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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 dun novo número desta revista, 
que segue a ter como principal obxectivo o de dar a coñecer o noso rico patrimonio histórico-
artístico e cultural ós nosos veciños e ós nosos visitantes. 
 
Este ano contou cunha importante novidade, a aposta do Concello de Sandiás pola celebración 
da Primeira Carreira Popular Torre do Castro, carreira  que contou cunha notable asistencia de 
atletas. Con esta acción tentamos promocionar o deporte entre os máis novos, cuns obxectivos 
primordiais: a promoción da convivencia a través das actividades deportivas así como o 
fomento dunha sá deportividade na que os resultados sexan o de menos. 
 
Este ano tamén contou cunha importante nova para o patrimonio histórico–artístico do noso 
concello, a cesión gratuíta pola Administración  Xeral do Estado da torre do Castro  ó goberno 
da Xunta de Galicia, cesión que esperemos veña acompañada de accións para conservar e pór 
en valor a nosa torre. 
 
Espero e desexo que con este novo número avancemos un pouco máis na promoción do noso 
patrimonio cultural e do deporte. 
 
Sandiás, setembro de 2010. 
 

Concepción Méndez Gándara 
Alcaldesa do Concello de Sandiás 

 
 

EDITORIAL 
 
Atopámonos ante o cuarto 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  contamos cun artigo do escritor Vicente Risco publicado no desaparecido  
xornal La Zarpa en 1921 no que se nos describe un verán calquera na Limia desa época. Co 
gallo da cesión por parte do Estado da torre do Castro á Xunta de Galicia, recorremos a un 
pequeno artigo do historiador  Xesús Taboada Chivite relacionado co castelo, que foi publicado 
en 1970 no xornal La Región. No apartado dedicado ó noso patrimonio inmaterial botamos man 
dalgunhas das lendas sobre a torre do Castro, así como un artigo sobre o entroido no concello 
de Sandiás da nosa colaboradora Carmen Cuquejo. 
 
Dedicamos tamén un espazo ó deporte cunhas páxinas dedicadas á Primeira Carreira Popular 
Torre do Castro que tivo lugar o 30 de maio de 2010. Rematamos este número cunha mostra 
de vellas fotografías que xa forman parte da galería de imaxes da memoria colectiva do noso 
concello. 
 
Esperamos que estas páxinas sexan do agrado dos veciños e dos visitantes. 
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LENDAS SOBRE A TORRE DO CASTRO 
 

 
“A traizón da torre do Castro” 

 
Cando eu era neno, un veciño de O Castro (a aldea que está ó pé da torre) contoume a 
seguinte lenda: ¨Hai moito tempo un exercito de homes vidos de lonxe arrodearon a torre do 
Castro, pero os que alí vivían defendéronse valentemente do ataque, e non a deron tomado 
(os seus muros aínda hoxe impresionan). Pero unha noite, un criado abriulles a porta ás 
agochadas, e eles entraron e pasaron a coitelo a todos os habitantes da torre, sen ter piedade 
de ninguén, para logo plantarlle lume e botala embaixo¨. 
 
Non hai moito tempo lin nun libro* de historia no que aparecía reseñado este relato; o exército 
eran os Irmandiños durante a revolta de 1467. O meu veciño dubido moito que lera este libro, 
mais as lendas moitas veces téñenvos unha base real. 
 
¨... Os sitiadores, axudados pola traizón dun criado, entraron unha noite pola portela, mataron 
ós defensores, e puxéronlle lume á torre, onde pereceron os familiares, derruíron a fortaleza, e 
voltaron a reforza-lo cerco de Allariz¨. 
 
*¨Historia de Allariz, Vila y Corte Románica ¨ A. Cid Rumbao. Dep. Prov. Ourense (1984). 
 

 
 

Fotograma da torre do Castro que aparece na película ¨Alma Gallega¨ (1962) 
(Centro Galego de Artes da Imaxe (A Coruña)) 

 
“Na procura do tesouro da torre do Castro” 

 
¨Hai xa moitísimos anos, un grupo de veciños, tanto do Castro como das Pegas, movidos pola 
cobiza que un deles lle meteu nos miolos co libro dos tesouros ou ¨Ciprianillo¨, fartáronse de 
facer buratos por todo o outeiro, ata que cavando, cavando, descubriron o pozo do castelo de 
pura casualidade. O único que sacaron foron uns cantos xerros, ós que non deron a maior 
importancia, xa que eles o que buscaban era o tesouro, pero como estaban baleiros, tiráronos 
de novo ou regaláronos¨. 
 
