VMLG.17. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS
CIRCUITO NORTE
SANTA CRISTIÑA
1. O CURRO DE SANTA CRISTIÑA
Construcións de Cría e Habitación de Animais:
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xviii-curro-santa-cristina/20201107090652123115.html
http://patrimoniogalego.net/index.php/64398/2014/10/curro-de-santa-cristina/#respond

2. CAPELA DE STA. CRISTIÑA
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxi-ermidas-capelas-crucescruceiros/20201128095015123595.html
http://patrimoniogalego.net/index.php/24265/2012/08/capela-de-santa-cristina/#respond

3. As de Buxán.
a. Eira e Cabana. No Curro de Sta Cristiña. FOTO
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-iv-eira-do-buxan-santacristina/20200801102324120995.html
b. Cabazo
https://goo.gl/maps/6FrXcCnbX4MJqbfw9
c. Alpendre, Cabazos, Lacenas e Forno
https://goo.gl/maps/sokeWeXv5jZbrUpb9
4.

A do Caamaño. https://goo.gl/maps/5AfmzKKN5Gk96anN8
Eira, Cabana, Cabanote e Cabazo. FOTO.
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/08/01/2020080110204440569.jpg

5. A de Vilara. https://goo.gl/maps/i6aknMQrHebb2fVP8
Eira, Muiño de man e Cabazo FOTO.
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/08/22/2020082209595073817.jpg

6. Dous Cabazos de Aurora. https://goo.gl/maps/2TU8yU7iUyEDMyL76
7. Cruz de Desgracia
https://goo.gl/maps/AmEygkuZeJKRieFn8

ARTÍCULOS PUBLICADOS
UNHA PARROQUIA DE 35 EIRAShttps://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-

berdoias-vii-parroquia-35-eiras/20200822100144121437.html
AS LACENAS DAS ABELLAS

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiv-lacenasabellas/20201010102228122485.html
CONSTRUCIÓNS DE CRÍA E HABITACIÓN DE ANIMAIS: AS LACENAS DAS ABELLAS EN BERDOIAS (e II)

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xv-lacenas-abellasii/20201017093609122636.html
CONSTRUCCIÓNS DE RELIXIOSIDADE
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxi-ermidas-capelas-crucescruceiros/20201128095015123595.html
UNHA PARROQUIA DE 99 CABAZOS

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xii-99-cabazos-da-parroquiai/20200926093848122176.html
VARIEDAES DE CABAZOS

.https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiii-cabazos-vellos-cabazos-novos-cabazospequenos-cabazos-longos/20201003093304122322.html
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1.

O CURRO DE SANTA CRISTIÑA
CONSTRUCIÓNS DE CRÍA E HABITACIÓN DE ANIMAIS:
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xviii-curro-santa-cristina/20201107090652123115.html

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/07/2020110709051775347.jpg
Un curro é un espazo ó ar libre
cercado por muros de cachotería
en seco, de altura variable, un
espazo de forma irregular, e onde
se gardaban e protexían os
rabaños de gando do monte
durante a noite. Para estas
construcións buscábanse chans
resgardados e de certa pendente
para facilitar as escorrentías da
auga e dos excrementos dos
animais.
E tal como así, o curro de Santa
Cristiña, ese fermoso cercado,
duns seis ferrados de extensión,
pechado cun valado de “pedra
seca”, loce desde hai séculos no
monte que está a carón do lugar. Un espazo de longa historia , xa citado no século XVI polos condes de Altamira, curro
onde se gardaba o gando ceibo que andaba polo monte.
Do noso libro de cabeceira: “O CASTELO DE VIMIANZO E OS MOSCOSO DE ALTAMIRA” (Diputación da Coruña 1998, da
autoría de Xosé M.ª Lema Suárez e do finado Roberto Mouzo Lavandeira) extraemos foto e este parágrafo completo,
das paxs. 48 e 49:
Un documento de 1592 (na época de don Lopo de Moscoso Osorio, V conde de Altamira), danos a coñecer con detalle
as obrigas que os vasalos de cada unha das parroquias da xurisdicción de Vimianzo tiñan co señor ó que pertencían as
súas vidas e facendas. Esta era unha delas:
… “LEVAR O GANDO CEIBO QUE ANDABA POLOS MONTES ÓS CURROS QUE TIÑA O CONDE EN SANTA CRISTIÑA
(BERDOIAS) E CAMELLE, E ALÍ GARDALO”.
O curro, visto desde a entrada do lugar
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/07/2020110709051626738.png
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/07/2020110709051483034.jpg
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/07/2020110709051455604.png
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/07/2020110709051554511.jpg
http://patrimoniogalego.net/index.php/64398/2014/10/curro-de-santa-cristina/#respond
O de Santa Cristina é o único curro que se conserva da vella xurisdición de Vimianzo. Este mailo de Camelle, xa
desaparecido, eran os lugares onde os vasalos dos condes de Altamira debían levar o gando que pastaba nos montes.
Recinto ovalado fechado por un muro de cachotería de pedra de granito con portas feitas con táboas de madeira
rudimentarias. No seu interior hai un hórreo de sete pares de pés máis unha construción cunha eira.
INICIO
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Mapa de localizació n do curro de Sta. Cristiñ a
O Curro, desde a eira do Camaño

Curro de Sta. Cristiña

O curro, visto desde a
entrada do lugar
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2. CAPELA de Sta. CRISTIÑA: Ermidas. Capelas, Cruces, Cruceiros Da Parroquia De Berdoias

