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SAÚDO DA ALCALDESA 
 

 
 
Como alcaldesa do Concello de Sandiás diríxome a tódolos veciños e visitantes para 
comunicarvos, como xa é habitual nestes últimos anos, a saída do número tres da revista 
cultural e turística do noso concello, que segue tendo como principal obxectivo o de dar a 
coñecer o noso rico patrimonio histórico-artístico e cultural ós veciños e ós nosos visitantes. 
 
O noso patrimonio cultural é a obra de moitos anos de historia dos nosos pobos e das nosas 
xentes, é a nosa herdanza, a nosa raigame. É por iso polo que temos a obriga de dalo a 
coñecer, respectar, valorar e coidar entre todos. Espero e desexo que co terceiro numero desta 
revista avancemos un pouco máis na consecución destes obxectivos para uso e goce das 
vindeiras xeracións. 
 
Sandiás, setembro de 2009 
 

Concepción Méndez Gándara 
Alcaldesa do Concello de Sandiás 

 
 

EDITORIAL 
 
 
Atopámonos ante o terceiro número da revista cultural do concello de Sandiás, feita coa 
intención de darse a coñecer e servir de guía para os veciños e visitantes do noso concello. 
 
Neste número seguimos dando a coñecer aspectos relacionados coa historia da lagoa de 
Antela, neste caso por medio dun artigo que nos fala do primeiro proxecto de desecamento da 
lagoa presentado a mediados no século XVIII pola Academia de Agricultura do Reino de 
Galicia que foi publicado nunha versión máis extensa na revista Lethes. Así mesmo facemos 
unha breve biografía dos primeiros emigrantes de Sandiás en América, Alonso de Santana e 
frei Xosé Seguín,  nuns séculos nos que a emigración galega cara a ese continente era moi 
puntual. Nos artigos dedicados o noso patrimonio histórico-artístico falamos das igrexas das 
tres parroquias do noso concello, así como da Pedra Alta, un dos símbolos da Limia. 
 
Na recompilación de vellos artigos dedicados ó noso pasado máis cércano, botamos man dun 
artigo publicado por Vicente Risco no ano 1957 na revista Vida Gallega no que se nos fala da 
Limia de antes do desecamento da lagoa de Antela. No apartado dedicado ó noso patrimonio 
inmaterial seguimos tendo as lendas sobre mouros, encantamentos e o San Bieito da Uceira 
que foron publicadas na revista Nós no ano 1931 polo veciño de Sandiás, Urbano Santana. 
 
Rematamos este terceiro número cunha mostra de vellas fotografías, xentileza dos veciños de 
Piñeira de Arcos, Luís Otero e Gil Otero, así como un fotograma do documental ¨Un viaje por 
Galicia¨ (Luís R. Alonso, 1929) no que aparece unha vista da torre do Castro, co que seguimos 
afondando na creación dun arquivo da memoria colectiva do noso concello. 
 
 
Esperamos que estas páxinas sexan do agrado dos veciños e dos visitantes. 
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LENDAS SOBRE MOUROS, ENCANTAMENTOS E O SAN BIEITO DA 
UCEIRA 

 
 

¨A FONTE DO MOURO¨ (1) 
 

“A fonte do Mouro, é produto d´unha 
escavación que fixeron os vellos en busca 
d´unha trabe d´ouro: ¨Cando andaban 
cavando aparecéulles un mouro n´un 
cabalo, que lles dixo que non seguisen 
afondando senon darían c´unha trabe de 
alquitrán antes do d´ouro, y´entonces non 
cavaron máis”. 
 

“Resume xeneral de folk-lore de 
Sandiás”  

Urbano Santana  
Revista Nós, xuño-setembro, 1931 

 
¨A FONTE DA CRUZ DE CARDEITA¨ 
 
“A saida do pobo hay nunh´a horta da 
¨Crú´de Cardeita¨ unha fonte cuberta de 
zarapallada por´a veira, y´alí sale, ó día de 
San Juan, antes de nacer´o sol, unha 
cobra moi grande, qu´é  unha persoa 
encantada. Trai un caravel na boca, y´o 
que llo quite co´a boca d´il, ten moito 
diñeiro, e s´e home, a cobra vólvese 
muller, e viceversa; pero s´está alí e non 
ll´o quita, cómeo a cobra”.  
 

