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SAÚDO DA ALCALDESA 

 

 
 
Como alcaldesa do Concello de Sandiás diríxome a tódolos veciños e visitantes para 
comunicarvos a creación da revista cultural e turística do concello, que leva por título A Torre 
do Castro, símbolo por excelencia do noso concello e un dos monumentos máis emblemáticos 
da Limia.  
 
Con esta publicación tentarase acercar ós visitantes e veciños á nosa historia e ó noso 
patrimonio cultural, dándoo a coñecer primeiro entre nós mesmos e logo a todos aqueles que 
nos visiten. 
 
A nosa intención é ofrecer unha publicación anual. Queremos que este primeiro número sexa 
un referente para o futuro e que nos axude a potenciar e valorizar o noso patrimonio cultural e 
patrimonial.  
 
Sandiás, setembro de 2007 
 

M.ª Concepción Méndez Gándara 
Alcaldesa do Concello de Sandiás 

 
 

EDITORIAL 
 
 
Atopámonos ante o primeiro 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 centrarémonos nos aniversarios do ano 2007 que teñen relación co patrimonio 
do noso concello. O primeiro deles son os 400 anos do remate do retablo de santo Estevo de 
Sandiás (1607-2007), no que traballou un dos máis grandes artistas do século XVII en Galicia: 
Francisco de Moure. Logo temos o 540 aniversario do derrubamento polos irmandiños da torre 
do Castro durante a revolta irmandiña de 1467. No apartado dedicado ó noso patrimonio 
inmaterial botamos man das lendas sobre a lagoa de Antela que foron publicadas en 
numerosos libros e revistas de divulgación, incluíndo a revista Nós. 
 
Co gallo da próxima inauguración da Casa da Lagoa (Centro de Interpretación da Lagoa de 
Antela) aproveitamos para repasar a cronoloxía dos numerosos intentos de desecamento da 
lagoa de Antela, así como algunha da bibliografía existente sobre ela. Rematamos este 
primeiro número cunha mostra de vellas fotografías, xentileza do veciño de Piñeira de Arcos e 
coñecido escritor, Luís Otero, co que se podería falar da creación dunha galería de imaxes da 
memoria colectiva do noso concello. 
 
Esperamos que estas páxinas sexan do agrado dos veciños e dos visitantes. 
 
 
 
 
 



Nº 1 – Ano 2007                                                      A Torre do Castro 
 
 

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

 

 

540 ANOS DO DERRUBAMENTO DA TORRE DO CASTRO DURANTE 
A REVOLTA IRMANDIÑA (PRIMAVERA DE 1467) 

 
A torre de Sandiás foi unha das moitas fortalezas galegas que foron derrubadas durante a Revolta 
Irmandiña de 1467. Nesta revolta as xentes das vilas e aldeas rebeláronse  contra os ¨moitos agravios, 
danos e males¨ que recibían desde as fortalezas (¨refuxio de malfeitores¨) dos señores, cabaleiros e 
prelados.  Para iso, organizáronse en irmandades leais ó  rei comandadas por fidalgos (Diego de Lemos, 
Pedro de Osorio, etc..) , uníndose na primavera de 1467 nunha gran insurrección xusticeira que ía 
derrubar a maior parte dos castelos e torres que  había en Galicia e que obrigará a parte da nobreza a 
fuxir cara a  Portugal ou Castela (a primeira das fortalezas derrubadas vai ser o Castelo Ramiro, preto de 
Ourense, da que se teñen novas do seu derrocamento o 25 de abril de 1467). Na primavera de 1469 a 
nobreza contraatacou, venceu ós irmandiños, e fixolles  reconstruír algunhas das fortalezas ós mesmos 
vasalos que as derrubaran. 
 
Imos aproveitar esta celebración para dar a coñecer e a difundir,  mediante o breve artigo que segue, a 
historia dun dos monumentos mais emblemáticos e coñecidos do concello de Sandiás: a súa torre. 
 

      
 

A torre do Castro, construída no século XII, é un dos monumentos máis emblemáticos da Limia. 
 

A torre do Castro, como é coñecida polos veciños de Sandiás, foi construída sobre un antigo castro que 
ocupaba unha situación estratéxica que lle permitía un control total do territorio. A súa fundación aparece 
envolta en varias lendas relacionadas, incluso, con Bernardo do Carpio (século IX), aínda que o máis 
seguro é que fora  construída na primeira metade do século XII. 
 
