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SAÚDO DA ALCALDESA 

 

 
 
Como alcaldesa do Concello de Sandiás diríxome a tódolos veciños e visitantes para 
comunicarvos a saída do número dous da revista cultural e turística do concello, que ten como 
tema principal os cincuenta anos do comezo das obras de desecamento da lagoa de Antela. 
 
Co gallo deste aniversario faise imprescindible recupera-la memoria histórica da lagoa de 
Antela, sobre todo  para que os máis novos que non a coñeceron poidan coñecela da man dos 
nosos maiores. Dende o Concello de Sandiás somos conscientes de que existe unha clara 
demanda dos chamados bens sociais (medio ambiente, historia e cultura),  estes bens na súa 
maioría son patrimonio do noso rural. Na posesión destes bens pode esta-lo futuro deste 
medio. Por iso o Concello de Sandiás puxo en marcha, coincidindo con esta data, a Casa da 
Lagoa, un centro onde todos aqueles que non coñeceron unha parte da nosa historia poidan 
coñecela de primeira man, así como coñece-lo presente representado pola recuperación 
medioambiental das antigas areeiras abandonadas.  
 
Queremos que este segundo número sexa un referente para recupera-la nosa memoria 
histórica e nos axude a potenciar e valoriza-lo noso patrimonio cultural e natural.  
 
Sandiás, setembro de 2008 
 

Concepción Méndez Gándara 
Alcaldesa do Concello de Sandiás 

 
 

EDITORIAL 
 
Atopámonos co segundo 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 sobre todo na recuperación  da memoria histórica da lagoa de Antela, 
para iso botamos man dun artigo publicado en 1958 co gallo do comezo da obras de don 
Ramón Otero Pedrayo, que ben puido se-lo epitafio da lagoa. Tamén temos unha serie de 
curiosidades sobre a lagoa de Antela, como son a existencia de palafitas, o uso médico das 
coñecidas samesugas, etc.. No seguinte artigo dedicámonos a dar a coñecer a Casa da Lagoa 
(Centro de Interpretación da Lagoa de Antela), centro que comezou a funcionar coincidindo co 
ano no que se cumpren os 50 anos do comezo das obras de desecamento. No apartado 
dedicado ó noso patrimonio inmaterial temos neste número algunhas das lendas que existen  
sobre a torre do Castro e o san Bieito da Uceira,  que foron publicadas na súa maioría na 
revista Nós no ano 1931 polo veciño de Sandiás Urbano Santana. 
 
Rematamos este segundo número cunha mostra de vellas fotografías, xentileza dos veciños de 
Piñeira de Arcos, Luís Otero e Gil Otero, co que se pode xa falar da creación dunha galería de 
imaxes da memoria colectiva do noso concello. Galería que está aberta a todos aqueles que 
queiran achega-las súas fotos. 
 
Esperamos que estas páxinas sexan do agrado dos veciños e dos visitantes. 
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50 ANOS DO COMEZO DAS OBRAS DE DESECAMENTO DA LAGOA 
DE ANTELA (1958-2008) 

 
Os humidais en España 
 
En España no último medio século desapareceron máis do 50 % dos humidais que 
existían. A desecación dos terreos para cultivos agrícolas e a continua explotación 
foron algúns dos principais factores que causaron a degradación destes. Os humidais 
presentan condicións idóneas para que se asenten diferentes especies de animais, 
tanto vertebrados (anfibios, réptiles, peixes, mamíferos e, sobre todo, aves acuáticas), 
como invertebrados. De toda a fauna dos humidais son as aves as máis 
características. O 12 % das especies de aves mundialmente ameazadas dependen 
nalgunha fase da súa vida dos humidais e destas o 57 % habitan en lagos ou encoros, 
o 36 % en ríos e regatos e o resto en turbeiras, marismas e lagoas. 
 

 
Carta xeométrica de Galicia 

 de Domingo Fontán (París, 1845) 
 
 

A Lagoa de Antela  
 
Na comarca da Limia existiu ata hai unhas décadas a lagoa de Antela, unha das 
lagoas máis importantes da Península Ibérica, tanto pola súa extensión –arredor dos 
42 km cadrados – como pola súa riqueza: arqueolóxica, paisaxística, histórica, 
toponímica, etc.,  e a súa flora, fauna e folclore característicos. Un índice da súa 
importancia excepcional eran o miles de aves acuáticas que a utilizaban durante todo 
o ano. Acerca dela contábanse infinidade de lendas, entre as máis fermosas estaba a 
da cidade de Antioquía, asolagada en castigo por idolatra-lo galo,  e a dos 
ameazadores mosquitos cínifes, que eran o rei Artús e os seus soldados que estaban 
enmeigados naquela veiga. 
 
Logo de innumerables intentos de desaugamento, en 1956 declarouse por Lei de 27 
de decembro de alto interese nacional a colonización e saneamento da lagoa de 
Antela, o que provocaría a destrución do humidal  e a súa transformación en terreos 
de labradío. O día 8 de setembro de 1958 deron comezo as obras iniciadas co 
encauzamento de 6,6 km do río Limia, que se continuarían con 7,5 km do emisario da 
lagoa, e a partir de 1962, coa construción de 10 km  canles-dren no interior desta, para 
logo continuar coa construción dos desaugues terciarios, camiños, etc., ata a entrega 
das parcelas ós colonos a principios dos anos 70. 
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LENDAS SOBRE A TORRE DO CASTRO E O SAN BIEITO DA UCEIRA 
 

 
 

 
¨O MOURO ROUBA ZAPATOS¨ 

 
 

¨E os vellos contan que cando os seus abos 
eran mozos xuntaron varias escadas e subiron 
a éla (á Torre do Castro), e un que se 
chamaba ¨o tío Curcumba¨ paseábase por´o 
alto d´ela e foi un mouro e marchoulle c´un 
zapato sin que o visen¨. 
 