Esta lenda foi recollida por J.J. Cid (O Castro - Sandiás). 
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¨NA LIMIA¨ 
POR VICENTE RISCO (LA ZARPA, 02/06/1921) 

 
 

- I - 

D´Ourense para Xinzo sáles´as cinco da tarde n-un automóvele da liña de Verín, onde van 
señoritas moi enchapeiradas e descotadas que van para Cabreiroá. Algunhas son as que 
se´esmourecen con todo pra figurar que lles deu o vento mareiro. 

Tamén van rapaces con gabardina e Kodak. Saen tres coches, de maneira que sí se non colle 
n-un, agárdase pol-o outro. Inda qu´o Quintana diga que non hai sitio, non hai que desanimar; 
ten un pacencia y-agarda, y-o cabo, métes´un en calquer lado. 
O teósofo Roso de Luna ten un aforismo que sacou da sua esperencia d´acomodal-os moebles 
d´unha familia regular, nunha d´aquelas grileiras qu´en Madrid chaman casas. O aforismo dí: 
¨Todo colle en todo¨. E com´o conto do alifante y-a formiga… Mais para se convencere, hai que 
vel-os automóvels de Galiza. 

 

 

Veciños de Piñeira de Arcos e viaxeiros do primeiro servizo de autobuses de liña Ourense-
Verín, á altura dos Pozos (1916) - Foto da colección particular de Luís Otero (Piñeira de Arcos) 

 

- II - 

A Limia é unha terra que ten leenda, tanta leenda que hastra din qu´hai elí unha lagoa… A min 
xa me poden vir con contos, inda que sexa do FORUM LIMICORUM. 
Eu vin ós limiaos, c´unhos grandes chapeus de palla, guiando unhos inmensos carros d´herba 
que van cantando por unhas estradas dereitas como fusos, antre ringleiras de negrillos. Vin o 
gando mouro vir á noite do monte, pola ponte das Poldras, y-as ovellas apretuxadas tras d´il. 
Vin as patacas sementadas nas leiras, y-o centeo segado, e vin-o mallar pol-a raxeira do sol. 
Vin ós cás sair a ladraren ó camiño – porqu-eu percorrín a Limia n-un coche de cabalos, esa 
cousa anacróneca que xa non sirve mais que para ir recoller ós viaxeiros n-as estaciós do 
camiño de ferro e levalos ás fondas - e hastra vin brincar un sapo d´entras rodas, n-unha noite 
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de luar, vindo por unha d´esas estradas dereitas com´as que din qu´atravesaban o lago de 
Tezcuco en México, e qu´atravesan esta xa hipotética lagoa Antela, que non veredes anque 
vaidas a Limia; como non traigades no fardel o Coello ou o Fontán… 

- III - 

En Xinzo as horas camiñan paseniño, paseniño… Á media hora pasa un carro d´herba que 
chega ós tellados das casas, pasa cantando o cantar da Terra… 
Na acera andan brincando dous cadeliños. O reló sona o carto…Ven outro carro d´herba, 
agora son dous; pasan cantando o cantar da Terra… Logo, o reló sonará outro carto, e pasará 
outro carro d´herba, ou dous, ou mais… 
 
Ó cair o serán podedes dar un longo paseo longo, sen vos cansar; todo é camiño chao… Á 
volta, as rapazas andarán paseando, a tres y-a catro do ganchete, pol-a carretera… Algunhas 
levarán os noivos a carón seu. Campan com´as que van no automóvele para Cabreiroá… Esta 
terra da Limia dá moito, e logo en Xinzo hai moito comercio…Siguen pasando carros d´herba; 
pasan cantando o cantar da Terra, e na vila de Xinzo, somentes son os carros a cantar o cantar 
da Terra… 
 
Hai unhas lampariñas eléuticas que non aluman tanto com´os vermes de luz á veira das 
corredoiras. Son as dez pola nova… Sen presa, hai qu´ir camiñando car´a fonda. 
Coa barriga farta, vólvese car´o Casino… Diante van cantando tres carros d´herba. 

