Lacenas das Abellas.  https://goo.gl/maps/Var4uid1TjZnRoAp6 
b. Eira e Cabana  https://goo.gl/maps/dyyefWHe1if38s5J7 
c. Cabazo   https://goo.gl/maps/k9DMm3UTkanbMLCL9 
d. Cruz??.   https://goo.gl/maps/M7JqPgnXb1B3xgfx7   

  

2. Eira do Rego 

a. Eira e Cabana. De  planta circular, con chan empedrado e co bordo perimetral de cachotería 
https://goo.gl/maps/osaCzg7E83csg9Up9 

b. Cabazo Vello https://goo.gl/maps/KnwdSbr5EoNxsm456 
c. Cabazo Novo  https://goo.gl/maps/M4SjvkeEbBWw4XwD8 

 

3. Casa-Vivenda e Cabazo 

a. Cabazo   https://goo.gl/maps/p2oLN2gJdoap8TyR6   
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1.  EIRA de RIBA 
a. Lacenas das Abellas.  https://goo.gl/maps/Var4uid1TjZnRoAp6  

      
b. Eira e Cabana  https://goo.gl/maps/dyyefWHe1if38s5J7  
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c. Cabazo e Cruz   https://goo.gl/maps/k9DMm3UTkanbMLCL9  

 

 

 

https://goo.gl/maps/Var4uid1TjZnRoAp6
https://goo.gl/maps/dyyefWHe1if38s5J7
https://goo.gl/maps/k9DMm3UTkanbMLCL9


FICHAS de PATRIMONIO POR LUGAR 

2. Eira do Rego 

a. Eira e Cabana. De  planta circular, con chan empedrado e co bordo perimetral de cachotería 
https://goo.gl/maps/osaCzg7E83csg9Up9 

  
 

b. Cabazo Vello https://goo.gl/maps/KnwdSbr5EoNxsm456 
 

   
                  

c. Cabazo Novo  https://goo.gl/maps/M4SjvkeEbBWw4XwD8 
 

 INICIO 

3. Casa-Vivenda e Cabazo  

a. Cabazo   https://goo.gl/maps/p2oLN2gJdoap8TyR6   

 

 
 

https://goo.gl/maps/osaCzg7E83csg9Up9
https://goo.gl/maps/KnwdSbr5EoNxsm456
https://goo.gl/maps/M4SjvkeEbBWw4XwD8
https://goo.gl/maps/p2oLN2gJdoap8TyR6


FICHAS de PATRIMONIO POR LUGAR 

 

Tesouros da Parroquia de Berdoias (VII): Unha parroquia de 35 Eiras. 
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-vii-parroquia-35-
eiras/20200822100144121437.html 
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.  

INICIO 

Tesouros de Berdoias (XIV): As lacenas de abellas. 
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiv-lacenas-
abellas/20201010102228122485.html 

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. 
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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Tesouros de Berdoias (XV): As Lacenas de abellas (e II). 
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xv-lacenas-abellas-
ii/20201017093609122636.html 
 