Participou nas guerras fronteirizas pola posesión do condado da Limia, entre o monarca Afonso VII de 
Castela e León e Afonso Henriques de Portugal, o futuro Afonso I de Portugal. No ano 1386 foi asaltada 
polo duque de Lancaster, pretendente á coroa de Castela. No século XV vai ser posesión de Alonso 
Pimentel, o conde de Benavente, punta de lanza da nobreza de Castela en Galicia que tamén vai se-lo 
señor da vila de Allariz, preto de Sandiás. 
 
Durante a revolta antiseñorial da primavera de 1467 vai ser derrubada polos irmandiños que estaban a 
asediar o castelo de Allariz. A partir deste momento non sabemos se foi reconstruída ou non, posto que 
algún autor opina que xamais se reconstruíu, mentres que a maioría deles opina que foi reconstruída 
polos Pimentel despois de 1469.  Algún destes autores chegan a opinar que foi destruído polo famoso 
Pedro Madruga nas loitas sucesorias (1474-1479) entre os partidarios da irmá do rei (entre eles os 
Pimentel), a futura raíña Isabel a Católica, e os da filla do rei, Xoana a Beltranexa (apoiada por Pedro 
Madruga). 
 
Na guerra hispano-lusitana do século XVIII foi punto de concentración de tropas para a súa posterior 
distribución a diferentes puntos da fronteira durante un episodio da Guerra de Sucesión Española (1704-
1715). 
 
Foi posesión das máis poderosas familias da provincia. Hoxe só queda parte da torre da homenaxe, na 
que se poden admira-los seus grosos muros. Constaba, ademais de soto, de 3 pisos e terraza superior. Ó 
seu pé pódese admirar unha extraordinaria panorámica da desecada lagoa de Antela e da Limia. 



Nº 1 – Ano 2007                                                      A Torre do Castro 
 
 

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

 

 

LENDAS SOBRE A LAGOA DE ANTELA  
 
 

 
 

¨Antioquia¨ (1) 
 
 
“Algún diravos que as súas lamecentas augas 
ocultan as torres dunha  soberbia cidade 
fundada por Antíloco, tendo unha sorte 
parecida ás de Pentapoles na Palestina polo 
seu nefando crime á idolatría prodigada ó galo,  
figura que aínda hoxe se destaca nas torres e 
campanarios de Galicia. Outros que, ó 
reverberar dun sol lucente e límpido nun día 
primaveral, reflíctense nas súas satinadas 
augas a cúpula de edificios alí asolagados, 
con outras mil andrómenas que o sopro da 
ilustración se encargará de disipar no 
espacioso ambiente que as axita”. 
 
               El río Limia y sus contornos (1879)  

Benito Fernández Alonso  
Tradución do orixinal en castelán  

 
¨Antioquia¨ (2) 

 
 

“Dos pobos da parróquea é iste (Cardeita) o 
que s´alcontra máis cerca da Veiga e por eso 
teñen feito os vellos do pobo unhas 
escavaciós en busca d´aberes; pois dise que 
antiguamente había n´a Veiga unha ciudá 
(Antioquia) que tuvo Dios que castigala porque 
vindo por´o mundo pidindo unha limosna non 
alcontrou máis que unha familia que lla dira, 
que foi a que se salvou do alago mandada sair 
por Dios sin que volveran a cabeza pr´atrás; 
pero un da familia desacatou a orden do Noso 
Señor entonces volveuse pedra. Pero cando a 
xente iba co gando pr´a Veiga íballes verrecar 
ond´a pedra, que despóis foi recollida por´o 
convento de Trandeiras… Os de Cardeita 
alcontraron n´esas escavaciós unha trabe, un 
pote vello, un pozo con escaleiras e non sei si  
outras cousas… Os autuales non dan razón de 
tales alcontros, sólo dín ¨contaban os vellos”. 
 

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”  
Urbano Santana  

Revista Nós (xuño-setembro, 1931) 
 

 

 
¨Os exércitos encantados do rei Artús¨ 

(1) 
 
“E unha era que como había moitos charcos e 
lameiros, chegado o verán saían deles tantos 
mosquitos cínifes que, erguéndose á posta  do 
sol, pola veiga abaixo voando, resplandecían 
as ás que parecían armas, e os da terra que 
os vían dicían e afirmaban que era o rei Artús 
que estaba encantado co seu exército naquela 
veiga…, así ó crían porque dicían que seus 
pais e avós,  e devanceiros así o dixeran e 
afirmaran. Estas e outras malicias, parvadas e 
pecados quitáronse e desterráronse co novo 
edificio”. 
 