- IV - 

Agora, agárdanos un nemigo terribel. Eiqui o qu´é mosquitos, hai o demo d-íles. Teñen 
múseca: hainos de trompeta, hainos de gaita, hainos de zanfona, hainos de clarinete, hainos 
de violoncello. Morden coma centellas, comen a un, e as ronchas pican proendo quince dias… 
Rasca d´eiqui, rasca d´ala, toma un café y-unha copa na acera do Casino. A tertulia é boa de 
verdá e rompe por riba do refugallo de civilización que despersoaliza tantas outras 
manifestaciós da vida limián. Mentira parece qu´istes señores tan discretos e falangueiros o 
teñan nas suas casas todo pintado d ´aluminio, hastra a garamalleira…. 

Outra volta pol-a carretera, a arteria de Xinzo… Hai qu´ir adispacio. Pódese entrar de conversa 
n-unha tenda calquera…Pódese botar un parrafeo coas rapazas que tomán o fresco nos 
balcós… Pódese, mais que nada, falar de políteca; d´iso entenden hastr´os cás, e calquera vos 
pode dar un curso de caciquismo esprimental. 

O fin hai que se deitar. Volta pr´a fonda, sen presa… Siguen pasando carros d´herba. Pasan 
cantando o cantar da Terra, e na vila de Xinzo somentes son os carros os que cantan o cantar 
da Terra… 

- V - 

A materia non está esgotada. Istes non son mais qu´entrautos d´un escrito vello qu´a imprensa 
debe recoller. Nin Xinzo nin eu somos xa o qu´eramos fai dous anos. A roda da Fortuna non se 
detén endexamais… 
 
 

 Vicente Risco (Ourense, 1884 -1963) 
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¨O CASTELO DE SANDIÁS¨ 
POR XESÚS TABOADA CHIVITE (LA REGIóN, 05/04/1970) 

Tradución ó galego do orixinal en castelán 
 

 

 
 
 
 
Triste estampa ofrece a fotografía de Sancho deste castelo de Sandiás que garda a lembranza 
de ¨cen historias que xa pasaron¨, como cantou Lamas. 
 
Erguido sobre o outeiro, domina a ancha terra da Limia, onde durme soterrada a fabulosa 
Antioquía; a chaira pola que descorre, cantando a historia, o río do Esquecemento que un día 
cruzou triunfante Bruto O Galaico. 
 
A torre, desmouchada na súa cara Oeste, domina os casaríos de Santa Ana, As Pegas e O 
Castro, topónimo este que lembra a vella acrópole sobre a que se asentou o castelo. 
 
Os seus fortes muros de máis de tres metros e medio de grosor, son nostálxica testemuña do 
mundo medieval e tráenos a saudade de don Fernando Alonso de Santana, Señor de Sandiás. 
Aquí loitou bravamente contra o Duque de Lancaster, quen tomou a fortaleza e destruíu parte 
do castelo. 
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ÉXITO PARTICIPATIVO NA PRIMEIRA CARREIRA POPULAR 
TORRE DO CASTRO  

 
 

 
 
O Concello de Sandiás e a Agrupación Deportiva Limiactiva organizaron a 1ª Carreira Popular 
Torre do Castro, o pasado domingo 30 de maio en Sandiás. A proba contou cunha numerosa 
participación de numerosos atletas de tódalas idades, desde o atleta máis novo cun ano e 
medio ata un veterano nas carreiras galegas, o carballinés, Manuel Fernández Ledo de 73 
anos, do clube Kórpore do Carballiño. Esta carreira estaba incluída no circuíto de carreiras 
Correr en Galicia (é dicir, é unha das probas oficiais da Federación Galega de Atletismo). A 
carreira contou con varias probas por categorías. Nas mesmas participaron, 21 nenos/as na 
carreira dos pitufos  (350 m.), 33 rapaces/as na carreira de 2.000 m., e un total de 116 persoas 
na carreira absoluta (7.900 m.). 
   
A proba absoluta tiña de todo, tramos chans, subidas e baixadas, durante 7.900 metros. A 
saída situábase na Casa do Concello de Sandiás, logo atravesábase toda a vila pasando por 
diante da Casa da Lagoa de Antela e a igrexa de Santo Estevo, para dirixirse cara á torre do 
Castro (Km. 2). Alí dábase a volta para dirixirse á estrada N-525 (Km. 3,5), onde comezaba o 
gran esforzo para subir ata a ermida do san Bieito da Uceira (km. 6). Unha vez na ermida só 
quedaba baixar e rematar ó lado do colexio público de Sandiás. 
 