 “Resume xeneral de folk-lore de 
Sandiás”  

Urbano Santana  
Revista Nós, xuño-setembro, 1931. 

 
¨O SAN BIEITO DA UCEIRA¨ 

 
¨N´algún tempo trouxérono para igrexa en 
procesión, pero escapábase de noite pro 
monte; por eso tuveron que faguerlla 
capilla…(O mesmo sole contarse de 
todol´os Santos que hay retirados do 
pobo; hay quen dí qu´era cura que o 
mandaba levar…)¨.  

 
“Resume xeneral de folk-lore de 

Sandiás”  
Urbano Santana  

Revista Nós, xuño-setembro, 1931. 
  

 
¨A FONTE DO MOURO¨ (2) 

 
“Na misma fonte hay unha moura 
encantada qu´está sentada n´unha silla 
d´ouro. Había unha rapaza qu´iba coas 
ovellas pro veciño ¨monte de Picos¨ e a 
moura aparecíaselle e peinaba moi ben 
con peina d´ouro; pero tiña que ser 
secreto, y´a  rapaza contoullo a mai, 
entonces, a moura, comeuna; despóis ib´a 
mai verrando, ¨ ¡ay miña María!¨… y´a 
moura contestou, ¨María, Mariola, frita en 
aceite vay na miña barrigola¨… A mai 
d´esta moura tiña catro fillas encantadas 
na fonte; unha vez que foi un de Couso as 
seituras a Castilla, a vella enteirouse e 
deulle catro panochas de catro cornexos 
cada unha, para que as fose tirar á fonte e 
lle desencantar´as fillas; mais a 
condanada da muller, o ver as panochas 
que traía o seu home, antoxóusell´o trigo 
e comeulle un cornexo a unha; pero 
cand´o home foi cumplir ca orden da vella, 
tirou as outras tres panochas, unha a 
unha, e foron salindo hasta tres cabalos 
moi gordos e n´eles tres mozas moi 
guapas, que se marcharon; máis, o tirar a 
coarta, saliu un cabalo sin unha perna 
(efecto d´haberlle comid´o cornexo a 
panocha), e por tanto a moza que viña 
n´él non pudo marchar e continou 
encantada, pero deulle de regalo pr´a 
muller un pano encarnado  de seda, que 
habend´o atado a un carballo no camiño, 
quedou éste feito un carbón, como lle 
pasaría a muller se o puxera…”. 
 

“Resume xeneral de folk-lore de 
Sandiás”  

Urbano Santana  
Revista Nós, xuño-setembro, 1931. 
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¨COUSAS DA LIMIA¨ 
POR VIVENTE RISCO (VIDA GALLEGA, XULLO 1957) 

Tradución ó galego do orixinal en castelán 
 

 
 
 
O desecamento da lagoa de Antela, vella ilusión dos economistas do século XVIII, recollida 
despois polo Deán Bedoya e por outros, da actualidade a unha das comarcas máis definidas e 
máis fermosas de Galicia. 
 
Teño pasado longas tempadas á beira daquela gran chaira, na Pereira, parroquia de San 
Pedro de Sabariz, concello de Rairiz de Veiga –Rairiz, Sabariz, nomes xermánicos; predominio 
de cabeleiras loiras  e ollos claros; afección a montar cabalos e eguas longas, de gran alzada: 
as bestas limiás. No período de entre guerras, aínda levaban os homes os seus chalecos con 
mangas, tecidos e feitos na  casa, encarnados e rebereteados de trenzado negro, e os seus 
chapeus tecidos por eles en palla centea. Botabamos longas parolas nun  comercio deses de 
todo, ó comezo da noite, polo tempo das mallas – facíanas a máquina, con máquina alugada, 
preparando antes a eira con bosta de vaca pisada con auga, que despois de seca, ten unha 
consistencia e unha lisura mellor que o cemento. O aproveitamento da bosta, actual aínda en 
Galicia e na India, debe ser unha das máis antigas tradicións indoxermánicas, porque é  
indubidable invento de  pobos pastores, que conservaron ó fixarse na terra. 
 