“Origen, fundación y primeros tiempos  del 

Buen Jesús de Trandeiras”  
Boletín de la comisión de monumentos de 

Orense XI (1936-1939)  
Manuscrito orixinal do s. XVI. Transcrición de 

Antonio Cruceiro Freijomil 
Tradución do orixinal en castelán  

 
¨Os exércitos encantados do rei Artús¨ 

(2) 
 

“… e coa calor do sol no verán espállanse pola 
atmosfera unha nube inmensa de zoadores 
cínifes que mortifican de día e de noite, e non 
cabe existan en ningunha parte tantos nin tan 
carraxentos e sañudos.  Á antiga superstición 
pagá sobre o eterno e universal esquecemento 
que producía o beber ou atravesar as augas 
do Leteo, o vulgo sempre crédulo e amigo do 
marabilloso, substituíu outra nos tempos 
cabaleirescos que aínda duraba ós principios 
do século XVI, de ser estes alados e armados 
insectos os exércitos encantados do rei Artús,  
transformacións das que  falaron tanto os 
romances nacionais e extranxeiros”. 
 

     Memoria sobre el desagüe de la laguna 
Antela o de la Limia (1834)  

Juan Manuel Bedoya  
Tradución do orixinal en castelán 
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Vista aérea da lagoa  de Antela. En primeiro termo a ponte das Poldras (1960) 
 

¨ANTIOQUIA¨ 
 
“No lugar que oxe ocupa a lagoa de Antela houbo, n-outros tempos unha cidade chamada 
Antioquia. Era a meirande que se conecia e a mais rica. Pro a sua riqueza e o seu grandor 
foron a sua perda. Trocouse soberbia. Os seus veciños asoballaban ás xentes dos arredores e 
non tiñan caridade con ninguén. 
 Quixo Deus castigalos, mais Xesús propúxose salvar ós xustos que houbese. E veu á  terra, e 
foi a Antioquia na figura dun esmolante e tentou a caridade dos antioquiaus. Percorreu a cidade 
enteira da primeira á últema casa pedindo esmola, e non achóu a ninguén que xiquera lle 
dixese: ¨Deus te axude¨. Postreiramente, cando xa marchaba co corazón atristurado, entre 
unhos carballos viu unha casarella ca porta suchouza e unha velliña, mui velliña, agarouchada 
a carón dun lumiño que máis afumaba qu-aquecía. Xesús arrimouse e pregou: 
    -Unha esmola pol-o amor de Deus. 
  -Pase quen sexa, dixo a velliña. 

 E Xesús pasou. E a velliña sentouno ó lume, e muxiu unha cabra que tiña e déulle unha cunca 
de leite e un anaco de bica. E dispoixas deitouno na súa camiña chea de farrapos que tiña nun 
canto da chouza. Elí durmiú Xesús e a vella pasou a noite á beira do lar tremendo co friu, pois 
a leñiña acabárase e o borrallo xa non quentaba. 
Cando a alba do día espertou Xesús dixolle á velliña: 
   -Ven. Quero que olles o que foi de Antioquia. 
E a Velliña quedou sorpresa cando viu que no lugar que ocupaba Antioquia estendíase unha 
lagoa que asulagaba o pobo. E naide se salvara fora da velliña, nin xente nin animais. E a 
velliña, tremando, demandoulle a Xesús: 
  -Pro… porque aconteceu isto con Antioquia… 
  -Po-los seus pecados, pol-as suas iniquidades. 
E n-aquel mesmo día se soubo a nova terrible por todal-as terras pois os paxaros que alí 
moraban fuxiron a outros lugares, e iban dicindo pol-o ar: 
  -Que se fonde Antioquia…que se fonde Antioquia… 
E ainda está alí, asulagada, a cidade. Na mañanciña de San Xoán, cando o primeiro raio de sol 
relampra na lagoa, alá abaixo, mui fondo, albíscase o campanario da eirexa. E a noite do Natal, 
ás doce en punto, ouvense cantar os galos”. 
  