O gañador da proba absoluta foi Rubén Diz (Xinzo - Ourense Atletismo) cun tempo de 0:28:38. 
Os 2º e o 3º clasificados foron Eloy Campos Dacosta (Ourense – Atletismo Venturiña O Grove) 
e José Manuel Ramos (O Barco - ADAS PROINOR). O gañador, Rubén Diz, é coñecido no 
atletismo limiao por ser preparador e adestrador en Xinzo de Limia da Asociación Deportiva 
Limiactiva. As gañadoras foron: Cristina Eisermann Chamoso (Ximnasio Kórpore – O 
Carballiño), Begoña Perez Sousa (Independente – Ourense)  e Carmen Janeiro Estevez 
(Ximnasio Kórpore – O Carballiño).  
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Con relación ós primeiros clasificados do concello de Sandiás, o primeiro clasificado, posto 6º,  
foi Ignacio Feijoo Traveso (Sandiás), cun tempo de 0:31:36, o segundo, posto 31º, Francisco 
Morán Augusto (Vilariño das Poldras), cun tempo de 0:36:16, e o terceiro, posto 52º, Pablo 
Feijoo Loureiro (Sandiás), cun tempo de 0:38:53. 
 

 

 
 

Plano do percorrido da proba 
 

 
 

Perfil da proba no que se poden observar ¨Os muros da Uceira¨ 
 
 
Os comentarios máis repetidos polos atletas da proba absoluta foron as enormes e pinas 
subidas á ermida do san Bieito da Uceira, ¨os muros¨ da Uceira fixeron padecer á maioría dos 
atletas, tal e como contan eles mesmos nos foros de ¨Correr en 
Galicia¨(http://www.correrengalicia.org/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161499) e 
nalgúns blogs dos participantes: (http://jeffxavi.blogspot.com/2010/05/os-muros-de-
sandias.html). O éxito de afluencia, para ser a primeira edición foi un éxito participativo, así 
como a satisfacción dos atletas pola carreira fainos non ter dubida dunha segunda edición no 
vindeiro ano. 
 



Nº 4 - Ano 2010                                      A Torre do Castro 
 

 
 

                                                              Concello de Sandiás - Campo de San Nicolás, 2  
 http://www.sandias.es  

10 

 

 
 

Os gañadores da proba absoluta 
 

 

 
 

Os gañadores da proba cadete (Carreira escolar) 



Nº 4 - Ano 2010                                      A Torre do Castro 
 

 
 

                                                              Concello de Sandiás - Campo de San Nicolás, 2  
 http://www.sandias.es  

11 

 

 
 

Saída dunha das carreiras infantís 
 

 
 

Os participantes do concello de Sandiás na proba absoluta. 
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¨O ENTROIDO NO CONCELLO DE SANDIÁS¨ 
POR CARMEN CUQUEJO 
 
 

¨Antigoamente, o vir os días d´Entroido (domingo e martes) , faguíanse moi boas festas, con 
burros, carruaxes, fargalleiros, gitanas (imitación d´elas), etc…; faguían un entroido de palla e 
metíanlle unha buxuga d´o porco chea de sangue n´a barriga, y´o martes, o por do sol, 
tirábanlle tiros, hasta que sali´o sangre e cai´o entroido; todo ésto en medio de canterías, toque 
de latas, caldeiros, cucharas, chaves e cazolas, pandaretas, etc., agora ises festexos van 
desaparecedo y ecliusándose, e xa, únicamente, se ve unha carantoña que outra, ou catro 
rapaces que queren faguer que fan; pero desapareceu aquil humor dos vellos, armar disputas e 
parrafeos en verso, etc.¨ 

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás” 
Urbano Santana  
Revista Nós , xuño-setembro, 1931. 
 

 

 
 

¨Arroufanda¨ en Couso. Anos 60. 
Colección particular de María Cabrera Dacal (Couso de Limia) 

 

O Entroido é unha festa de benvida á primavera, que comeza como esquecemento do inverno. 
Constitúe un culto á terra e a súa fertilidade. O longo dos séculos o Entroido constituíu unha 
importante manifestación cultural, popular e tradicional, con moito arraigo en Galicia. É esta 
unha festa de participación e trangresión a calquera da orde establecida (xerárquica, sexual, 
etc). As xentes pasan a ser os protagonistas da propia comunidade e dan paso á festa, ás 
mascaras, á sátira e ás bromas. É don Carnal quen reina en tódalas aldeas e vilas durante 
eses días en que todo esta permitido... 