Nas horas de sol do centro do día, no silencio da aldea, oíase o ¨taca, taca¨ dos teares nas 
casas, emprazados en lugares escuros, alumeados por pequenas bufardas… Acaso non estea 
isto tan descamiñado: acaso se trate de concentrar a luz na obra que se está facendo… 
Tecíanse alí preciosas mantas de cama, ou colchas, moitas delas con motivos enteiramente 
populares. Claro que as anilinas do comercio xa substituirán ás ricas cores vexetais de antano. 
As cores predominantes eran o vermello e o  azul, de combinación difícil,  mais víanse 
algunhas en branco e vermello, en azul e amarelo, algunha vez o verde. Nos debuxos, o tecido 
imponse á liña quebrada, de onde as cenefas de picos. 
 
A Veiga, ou sexa a chaira, con moitas terras de pan –houbo quen chamou á  Limia ¨o graneiro 
de Galicia¨ –, prados intensamente verdes, rodeados de carballos cerqueiros, onde alternaban 
algunhas vacas marelas co gando negro, o ¨bos ibericus¨ de aquí, de Viana, de Caldelas; A 
Veiga está rodeada de montañas que azulean ó lonxe, cada vez con azul máis claro. Mirando o 
Sur, destacase no horizonte o cerro das doce: cando o sol está verticalmente por riba, é o  
mediodía; é un reloxo cósmico. Ó pe dos montes do primeiro termo está a torre de Porqueira… 
Dos castelos que exaltaron a Benito Vicetto, a don Benito Fernández Alonso e a outros: 
Sandiás, a Pena, Porqueira, non sobreviviron máis que as torres… Sentado ó pé da torre da 
Pena, vin voar sobre a miña cabeza unha garza real; sen dúbida traía algunha mensaxe da 
Idade Media, que quedou tan secreto dentro de min, que eu mesmo non me decatei. Aquela 
torre domina a beira sur da lagoa. Cando a lagoa sexa desecada –agora parece que vai de 
veras- botarémola de menos os románticos, os cazadores e as súas víctimas. As aves raras –
alí foron cazados dous cisnes boreais, os cisnes de Apolo Hiperbóreo… Deben atoparse 
disecados na Universidade de Santiago – onde van atopar despois descanso? 
 
Mais o que non podemos esquecer é que Galicia ten alí a súa  Atlántida: a cidade de Antioquía, 
asulagada baixo as augas… Todos alí oíron as súas campás e os seus galos, aínda que non 
queiran dicilo. 
 
Mais diso haberá que falar outra vez. 
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O PRIMEIRO PROXECTO DE DESAUGAMENTO DA LAGOA DE 
ANTELA. EXTRACTOS DO ¨LIBRO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA 
REAL ACADEMIA DE AGRICULTURA, SUS ESTATUTOS Y ACTOS 
ACADEMICOS. AÑO DE 1765¨ RELACIONADOS CO PROXECTO DE 
DESAUGAMENTO DA LAGOA DE ANTELA. 

 

Introdución. 

Co gallo da posta en marcha do Centro de Interpretación da ¨Casa da Lagoa de Antela¨ de 
Sandiás, consideramos que é necesario difundir un dos primeiros proxectos relacionados co 
desaugamento da lagoa de Antela realizado no remoto século XVIII; a publicación destes 
documentos pode resultar interesante para todos os amantes da historia da nosa Limia. 

A orixe deste traballo é o artigo de Carlos Martínez-Barbeito dos anos 1957-1958 , ¨Un antiguo 
proyecto de desagüe de la laguna Antela¨, no que se fala do primeiro proxecto de 
desaugamento da lagoa, que aparece recollido no libro de actas da Real Academia de 
Agricultura do Reino de Galicia a mediados do século XVIII, aínda que non reproduce 
literalmente o contido destas actas. A estes extractos engádeselle unha breve biografía dos 
persoeiros que aparecen nomeados nesas actas. Algúns deles gozaron dun recoñecido 
prestixio, como Xosé Cornide, xeógrafo, naturalista e humanista coruñés, o abade de Covelas, 
Pedro González de Ulloa, e outros que hoxe non son coñecidos, mais a mediados do século 
XVIII tiveron un enorme prestixio, como pode ser o enxeñeiro de orixe francesa Carlos Lemaur.  