“Contos populares da Terra: Antioquia”  
Laureano Prieto  

La Región, 03/09/1958. 
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HISTORIA DOS INTENTOS DE DESECAMENTO DA LAGOA DE 
ANTELA, ASÍ COMO BIBLIOGRAFÍA SOBRE A LAGOA 

 
 
• Romanización: realización das obras de canalización das augas da lagoa de Antela a 

través dunha canle principal, e dunha tupida rede de pequenas canalizacións ou ramais 
secundarios de rega. 

• 1765 – Realizouse un estudo para un proxecto de desecamento encargado pola Academia 
de Agricultura do Reino de Galicia (1765-1774). 

 
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¨. 
 

Libro del establecimiento de la Real Academia de Agricultura, sus estatutos y actos académicos. Año 
de 1765 (Biblioteca da Fundación P. Barrié de la Maza (A Coruña)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mapa de Pedro González de Ulloa (1745) (Arquivo do Reino de Galicia) 
 

Proxecto de desecamento da lagoa de Antela de don Pedro González de Ulloa, presentado 
á Real Academia de Agricultura do Reino de Galicia.  
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Pedro González de Ulloa (1714-1790) - Abade de Covelas e intelectual ilustrado. Relacionouse 
epistolar e presencialmente con moitos dos grandes intelectuais do momento, como os Padres 
Flórez e Sarmiento ou os señores Cornide, Campomanes e Montiano. 
 
 
Carta, mapa e proxecto de desecamento de don Antonio de Quintas (escribán de Sandiás 
segundo o Catastro do Marqués de la Ensenada do 17 de decembro de 1752) remitido á 
Real Academia de Agricultura do Reino de Galicia. Foi visto na sesión do 26 de maio de 
1765. Xuntouse con outros papeis do mesmo asunto, pero lamentablemente 
desapareceron. 

 
• 1804 – Publicación do libro Descripción económica del Reyno de Galicia, de Lucas Labrada. 
Nel fálase dos intentos dos veciños de romper os penedos da Ponte Liñares para mellorar o 
desaugadoiro da lagoa de Antela. Noméanos tamén os cultivos que predominan na Limia: 
centeo, algún millo, moito pasto e abundancia de gando. 
 
• 1818 – Publicación do libro Viage a Galicia o breve descripción de dos de sus carreteras. De 
la construida desde Astorga a La Coruña y de la que debe construirse desde Benavente a la 
ciudad de Orense. Con algunas observaciones acerca de sus obras, utilidad y circunstancias 
de dichas dos carreteras, de Vicente Vázquez del Viso.  
 
 
Faise mención das iniciativas propostas para ordenar o desecamento da lagoa de Antela, e engade que 
sería digno do desvelo do goberno que se obrigue ó conde de Monterrei a executar a obra, ou que a 
realice o Estado expropiándolle os terreos ó conde polo moito que aforraría o Estado no fornecemento de 
cánabo para o departamento do Ferrol e outros portos de Galicia. Dos cultivos existentes na Limia, fai 
mención da gran colleita de grans e da gran cantidade de gando que se cría nos seus pastos e tamén que 
se cultivan considerables colleitas de liño e cánabo. 
 
 
• 1824 – O cóengo-cardeal, don Juan Manuel Bedoya, é desterrado ó Bon Xesús de 
Trandeiras; alí tivo ocasión de observar ben os problemas que afectaban ás vilas e aldeas  da 
lagoa de Antela. É alí onde naceu a súa idea de desecala, para que as vilas e aldeas 
explotasen as terras e se mellorara a salubridade, aínda que esta obra xa se comentaba nos 
faladoiros do cardeal Quevedo (+1818). 
 
• 1825 – O corrixidor de Xinzo de Limia, don Julián Toubes, máximo impulsor das obras de 
canalización, calculou que os traballos se beneficiarían con 24.000 ferrados de sementeira. 
 
• 1827 –  Autorización por Real orde de Fernando VII do 3 de marzo de 1827 para levantar un 
plano e calcular os custos das obras. 
 
• 1831 – Ocupouse de preconizar a súa continuación o cóengo-cardeal don Juan Manuel 
Bedoya na Memoria sobre el desagüe de la laguna Antela o de la Limia, feita nos anos 30-31 e 
publicada a finais de 1831. 
 