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxi-ermidas-capelas-crucescruceiros/20201128095015123595.html
- A ERMIDA DE SANTA CRISTIÑA, en Sta. Cristiña, que se compón dunha pequena nave
rectangular e unha capela maior de planta cadrada,. Ten unha fachada de esquema
pentagonal e que remata nunha pequena espadana que alberga unha campá procedente,
tal como constatou o camariñán Xosé Troiano, do vapor ingles Priam, que naufragou en.
1889 polas illas Sisargas. Esta pequena ermida, a carón dos montes do Faro e de Ogas, ten
pretiño unha fonte milagreira, e o seu culto está vinculado ó mundo agrario.
Precisamente, a caron do seu altar hai un oco con terra sagrada que, mediante a
realización de determinado rito, é benéfica para os partos e para unhas boas crianzas.
RobertoRoget (RR): Inclúe imaxe da Virxe de Lourdes e fonte milagreira. Romaxe: 24 de
xullo. Lenda da "terriña da fertilidade": Cóllese unha saquetiña de terra dunha furna
localizada baixo o altar, pendúrase do pescozo dunha femia (animal ou humana) durante
nove días para lle curar a infertilidade e despois vólvese a terra ao seu lugar orixinal

FOTOS
Ermida de Santa Cristiñ a
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/28/2020112809454596571.jpg

Furna con Terra da fertilidade, a carón do altar da ermida
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/28/2020112809451967822.jpg
Fonte milagreira de Sta. Cristiñ a
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/28/2020112809452160103.jpg
Detalle da campá da ermida
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/29/2020112915575615013.jpg Cruz
de Desgracia, no Camiño de Sta Cristiña
https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/11/28/2020112809451942632.jpg
http://patrimoniogalego.net/index.php/24265/2012/08/capela-de-santa-cristina/#respond
. Esta ermida está formada por uns bós perpiaños de granito que conforman unha pequena nave de planta rectangular e
unha capela maior con planta cadrada. A capela ten pola parte sueste un pequeno van rectangular de luz e o seu teito é a
dúas augas ao igual ca nave. Esta ten unha porta lateral cunha solaina tamén pola parte sueste. A súa fachada é moi
sinxeliña, presentando un esquema pentagonal, no que, situándose sobre un eixo vertical, sucédense a porta de entrada,
rectangular e alintelada, unha pequena fornela que dá abeiro a unha maceta de frores e un pequeno van de luz rectangular,
rematandoo a cornixa a dúas augas e sobre esta unha pequena espadana dun oco na que vai unha pequena campá coroada
por unha cruz de pedra.
Despois da misa solemne da romaxe afinais de xullo, os romeiros levan terra do pé do seu altar para abenzoar as leiras.
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A DE BUXAN, EN STA CRISTIÑA
UNHA PARROQUIA DE 35 EIRAS

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-da-parroquia-berdoias-vii-parroquia-35eiras/20200822100144121437.html
3a. A Eira do Buxán
Con Cabana e Cabazo
Santa Cristiña é un pequeno lugar de catro veciños, o
máis septentrional da parroquia de Berdoias, que aínda
conserva hoxe unha abundante, variada e ata singular
riqueza etnográfica. E dentro dos elementos do seu
patrimonio material destaca A EIRA DO BUXÁN na que,
acompañada da súa cabana para gardar o gran, aínda
loce un chan empedrado con lousas; e un bordo cun
valado perimetral feito a base de antas chantadas
verticalmente na terra lixeiramente inclinadas cara fóra,
e, a súa vez, combinado e reforzado con cachotería
nalgún tramo.

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/08/01/2020080110192613868.jpg
Pero o máis singular e impresionante desta eira circular é a súa ubicación nun espazo elevado, soleado e ventoso, que
se atopa enclavado na parte central do Curro de Santa Cristiña, ese fermoso cercado, duns seis ferrados, pechado cun
valado de “pedra seca”. Ese cercado de longa historia, xa citado no século XVI polos condes de Altamira, un curro onde
se gardaba o gando ceibo que andaba polo monte.
Noutros tempos, nesta mesma eira do Buxán, bestas do monte
participaron tamén, co seu pisar, nas mallas do trigo, do centeo
e da avea, para separar o gran da palla.
INICIO

3b. Cabazo do Curro

3c. O Alpendre, con Forno, Cabazo e Lacenas

Fachada con cinco lacenas, en Sta. Cristiña
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3c. As Lacenas do Buxán
CONSTRUCIÓNS DE CRÍA E HABITACIÓN DE ANIMAIS (I): AS LACENAS DAS ABELLAS .
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xiv-lacenas-abellas/20201010102228122485.html

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.
Tampa de madeira que pecha a lacena ata o momento da castra
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Panais que se deixan na lacena para alimentació n das abellas
INICIO

CONSTRUCIÓNS DE CRÍA E HABITACIÓN DE ANIMAIS: AS LACENAS DAS ABELLAS EN BERDOIAS (e II)
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xv-lacenas-abellasii/20201017093609122636.html
Partes das Lacenas
OS SOPORTES.
os TOPETES
ás FRONTES
As PIQUEIRAS, pequenos buratos de entrada e saída das abellas

Pousadoiros ornamentados, en Grixoa e Sta. Cristiñ a.
OS POUSADOIROS. lousa que fai de soleira e que sobresae ó exterior formando
un pousadoiro para as abellas
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4. A DO CAAMAÑO

Eira
Cabazo
INICIO
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5. A DO VILARA
Eira.

https://www.quepasanacosta.gal/media/quepasanacosta/images/2020/08/22//2020082209595073817.jpg
Cabazo do Vilara
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Muiño de Man

MUÍÑO CIRCULAR DE MAN, da VILARA,
STA CRISTIÑA
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”.
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8. Dous Cabazos de Aurora

9. Cruz de desgracia
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/tesouros-berdoias-xxi-ermidas-capelas-crucescruceiros/20201128095015123595.html
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