Os extractos das actas foron extraídos do libro da Real Academia de Agricultura que se atopa 
na Biblioteca da Fundación Pedro Barrié de la Maza (A Coruña). No caso da carta e a 
reprodución do mapa de Pedro González de Ulloa atópanse no Arquivo do Reino de Galicia (A 
Coruña).  

A Real Academia de Agricultura do Reino de Galicia. 

Para os ilustrados do século XVIII, a agricultura é o mais sólido fundamento do progreso 
económico e social, por iso unha das súas principais preocupacións vai ser a mellora da 
agricultura. Os ilustrados analizaran continuamente a situación da agricultura galega, sobre 
todo os atrancos para o desenvolvemento desta. Proba deste interese vai ser a creación, en 
1765, da Academia de Agricultura de Galicia na Coruña. O seu principal obxectivo vai ser 
¨investiga-las causas da decadencia da agricultura nas sete provincias do reino de Galicia¨. 
Unha das principais preocupacións da ilustración é a recuperación para o labradío das terras 
improdutivas, polo que non podían pasarlles desapercibidas as terras da Limia, asolagadas 
pola lagoa de Antela. Lamentablemente, nesta iniciativa e noutras, a nobreza,  que era a que 
tiña o dominio das terras, non tiña ningún interese en realizar cambios nin modernización 
ningunha, polo que a Academia tivo unha escasa repercusión, desaparecendo no ano 1774. 
Para coñecer algunha das causas pola que esta institución non tivo apenas repercusión, 
abóndanos con reproducir o que sobre ela escribiu o Padre Sarmiento:  

¨Quen persuadirá ós labregos galegos que lles sexa útil unha Academia de Agricultura, 
fundada no lugar máis areoso, e estéril de Galicia, como é a Coruña; e onde os máis dos 
habitantes son homes de preitos, e de pluma; ou son de espada, e de milicia; ou son de bolsa, 
e de comercio; ou son unha tropa de estranxeiros acabados de chegar a Galicia, que nin saben 
unha verba nin un verbo da lingua galega, tan precisa para falar cos labregos galegos? Que se 
poderá esperar deles, e dos estraños, para a Agricultura, e Historia Natural de Galicia?¨. 

O principal animador desta foi o Intendente do Reino, marqués de Piedrabuena, e o seu 
principal impulsor, Xosé Cornide, secretario dela. Xosé Cornide foi unha figura imprescindible 
na ilustración en Galicia, a imaxe do ilustrado galego por excelencia. 
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Os extractos que a continuación desagregamos sobre o proxecto de desaugamento da lagoa 
de Antela son as iniciativas postas en marcha, coma xa se indicou, que aparecen recollidas no 
libro de actas da Real Academia da Agricultura, o primeiro dos moitos intentos que se 
planificaron ata que comezaron os traballos de desecación no ano 1958.  

Mapa de Pedro González de Ulloa (1765) (Arquivo do Reino de Galicia) 
 

Extractos do ¨Libro del establecimiento de la Real Academia de Agricultura, sus 
estatutos y actos academicos. Año de 1765¨ relacionados co proxecto de desaugamento 
da lagoa de Antela. 

Acto tercero de la Academia de Agricultura del Reyno de Galicia que se celebro el día tres de 
febrero de 1765 

¨Ultimamente se trato el modo de desaguar la Limia, terreno de bastante extensión, situado 
entre la ciudad de Orense y Plaza de Monte Rey, que por no tener el declivio correspondiente 
las aguas, se inunda los inbiernos, de suerte que se llena de pantanos, y lagunas que impiden, 
que crezcan la mayor parte de sus frutos y que se aproveche el terreno con otros, que quitadas 
las aguas, según situación y hermosura del pays, seria de mucha utilidad. Trataronse varias 
medidas para conseguirlo, y para proceder con todo conocimiento acordó la Academia, que el 
Sr. D. Juan Luis Ximenez de Saboya, que tiene noticias particulares de este pays, hiziese unas 
apuntaciones, que sirvan de guia, assi para el conocimento de su situación, como para los 
medios de mexorarlo: y respecto, que deve pasar a ese pais D. Feliciano Míguez , Theniente 
de Ingenieros, se le entregasen estas noticias por una diputación de la Academia, a cuyo fin se 
nombró al Sr. D. Carlos Lemaur , quien, en nombre de esta pasase a suplicarles, que, con 
presencias de estas noticias y de los fines a que se dirixen, tomase conocimiento de dicho 
terreno, lo nivelase, y viese en que consistia la falta  de corrientes para poder la Academia, con 
tan seguro informe proceder a procurar los mas eficazes medios de mexorar y aprovechar este 
territorio¨. 
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Acto cuarto de la Academia de Agricultura del Reyno de Galicia que se celebro el día diez de 
febrero de 1765 