 
• Obxecto da memoria de Bedoya: recomendarlle ó Goberno de Madrid o proxecto de Toubes. 
• O proxecto constaba de dúas fases: 
 

1) Realización dunha canle profunda de norte a sur da lagoa.  
2) Rotura dos penedos que pechan o seu paso polo sur, xunto á Ponte Liñares, e que 
impiden o seu desaugue. 

 
• Nesta memoria faise mención ós cultivos da Limia: trigo en abundancia, centeo -moito e de 
calidade superior- , colleita de millo, moita pataca. 
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• 1832 – O comisario de Cruzada e mecenas, don Manuel Fernández Varela, contribuíu cos 
fondos necesarios para estas obras, que comezaron en 1832. 
 
 
A Comisaría Xeral da Santa Cruzada era o posto eclesiástico de maior opulencia que existía na corte dos 
Austrias e Borbóns e,  por ende,  en toda España. Tamén fixeron donativos para o desecamento o bispo 
de Ourense, Dámaso Iglesias Lago (1818-1840), e os concellos da Limia.  
 
 
En 1832 estaba á fronte da obras don Julián Toubes. Levouse a cabo a limpeza da antiga 
canle de fábrica romana dende a ponte da futura estrada Villascastín-Vigo á Ponte Liñares. 
Estas obras lograron notables progresos, aínda que se viron interrompidas pola oposición das 
vilas e aldeas da lagoa de Antela que temían que se lles ocuparan os pastos. 
 
 
“Llegaron a construirse 17.000 varas del nuevo cauce, de 16 varas de ancho y se comenzó el 
rompimiento de la cantera de Ponte Liñares, por lo  cual el río corrió  bastante, arrastrando arenas que 
cegaron los pozos situados más abajo del puente, donde cogían mucha  pesca los vecinos de Güín y 
Santiago do Ribeiro, y se ganó terreno para pastos”. 

 
Geografía General del Reino de Galicia. Provincia de Orense (1928) 

Vicente Risco 
 

 
• 1833 – Publicación do libro La gratitud a la beneficencia. Al Excmo. Sr. D. Manuel Fernández 
Varela, comisario apostólico de la Santa Cruzada, etc., por su poderosa protección al 
interesante desagüe de la laguna Antela o de la Limia en la provincia de Orense, Reino de 
Galicia. 
 
• 1834 – Coa morte de Fernández Varela e o cambio de destino de Toubes cesan os traballos 
na lagoa.  
 
• 1837 – Guerra Carlista (1834-1840) - Aparece en Xinzo o xefe carlista Mateo Guillade, que 
confiaba nun gran movemento tradicionalista na Limia. Atrinchéirase con 30 homes en Ordes, 
nas obras ordenadas sobre o plan de Bedoya e do corrixidor Toubes para o desaugadoiro da 
lagoa de Antela, sostendo un combate coas forzas constitucionais do comandante don Juan 
Gualberto Corcuera. 
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• 1845 – Representación da lagoa de Antela na Carta xeométrica de Galicia (París, 1845) de 
Domingo Fontán, o primeiro mapa realizado en España con métodos científicos e medicións 
matemáticas.  
 

 
 
• 1847 – Xustificación no Boletín Oficial da Provincia dos gastos das obras realizadas polo Sr. 
Toubes. 
 
• 1849  – A poboación do concello de Sandiás en 1849 segundo o Diccionario Madoz, era de 
422 veciños, e 2.110 habitantes. 
 

 
Produción: millo, trigo, centeo, patacas, 
liño e outras froitas.  
Gando: críase gando vacún, cabalar, 
mular, lanar e porcino.  
Industria agrícola: muíños fariñeiros e 
lenzos de liño.  
Comercio: gando, lenzos e samesugas.  
 

 
Poboación: 422 veciños – 2.110 almas  
Parroquia de Sandiás: 156 casas. 456 
veciños (750 almas).  
Escola de letras frecuentada por 30 nenos.  
Cartería.  

 

 
 
• 1864 –  Don Toribio Iscar Sáenz, enxeñeiro vallisoletano, presentou un proxecto de 
desecamento similar ó anterior de Bedoya. El vai ser o xerente da empresa encargada de levar 
a cabo o proxecto. 
 