O ENTROIDO EN SANDIÁS  

D. Urbano Santana, veciño de Sandiás, publicou no ano 1931 un artigo na revista Nós  
resaltando as boas festas que se facían en Sandiás o domingo e martes de Entroido, e xa 
lamentaba daquela a amenaza pola falla de continuidade e de participación na mesma. Foi 
quen de intuír o final dunha festa de carácter propio, en troques de que a xente vaia á vila ou 
quede na casa. Remontémonos pois un tempiño atrás para lembrar o que foi o Entroido neste 
concello. 
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O Entroido comezaba unha semana antes co domingo Corredoiro; denominábase así porque é 
o día en que se comezaba a correr o entroido. Con este "tiro de saída" abríanse as portas á 
troula e á festa. Este día chamábase tamén Domingo das Chinas. O nome , que coincide co de 
outras zonas vén dado da costume que en lugares como Sandiás, Couso ou A Corga, rapaces 
e rapazas, mozos e mozas perseguíanse e loitaban, co fin de botarse cinza uns ós outros. 
Búscase certo contacto amoroso, pois non debemos esquecer a latencia da fecundidade 
presente en todo o Entroido. 

Era costume tiznarse a cara co "sarrio" que acumulaban as cazolas e as gramalleiras das 
lareiras, untar as mans no pote dos porcos para pasárllelas pola cara ós demais. 
En Cerredelo, durante esa semana facíase baile ó son da pandeireta tódolos días, no fiadeiro 
(na casa do "Juanito") desde as 10 ata a 1 da mañá. Esa semana, igual que en Couso, 
aproveitábana as mulleres para preparar a roupa que logo ían lucir nos días de Entroido, e que 
se describirá máis adiante. Non temos noticia doutros domingos intermedios, como por 
exemplo na veciña aldea de Laioso (Vilar de Santos) onde facían o Domingo Oleiro. 

Coa festa diaria chegábase ós días propios do Entroido: domingo, luns e martes. Nestes días 
tranformábase por completo a vida tranquila dos veciños e veciñas. As bromas do Entroido 
teñen un senso simbólico moi profundo, que xa se puña de manifesto na Idade Media, cando o 
pobo se sublevaba contra das innovacións que quebrantaban o costume dos antergos. Esto 
pódese ver no que se lles facía ós veciños que non participaban no Entroido ou que tiñan sona 
de ter mal carácter (pendurarlle o meco na porta da casa, facerlle bromas, etc). 

O elemento primordial do Entroido son as Carautas. As xentes vístense con roupas vellas, 
tapan a cara, trocan de sexo, imitan oficios, etc; dando un aspecto de teatro popular que se 
desenvolve no propio pobo, sendo os actores improvisados os propios veciños, invertíndose 
así os valores da vida cotiá. Como en moitas localidades, en Sandiás eses días saían á rúa os 
Fargalleiros , noutros lugares chamados borralleiros ou felos ( de aí a expresión "vas feito un 
felo", asociándoo a algo feo e ridículo).  

Son homes e mulleres vestidos con roupas vellas e rechamantes, trocando o sexo ( homes de 
mulleres e viceversa). Os fargalleiros saían á tardiña, ían en grupos, polos barrios da vila, e 
visitaban as casas dos veciños; ían cantando e levando ledicia polas cociñas, onde se lles 
daba, en agradecemento pola visita, algo de comer: chourizos, talladas de porco, galletas, etc. 
Os fargalleiros eran comúns a tódolas aldeas do concello, e ían acompañados polas “xitanas” 
(imitacións de cíngaras), vellos e vellas e outras máscaras. Ás veces levaban a cara tapada 
con caretas feitas con cartón e pintadas por eles. Variaban os percorridos, segundo as zonas e 
as parroquias, por exemplo: 

• Os de Sandiás: ían a Couso. 
• Os de Couso: ían a Vilariño, Vilar de Santos e Cerredelo. 
• Os de Cerredelo: ían a Laioso, Outeiro, Parada e Castelaus. 
• Os da Corga: ían ós pobos da Veiga.  

Logo destas visitas facíase festa na vila, os veciños/as convertíanse en “músicos e danzantes” 
e facían bailes ó son de pandeiretas e cánticos tradicionais. Os lugares variaban segundo as 
vilas,así por exemplo: 

• Sandiás: na estrada.  
• Couso: no forno ou na aira.  
• Cerredelo: no fiadeiro ou nas cortes.  
• A Corga: no forno ou na aira.  
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No tocante ás máscaras cabe facer unha mención especial en Couso e Cerredelo: dende o 
domingo de Corredoiro xuntábanse as mulleres durante toda a semana e preparaban a roupa 
que ían pór no Entroido: levaban unhas enaguas brancas, adornadas con follas de hedra, e 
flores de papel de cores, unha blusa á que lle cosían flores e fitas de papel de cores, por riba 
puñan un dengue. Na cabeza levaban un sombreiro, un pano ou un pucho, adornado co 
mesmo. Esta vestimenta lembra ás madamas, común a outras localidades de Galicia (Cobres, 
Entrimo, etc), pero non temos coñecemento da vestimenta dos homes, como posibles galáns. 