 
¨Igualmente he leydo una memoria que por encargo de la Academia havia formado el Sr. D. 
Juan Luis Ximenez de Saboya relativa al desagüe de la Limia, y habiendose en vista de ello 
conferenciado largamente sobre este punto, hizo presente a la Academia el particular 
conocimiento, que de este pays tiene el erudito Abad de Cobelas, D. Pedro González de 
Ulloa , residente en él, y se me encargo le escriviese en nombre de la Academia para que la 
franquease quantas noticias, y observaciones contribuyesen a facilitar este importante 
proyecto, como igualmente los usos que podrian, con mayor, y mas prontas ventajas destinarse 
las tierras desecadas, y que de recibidas estas noticias y las que comunique el Ingeniero D. 
Feliciano Míguez se volvera a tratar este asunto¨. 
 
 

Acta 13ª celebrada el día 21 de abril de 1765 
 
¨Se leyo una carta de D. Pedro González de Ulloa , Abad de la Feligresía de Cobelas en tierras 
de la Limia en que contestando a otra que de orden de la Academia escriví explica el facil 
modo de desagüar este Pays, y habiendo merecido particular consideración de todos los 
individuos se nos encargó al Sr. D. Carlos Lemaur , y a mi (Joseph Cornide ), que con 
presencia de un mapa que acompaña y de otro que yo ofrecí de este pays nos informasemos 
de los medios que propone, y lo hiciesemos a la Academia en la primera sesión, de el resultado 
de nuestra conferencia¨. 
 
 

Acta 14ª celebrada el día 28 de abril de 1765 
 
¨El Sr. D. Carlos Lemaur , e yo dimos quentas de las observaciones echas sobre la carta del 
Abad de Cobelas y mapa de la Limia, presentando el calculo de el canal que debe formarse 
para el desagüe de ese pays, y siendo de cuatro Leguas de largo, con siete Baras de ancho en 
su medio poporcional, y dos de profundidad ha resultado costará mas de medio millón de 
reales, en cuya consecuencia, y para proceder con mas acierto, se me encargo bolviese a 
escrivir al mismo Abad pidiendole una circunstanciada relación de las utilidades, que podran 
resultar al pays, ejecutado el desagüe; la cantidad de leguas quadras de tierra que quedaran 
desaguadas, la calidad de esta y otras noticias conducentes a este efecto¨. 
 
 

Acta 18ª celebrada el día 26 de mayo de 1765 
 
¨Tambien se leyo una carta de D. Antonio de Quintas  natural de la feligresia de Sandianes  en 
tierra de Limia dirigida al Sr. Presidente incluiendo un mapa de este pays, y proponiendo el 
modo de desaguarlo, y se acordó reservarla con los mas papeles que tratan este asunto¨. 
 
  

Acta 51ª celebrada el día 21 de diciembre de 1766. 
 
¨Se conferencio sobre del desagüe de la Limia, a cuyo efecto manifesto el Sr. Presidente un 
plano que ha hecho sacar de aquellos parajes por el Ingeniero D. Feliciano Míguez  mui 
individual, y extensivo, con un tanto del coste que tendría, formar un canal que facilitara el 
desagüe de la Limia baja, y tratado con toda proligidad, se ha dejado para otra ocasión el tomar 
una resolución¨. 
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Breve biografía dos participantes nas actas que tratan sobre o desaugamento da 
lagoa de Antela 
 