Informe do doutor Suárez de Allariz sobre a necesidade do desecamento da lagoa de Antela 
para a erradicación de enfermidades infecciosas. 
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• 1866 – Publicación pola empresa para executar as obras do desecamento do libro La 
empresa para el desagüe y saneamiento de la laguna Antela, a los pueblos de la Limia, por D. 
Francisco Javier Mugártegui y Parga, Diputado Provincial de Pontevedra. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Detalle dunha das táboas de datos estatísticos de poboación e gando da Limia do libro  
 

 



Nº 1 – Ano 2007                                                      A Torre do Castro 
 
 

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

 

 

 
• 1868 – Concesión do desecamento. Comezan as obras traballando nelas uns 200 homes. O 
18 de setembro dese ano prodúcese un pronunciamento contra a raíña Isabel II en Entrimo; un 
dos instigadores foi Toribio Iscar, e a maior parte dos obreiros abandonaron as obras para 
engrosar as filas dos sublevados. 
 
• 1877 –  Baixo a dirección dun técnico de Obras Públicas de Ourense e a contribución 
económica da francesa, marquesa de Longueville, continúanse os traballos de desecamento. Ó 
pouco tempo abandónanse os traballos ó ter que partir a marquesa cara a Francia. 

 
• Durante os anos dos proxectos anteriormente nomeados apareceron numerosas obras que 
tratan de aspectos relacionados coa lagoa de Antela, proba do grande interese que levantaron 
os proxectos de desecamento no século XIX, sobre todo as relacionadas cos achados 
arqueolóxicos. 
 

 
• El lago de la Limia (folletín novelesco) 
Benito Vicetto, 1861. 
• Antigüedades prehistóricas y célticas de Galicia (novas dos achados da lagoa) 
José Villa-Amil y Castro, 1873. 
• Antigüedades de Galicia (novas dos achados da lagoa) 
Ramón Barros Sibelo, 1875. 
• El río Limia y sus contornos (nel aparece a lenda do galo de Antioquia) 
Benito Fernández Alonso, 1879. 
• Galicia 
Manuel Murguía, 1888. 
Murguía fálanos neste libro dos achados atopados na lagoa durante a construcción da 
estrada Villacastín-Vigo, así como nos traballos de desecamento levados a cabo por 
Toribio Iscar. Tamén menciona os poboados lacustres. 
 

 
• 1938 – Proxecto de Francisco Conde-Valvís, presentado en Bilbao en 1938 no Congreso 
Nacional de Servizos Técnicos. Máis que un proxecto de desecamento, tratábase dun proxecto 
de regulación de augas para converter a lagoa de Antela nunha xigantesca pradería artificial, 
co que se conseguirían triplicar as cabezas de gando vacún e cabalar existentes na zona. 

 

 
 

Detalle do mapa do Instituto Xeográfico Nacional (1943) 
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• 1949 – Constitución dunha sociedade particular denominada Agrícola de Antela, S.A. que 
solicitou autorización para o saneamento da lagoa de Antela, que tampouco logrou levar a 
efecto. 
 
• 1949-1951 – Publicación do artigo ¨La laguna de Antela y sus palafitos¨, de Francisco Conde-
Valvís (Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense – Tomo XVII). 
 
• 1956 – Declaración de alto interese nacional das obras de saneamento e colonización da 
lagoa de Antela (Lei do 27 de decembro de 1956 (BOE, 30 de decembro de 1956)). 
 
• 1957-1958 – Publicación do artigo ¨Un antiguo proyecto de desagüe de la laguna Antela¨, de 
Carlos Martínez-Barbeito (Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense – Tomo XIX). 
 
• 1958 – En setembro comezan as obras coa canalización de 6,6 quilómetros do río Limia, que 
se continuaron cos 7,5 quilómetros do emisario da lagoa. 
 
• 1959 – Publicación do artigo ¨Nuevas puntas de flecha en la Laguna Antela¨, de Francisco 
Conde-Valvís  (Cuadernos de Estudios Gallegos  – Tomo XIV). 
 

 
 

Frechas atopadas na lagoa de Antela (Boletín Auriense) 
 
• 1962 – Iniciase neste ano a construción de 10 quilómetros de canles-dren no interior da lagoa. 
 
• 1963 – A partir deste ano iniciouse a rede de desaugues secundarios e as obras de 
movemento de terras. 
 