Na parroquia de Berdoias lévanse localizadas un total de 99 lacenas das que, na actualidade, tan só 16 aínda 
teñen abellas. 
Distribuídas por lugares: Sta. Cristiña ten 23 lacenas, Berdoias 18, Boallo 17, Grixoa 17, Romar 12, A Casanova 
3, A Bouza 3, O Rego dos Podres 3, A Pedra do Frade 2, e O Petón 1 lacena. 
- OS SOPORTES nos que se atopan instaladas maiormente as lacenas da parroquia son paredes de vellas 
casas-vivenda, das cortes, cabaneis, cabanas…, a maioría delas orientadas cara o Leste, e sendo variable o 
número de lacenas por soporte: desde unha, ata catro por fachada en Grixoa , e mesmo ata un máximo de 
cinco por fachada en Sta. Cristiña. 
- Con respecto ás FRONTES, esas lousas verticais que pechan as lacenas de abellas polo exterior, adoitan ser 
lisas e en consonancia co resto da fachada. Hai veces en que as lacenas aparecen máis salientadas, exentas 
do recebo. E se ben, na case totalidade, cada lousa frontal exterior correspóndese cunha lacena, atopamos 
catro casos ( en Grixoa, Sta Cristiña, e Boallo) nos que unha mesma lousa frontal comparte polo interior dous 
ocos de lacenas, independientes. 
- Sobre os TOPETES, a maior parte das lacenas téñenos máis ou menos pronunciados e coa función de 
tornachuvias, aínda que hai tamén exemplares, sobre todo no lugar de Berdoias, que non teñen topetes. 
- Con ABEIROS OU ABRIGOS LATERAIS, tan só atopamos nunha fachada en Boallo exemplares de tres lacenas 
con eles, os laterais esquerdos, coa función de tornaventos e tornachuvias para protexer dos vendavais a 
entrada e saída das abellas. 
- SOBRE OS POUSADOIROS. aínda que hai algunhas lacenas sen eles, normalmente nas da parroquia teñen 
esa lousa que fai de soleira e que sobresae ó exterior formando un pousadoiro para as abellas, e que unhas 
veces é liso e corrido ó longo da fronte, e noutras é puntual, só por baixo da piqueira. Polo menos en seis 
exemplares atópanse pousadoiros puntuais ornamentados, con molduras ou con rostros humanos ( catro 
nunha fachada dunha casa-vivenda en Grixoa , e dous nunha de Santa Cristiña). 
- Con respecto ás PIQUEIRAS, os pequenos buratos de entrada e saída das abellas, hainas simples, e algunhas 
dobres ou triplas. Na case totalidade consisten en pequenas ampliacións na entrada, de aspecto moi sinxelo. 
Hai unha piqueira enmarcada cunha moldura, na Pedra do Frade 
REUTILIZACIÓN DAS LACENAS: si ben é certo de que moitas das lacenas da parroquia desapareceron e outras 
quedaron sumidas no abandono, tamén hai un número apreciable de casos de lacenas que locen 
restauradas, e mesmo reutilizadas para outros menesteres. 
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Tesouros de Berdoias (XII): Os 99 cabazos da parroquia (I). 
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xii-99-cabazos-da-parroquia-
i/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). 
A súa distribución por lugares quedaría como segue: Berdoias, 28 cabazos; Grixoa, 14; Romar, 13; A Bouza, 
12; Boallo, 10; Santa Cristiña, 7; Pedra do Frade, 5; Rego dos Podres, 4; O Petón, 3; A Casanova, 3. 
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. 

 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. 
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Tesouros de Berdoias (XIII): Cabazos vellos, cabazos novos. Cabazos pequenos, cabazos longos…. 
.https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiii-cabazos-vellos-cabazos-novos-
cabazos-pequenos-cabazos-longos/20201003093304122322.html 
 
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”. E tal acontece cando recorremos a parroquia de Berdoias, un territorio de case 100 cabazos. 
Calquera camiñante ten a oportunidade de apreciar a presencia e a compaña destas arquitecturas 
denominadas atlánticas ou de arco fisterrán, de diferentes idades: máis novas ou máis vellas; de diferentes 
formas e solucións construtivas, con predominio da variedade soneira; de emprazamentos: cabazos a rentes 
do chan,ou sobre repisas…; de variadas dimensións: desde os máis pequenos con tres parellas de pés, ata os 
máis longos de dez – aínda que máis do 50 % dos cabazos da parroquia oscilan entre 5, 6 ou 7 parellas de 
pés. 
 
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. 
 
2.- Variedade soneira, cos tres pares de pés, grosos e moi curtos, directamente apoiados no chan. Cunha 
cámara hermética, cos ventos moi estreitos, e con pontes nos lados longos, esas laxes sobre as que se apoian 
ringleiras de doelas de diferentes tamaños, pero xa máis traballadas cás dos cabazos rústicos. Non ten pontes 
testeiras nas partes estreitas, unha caracteristica exclusiva desta variedade soneira. Non rematan con 
ornamentos. 
 
4. Cabazos atlánticos, da denominada variedade carnota. Cos pés esveltos: troncocónicos, nun deles, e 
prismáticos, no outro. Capas en roda, nun , e troncocónicas, no outro.. Destacan polas súas cámaras de 
doelas ben puídas, de iguais dimensións, ben encaixadas entre elas, e con físgoas ou ventos perfectamente 
regulares. E, característico nesta variedade, rematan con ornamentos: unha cruz e un pináculo. 
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