Carlos Lemaur  (Montmiral (Francia), 1720 – Madrid, 1785): Enxeñeiro militar de orixe 
francesa, considerado por ilustrados como Jovellanos como o mellor enxeñeiro da súa 
época. Participou no proxecto e construción do Canal de Castela iniciado no ano 1753, máis 
adiante foi destinado a Galicia, levando a cabo a dirección de obras no camiño de Galicia 
(entre 1763 e 1770, con algunhas interrupcións), revisando portos e fortificacións (Cee, 
Fisterra), realizando proxectos como o da desecación da ría de Betanzos (1765), e o 
proxecto do Pazo de Raxoi (1767) na praza do Obradoiro en Santiago de Compostela, un 
exemplo da arquitectura neoclásica en Galicia. Máis adiante participa no proxecto e 
construción do Camiño Real a Andalucía polo porto de Despeñaperros (1771-1785), a obra 
que lle daría maior fama entre os seus contemporáneos, dada a súa dificultade. 
Feliciano Míguez: Enxeñeiro militar galego. A el débeselle o proxecto do edificio do Arquivo 
do Reino de Galicia de Betanzos, edificio de trazas neoclásicas construído en tempos de 
Carlos III en 1775. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xosé Cornide (gravado de Cuevas). Principal impulsor da Academia de Agricultura do Reino 

de Galicia (Instituto de Estudos Coruñeses Xosé Cornide) 
 
Xosé Andrés Cornide  (A Coruña, 1734 - Madrid, 1803): Un dos máis coñecidos membros 
da Ilustración en Galicia. De orixe fidalga, estudou Humanidades en Santiago. Foi rexedor 
da cidade da Coruña, fundador da Sociedade Económica de Santiago, fundador da 
Academia de Agricultura de Galicia e secretario perpetuo da Real Academia de Historia, 
entre outros. Ó longo da súa vida realizou completos estudos sobre a historia, a xeografía e 
a economía de Galicia. Elaborou grande cantidade de mapas, entre o que destaca o da 
diocese de Ourense e a de Mondoñedo. Nos seus estudos sobre a economía de Galicia 
destaca a ¨Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia¨ (1774). Realizou 
numerosas crónicas de viaxes, como ¨Viaje desde Coruña a la Corte¨, ademais de cultivar a 
literatura, tanto en castelán como en galego, lingua na que escribiu notables poemas. 
Pedro González de Ulloa  (Xocín de Porqueira, 1714 – Covelas, 1790): Foi abade das 
parroquias de Perrelos, Santa Baia de Chamusiños e finalmente de Covelas. É o máis 
coñecido intelectual ilustrado da Limia, autor da ¨Descripción de los Estados de la Casa de 
Monterrey en Galicia¨ (1777), libro imprescindible para coñecer a realidade da maior parte 
da provincia de Ourense no século XVIII. Relacionouse epistolar e presencialmente con 
moitos dos grandes intelectuais da ilustración galega e española, como os Padres Flórez e 
Sarmiento ou cos Cornide, Campomanes e Montiano. 
Antonio de Quintas : Figura na relación de oficios do Catastro do marqués da Ensenada da 
parroquia de Santo Estevo de Sandiás, feito en 1752 como escribán desta, xurisdición 
pertencente ó marqués de Malpica. 
Marqués de Piedrabuena : Presidente da Real Academia de Agricultura do Reino de Galicia 
en 1765, Capitán Xeneral do Reino de Galicia en 1773. 
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OS MILIARIOS DE VILARIÑO DAS POLDRAS E ZADAGóS 
(SÉCULO III d.c.) 

 

Na romanización atravesaba o concello de Sandiás a Vía XVIII ou Vía Nova, calzada romana 

construída por motivos comerciais e administrativos durante o imperio de Vespasiano e o seu 

fillo Tito no século I despois de Cristo, e restaurada en tempos de Maximino e o seu fillo 

Máximo (século III despois de Cristo). Era unha das vías romanas de máis importancia do 

noroeste da península xa que unía as cidades de Bracara (Braga) e Asturica (Astorga), as 

cidades máis populosas do noroeste da Hispania. 

Do paso desta vía, que é a que conserva o maior número de miliarios de toda Europa, 

quédannos como testemuñas os miliarios de Vilariño das Poldras e de Zadagós. O Itinerario de 

Antonino do século III fai mención da existencia da mansión Geminas (Milla LXIX), parada de 

postas e hospedaxe, que se situaría perto do actual Sandiás. 

Tanto os miliarios de Vilariño das Poldras (Milla LXVII), atopados no ano 1995 (o de maior 

tamaño dos tres de Vilariño é o único que posúe unha inscrición visible),  e o de Zadagós (Milla 

LXXI), atopado a finais do século XIX,  pertencen á etapa tardía do Imperio Romano e nas súas 

inscricións están dedicados ó emperador Maximino e ó seu fillo Máximo (235-238 d.c.).  