• 1964 – Iniciáronse as obras dos desaugues terciarios, os camiños rurais, a implantación dun 
regadío experimental de 50 hectáreas e varias experiencias de cultivo. 
 
• Finais dos anos 60 - Adxudicación dos lotes ós colonos. 
 
• 1969 – Publicación do artigo ¨Las leyendas de la  laguna de Antela¨, de Xesús Taboada 
Chivite (Cuadernos de Estudios Gallegos – Tomo XXIV). 
 
• 1975 – Publicación do artigo ¨La laguna de Antela y sus vicisitudes arqueológicas¨, de 
Francisco Conde-Valvís (Boletín Auriense  – Tomo V). 
 
• 1976 – Publicación do artigo ¨Dos puntas de flecha orensanas únicas en Galicia¨, de 
Francisco Conde-Valvís (Boletín Auriense  – Tomo VI). 
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OS 400 ANOS DO RETABLO DE SANTO ESTEVO DE SANDIÁS  
(1607-2007) 

 
O retablo de Sandiás realizouse entre os anos 1603 e 1607, é esta a data que podemos 
contemplar no alto do retablo e que apareceu durante as obras de restauración a que foi 
sometido hai uns poucos anos e nas que o retablo recuperou as súas antigas cores e as 
pinturas orixinais. 
 
O retablo de Sandiás é uns dos poucos retablos tardomanieristas que chegou ata nós 
completo, seguindo un modelo de moda naquel momento imposto polo retablo do Escorial. Nel 
traballou Francisco de Moure*, un dos mellores artistas galegos do  primeiro terzo do século  
XVII, sendo unha das obras mais importantes da primeira etapa deste escultor. 
 
 

 

Detalle: san Pedro  

 

 

O retablo de santo Estevo de 
Sandiás 

 

 

Detalle pinturas: santa Lucia 

 
Consta dunhas imaxes dotadas dunha grande forza expresiva na que xa se adiviñan os 
innovadores aires do novo estilo que chegaría anos máis tarde a Galicia e que tería unha 
grande importancia na nosa arte: o barroco. 
 
Consta de 2 corpos, 3 rúas e un ático. Destacan no primeiro corpo san Pedro e san Paulo e no 
segundo san Francisco, santo Estevo e san Lourenzo. De grande interese son o conxunto de 
pinturas manieristas localizadas na base do retablo (a Anunciación, a Visitación, os catro 
doutores da Igrexa, e varias santas (santa Bárbara, santa Lucia, santa Apolonia de Alexandría, 
santa Catalina de Alexandría)) realizadas por un pintor descoñecido, ademais de varias 
pinturas que saíron a luz despois de restaura-lo retablo. 
 
 
*Francisco de Moure (1577-1636):  escultor ourensán que facilitou o tránsito en Galicia do 
manierismo ó barroco. Naceu contra 1577 en Santiago de Compostela. Moi cedo trasladaríase 
a Ourense, onde descubriría por medio do seu avó materno, canteiro de profesión, a súa 
vocación artística. Viaxou a Castela, onde coñeceu os traballos de xente que deixarían unha 
fonda pegada nel, como Berruguete  e Juan de Juni. En 1598 comeza a traballar como escultor 
independente. Nesta primeira etapa destaca o seu traballo no retablo maior de santo Estevo de 
Sandiás. Máis adiante realizaría a súa obra máis importante, o cadeirado do coro da catedral 
de Lugo (1621-1624).  Ó rematar o coro lucense, contrátano en Monforte para a realización do 
retablo da capela maior da igrexa dos Xesuítas onde o sorprendeu a morte en 1636, polo que 
concluirá a obra o seu fillo Francisco. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE SANDIÁS 
FOTOS DA COLECCIóN PARTICULAR DE LUÍS OTERO 

(PIÑEIRA DE ARCOS) 
 
 

 

Veciños de Piñeira de Arcos e viaxeiros do primeiro servizo de autobuses de liña Ourense-
Verín, á altura dos Pozos (1916) 

 
 

 

A familia Otero Quintas no San Bieito da Uceira (1946) 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE SANDIÁS 
FOTOS DA COLECCIóN PARTICULAR DE LUÍS OTERO 

(PIÑEIRA DE ARCOS) 
 
 

 

Escola de rapaces en Piñeira de Arcos (1950) 
 
 

 

Escola de rapazas en Piñeira de Arcos (1950) 
 