Saían en comparsa o domingo e o martes, xunto coas outras máscaras e formando as 
chamadas “Arroufandas”. Cóntannos de Cerredelo que ían a “correr o Entroido” que consistía 
nun itinerario polas aldeas lindantes (Laioso, Outeiro, Castelaus...) - ¡Aí vén a arroufanda! - 
berraban os veciños cando chegaban ás súas aldeas e os recibían con bailes e pandeireta. 
Seguían o percorrido polas demais aldeas, ata volver a Cerredelo, onde os demais xa estaban 
esperando. Alí facían de novo festa, os outros marchaban e eles voltaban a facer o camiño. 
Tamén quedaban na vila e ían de casa en casa. Recollimos esta anécdota en Cerredelo: A sra. 
Pepa e o sr. Francisco eran un matrimonio moi animado que se disfrazaba tódolos anos, con 
eles levaban unha boneca de trapo. El dicía: - ¡ven aquí bichuela mía! - e ela contestaba - ¡Voi 
esposo mío! -. Así ían pola aldea e a xente dáballes ovos e chourizos; despois xuntábanse 
todos no forno e comían todos xuntos. 
 
O aspecto gastronómico está presente nesta festa de “excesos”, na que non falta comida e 
viño. Normalmente comíase na casa e en familia. O porco presidía tódalas mesas: cocido, 
cachucha, lacón con grelos, chourizos, pedro, etc. Acompañado por ricos postres: filloas, 
línguas de gato. Recollemos esta cantiga de despedida do entroido, que fai referencia ó 
periodo de Coresma: 

 
“Adios martes de entroido, 

adios meu entroidiño, 
ata o domingo de Pascua 
non comerei máis touciño” 

Outra personaxe que non pode faltar no entroido é a figura do meco. Simboliza o Entroido 
aínda que tamén o frío, a neve e o inverno, e de aí a queima. A morte ou queima do meco é o 
fin do Entroido. 

Facíase en tódolas aldeas do concello. Elabórase con palla, vestíase con roupa vella, 
destacándolle os atributos. Facíano os rapaces ou a xente maior 15 días antes de Entroido 
(Sandiás) e colgábano nun pau nun cruce de camiños. Ó remate do Entroido, queimábano. En 
Couso pendurábase o domingo de madrugada na praza e o martes íase con el dun lado para 
outro, para deixalo na aldea veciña (Vilariño). Tamén era usual deixarllo á porta dalgún veciño, 
con sona de mal carácter ou que non colaborase na festa. 

Ó remate do Entroido facíase a queima do meco e a lectura do testamento, que consistía 
nunhas copliñas nas que se recollían os acontecementos destacados de todo o ano. En Couso 
facíao o alguacil, e na Corga un vello do lugar ó que acompañaban a outras aldeas da Veiga 
para dicirllo, eles devolvíanlle unha réplica ( o que lembra na forma as “regueifas”) e de novo 
recibían resposta; tratábase de ser o derradeiro en dicilo para que os outros non o puidesen 
replicar. 
 
Estes son, fundamentalmente, os aspectos recollidos do Entroido en Sandiás. Posiblemente, e 
apelando á memoria da xente, sairían moitas máis cousas. Maila todo, é lamentable que isto 
quede simplemente no recordo, que perdamos os vestixios que herdamos dos antergos, pero 
aínda que é lamentable non é irreversible: informando e estimulando á xente e implicando ós 
mozos/as a que recuperen o que é de seu. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE SANDIÁS 

 
 
 

 

Sandiás (Anos 60) 

 
 

 

Piñeira de Arcos (Anos 60) 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE SANDIÁS 

 
 
 

 

Veciños de Sandiás na procesión á Santa Marta (Vilar de Santos) durante o Ano Mariano de 
1954 – Colección particular de Digna Feijóo 

 

 

Familia Otero Quintas na Saínza (1945) – Colección particular de Luís Otero 
 