 

 
 

Miliario de Zadagós 
 

 

 
 

Miliarios de Vilariño das Poldras 

 
 
Os miliarios (procedente do latín miliarius) son unhas columnas cilíndricas que se colocaban 
no borde das vías romanas para sinalizar as distancias (a milla romana eran aproximadamente 
uns 1.450 metros) e indicar o trazado das vías. A maioría tiñan inscricións de loanza ó 
emperador baixo cuxo mandato se construía ou modificaba a calzada. 
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A IGREXA DE SANTO ESTEVO DE SANDIÁS 
(SÉCULO XVI) 

 
 

A igrexa máis emblemática do noso concello foi construída no século XVI (antes de 1520) baixo 

a dirección do mestre de cantería de orixe portuguesa, Bartolomeu de Nosendo, que 

anteriormente traballara nas obras do mosteiro de Xunqueira de Ambía, e logo da igrexa de 

Sandiás, no Mosteiro do Bon Xesús de Trandeiras. Trátase dunha igrexa tardo-gótica e 

renacentista que consta dunha soa nave e un presbiterio cuadrangular (a parte onde se sitúa o 

altar) cuberto por unha interesante bóveda de crucería. No interior os arcos que sosteñen o 

teito descansan sobre altas columnas adosadas ós muros con capiteis con motivos 

renacentistas. No exterior destaca pola súa portada de estilo gótico tardío propia do arte 

manuelino (un estilo artístico portugués que denota a orixe do mestre de obras), un estilo 

pouco frecuente en Galicia, que recorda as igrexas portuguesas de Maravilha, en Santarem, ou 

a parroquial de Batalha.   

 

 

A reitoral, o cruceiro e a igrexa de santo 

Estevo de Sandiás 

 

 

Detalle da bóveda de crucería da igrexa de 

santo Estevo de Sandiás 

Ó seu carón atópase a reitoral construída a mediados do século XVIII e o cruceiro de Sandiás, 

compoñendo entre todos os elementos un fermoso conxunto histórico-artístico dun indubidable 

valor.  
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AS IGREXAS DE SANTA MARÍA DE COUSO (S. XII-S.XVII) E SAN 

XOÁN DE PINEIRA DE ARCOS (S.XIX) 
 

 

Igrexa de Santa María de Couso  
 
Igrexa na que se distinguen nidiamente dúas etapas constructivas, unha románica (século XII) 
e outra do século XVII. No seu interior destaca no seu retablo maior barroco unha imaxe en 
relevo da Asunción. 
 
Practicamente pegada á igrexa atópase a reitoral, e preto desta atópase un cruceiro. 
 
 

Igrexa de San Xoán de Piñeira  
 
Igrexa do século XIX, construída en 1863 seguindo uns patróns moi presentes nas igrexas 
rurais galegas dese século. No seu austero interior destaca a escultura que representa a san 
Gonzalo de Amarante, unha obra barroca de certa calidade. 
 
Ó seu carón chama a atención a reitoral, edificio do século XIX que conta con dous torreóns 
que lle confiren o aspecto dunha pequena fortaleza. 
 
 
 

 

 

Igrexa de Santa María de Couso 

 

 

Igrexa de San Xoán de Piñeira de Arcos 
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A PEDRA ALTA 

 
 
Algúns estudosos apuntan que o nome de Antela é un diminutivo de anta (marco de pedra de 
gran tamaño chantada verticalmente na terra), o que xustificaría a existencia de pedrafitas e 
mámoas na nosa zona, como no caso da Pedra Alta de Cortegada. 
 
A Pedra Alta é unha pedrafita de granito groso de 3,47 de altura. Contén gravados (cruces) e 
inscricións (de moi difícil lectura) dos séculos IX e XI, xa que foi empregado como marco 
divisorio entre parroquias e posteriormente entre os concellos de Xunqueira de Ambía, Vilar de 
Barrio e Sarreaus.  
 
 

 

 

A Pedra Alta 
 
 
 
A Pedrafita é un monumento megalítico que consiste nunha gran pedra chantada 
verticalmente na terra, que contaba cun certo simbolismo. Podía aparecer illada ou formando 
aliñamentos. Correspóndese co que se recoñece internacionalmente como menhir. 
 
 
Para saber máis:  
 
• Vega Pato, Tomas .¨A Pedra Alta de Cortegada: un menhir en ¨A Lagoa de Antela¨. Boletín 

Auriense XVIII-XIX (1988-1989). 
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OS PRIMEIROS EMIGRANTES DE SANDIÁS EN ÁMERICA:  

ALONSO DE SANTANA E FREI XOSE SEGUÍN 
 

 
Alonso de Santana  – Fidalgo natural de Santa Ana (Sandiás). Era fillo de Xoán de Santana, 
mordomo do conde de Monterrei, ó cal acompañou na campaña de Portugal (1580), polo que o 
rei Filipe II lle concedeu favores en agradecemento. Estudou no Colexio dos Xesuítas de 
Monterrei. No 1595 embarca cara ás Indias, figurando no Catalogo de pasaxeiros ás Indias, 
como criado do Doutor Arias de Ugarte, oidor (maxistrado) da Audiencia de Panamá (Nese 
mesmo ano tamén embarca o conde de Monterrei, D. Gaspar de Zuñiga e Acebedo (1560-
1606), para tomar posesión como vicerrei de Nova España (1595-1603), e posteriormente, 
vicerrei de Perú (1604-1606)). En 1607 figura como escribán de número da Vila Imperial de 
Potosí (virreinato do Perú – Actual Bolivia), vila na que chegaría ser alcaide maior da Casa da 
Moeda e alguacil maior da Santa Inquisición. A súa desafogada posición económica e o seu 
interese na construcción dun colexio na súa terra, permítelle conxuntamente con Pedro de 
Mondragon, ser o fundador do Colexio dos Xesuítas de Ourense, radicado na actual igrexa de 
Santa Eufemia. O retraso na posta en marcha deste (os primeiros xesuítas chegaron en 1654 a 
Ourense) fai que cara a 1633 sorpréndao a morte sen ter visto materializado o seu soño. 
 
 

 

Portón da Casona de Santa Ana. Lugar de nacemento de Alonso de Santana 

 
 
Frei Xosé Seguín  – Frade franciscano natural de Sandiás. Foi alumno e secretario do Colexio 
de Pasantes de Alba de Tormes (Salamanca) antes de incorporarse ó Colexio de Misioneiros 
de Herbón (A Coruña). Foi superior deste convento dende o 1749 ó 1752. No 1752 saíu de 
Cádiz con outros catro frades galegos con destino ás misións do Perú, territorio dos ¨indomitos 
e belicosos indios araucanos¨. En Ocopa (Perú) no 1754 foi nomeado Comisario Xeral de 
tódalas misións do Perú. En 1756 participou no Parlamento de Laja (tratados de convivencia 
entre os indíxenas e os españois, no de Laja, os indios Pehuenches solicitaron frades 
franciscanos). Nese mesmo ano participou conxuntamente con outros dous frades galegos (Fr. 
Alonso de la Iglesia e Fr. Xosé Gondar) na fundación do Colexio de San Ildefonso de Chillán 
(Chile). No 1757 regresou ó Perú, para facerse cargo doutras fundacións, onde morreu no 
1759. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE SANDIÁS: 
FOTOGRAMA DO DOCUMENTAL ¨UN VIAJE POR GALICIA¨(LUIS R. 

ALONSO, 1929) 
FOTOS DA COLECCIóN PARTICULAR DE LUÍS OTERO 

(PIÑEIRA DE ARCOS) 
 
 

 

Fotograma da torre do Castro do ano 1929 do documental ¨Un viaje por Galicia¨. Esta é a única 
longametraxe documental da Galicia da preguerra (Centro Galego de Artes da Imaxe). 

 
 

 

Merenda da familia Otero Quintas nos Pozos (antes de 1950 ) 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE SANDIÁS: 
FOTOS DA COLECCIóN PARTICULAR DE LUÍS OTERO 

E GIL OTERO 
(PIÑEIRA DE ARCOS) 

 
 

 

Os irmáns Luís e Adolfo Otero nunha foto do curso 1949-1950. 
 

 

 

Excursións dos veciños de Piñeira de Arcos a Vilagarcía de Arousa (finais anos 60 - principios 
dos 70). 

 