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

       Revista Nós, xuño-setembro, 1931 
 
 

¨A LUMIEIRA DA ERMIDA DO SAN 
BIEITO DA UCEIRA¨ 

 
 
¨Na construción da ermida de Sandiás un 
home levaba no seu carro a lumieira da 
ermida. Como era nun monte e antigamente 
non había camiño principal, o home parou o 
carro e seguiu só para escoller o camiño máis 
cómodo para subir a lumieira. 
Cando volveu onde deixara co carro, este non 
estaba. Encontrouno despois xunto á ermida. 
A lumieira estaba xa colocada¨. 
 

Revista do Instituto 
 
  

 
 

¨OS MILAGRES DO SAN BIEITO DA 
UCEIRA¨ 

 
¨D´unha vez, querendo levar unha pedra pra 
capilla, grande, e como está rodeada de 
paredón, andaban buscando por ond´e entrar 
co carro, e, cando se descoidaron, os bois 
subiron por´as escaleiras de subir a xente, o 
que sólo s´explica como milagre, pois do 
contrario, non houbera sido posible que os 
bois subisen nin co carro baleiro tales 
escaleiras¨. Sexa esto certo ou non, o caso é 
que na capilla hay unhas muletas y´un cayado 
que proban que algún subiu axudado de tales 
instrumentos, e o Santo fixo que non os 
necesitase pra baixar, y´entonces quedáronlle 
de regalo e como testimonio do milagre¨. 

 
 

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

Revista Nós, xuño-setembro, 1931. 
 
 
 
 
 

 
¨O CASTELO DE SANDIÁS¨ 

 
“Foi feito, según boca dos vellos, por´os 
mouros cand´ó de Pena que está de frente a 
unhos 7 Km pouco máis ou menos o Sur do 
d´eiquí, meténdose por´o tanto a Veiga no 
medio. Fixeron por debaixo da terra unha 
carretera desd´unh´autra torre e por éla andan 
os mouros d´un lado para outro. Cand´os 
fixeron, os ferreiros de Pena e máis o de 
Castro, pr´apuntar os picos non tiñan máis que 
un martelo pr´os dous e arreglábanse  con él 
tirándoyo desd´unha a outra cando lles faguía 
falta”. 
 

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

Revista Nós, xuño-setembro 1931. 
  

 
¨O TESOURO DO CASTELO DE 

SANDIÁS¨ 
 

“Dentro d´o castillo hay un pozo con varios 
metros d´auga, moi oscuro, e por íl ten 
entrada, e debaixo hay un salón con moito 
ouro. Para desencantalo, hay que levar un 
hovo d´unha pita negra, y´a pita; ésta sóltase 
no salón, y´o  hovo estréllase na frente  a un 
xigante qu´está dentro c´unha machada 
levantada pra matar ó que vaya se non lle da 
co hovo…”. 
 

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

       Revista Nós, xuño-setembro, 1931. 
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¨SE QUIEBRA EL MÁGICO CRISTAL¨ 

POR R. OTERO PEDRAYO  
(DEL ORENSE ANTIGUO. LA REGIóN, 04/10/1958) 

 
 
Es violado el ensueño de la Antela. Doblarán a muerto por la Poesía y el triunfo de la economía 
las campanas sumergidas. ¿Dónde posarán los flamencos - rosa y las garzas, mensajeros de 
los deltas del Danubio  y de los lagos, de pupilas nubladas de fantasía, del Báltico? No nos 
asustemos demasiado. Si en vez de nuestras ¨lagunas pontinas¨ se doran grandes trigales la 
ciudad ¨asulagada¨ queda en el fondo del alma de Galicia, en la geografía y paisaje, 
inaccesible a las máquinas, de su espíritu. 
Quien mejor conoce la Antela, el ingeniero y arqueólogo Conde Balvís, se despidió de sus 
cristales melancólicos, de su suelo dormido, hace poco tiempo. Y su hermoso estudio suena, 
sin quererlo su autor, a elegía y canto de adioses. 
No intentaremos ni aun el esquema de los intentos y trabajos anteriores. Sólo apuntaremos 
algunas. La Galicia del XIX pensó en rescatar dos tesoros: la plata de los galeones de 
Redondela y la riqueza cereal de La Limia. 
La idea es antigua. En 1831 publicó el docto, simpático y famoso canónigo-cardenal, aun no 
deán de Orense, don Juan Manuel Bedoya, en la ¨oficina¨ de Pazos, su ¨Memoria sobre el 
desagüe de la laguna de Antela o de la Limia, en la provincia y Obispado de Orense y Reino de 
Galicia¨. La conoció cuando desterrado por pasiones políticas habitó con los buenos 
franciscanos del Bon Jesús de Trandeiras que tenia caminos de zarzales entramados sobre el 
fango de la laguna. Los trabajos de desecación se habían comenzado con los donativos del 
espléndido mecenas don Manuel Fernández Varela, comisario de Cruzada de Fernando VII, de 
los concejos del país, y de del obispo señor Iglesias Lago. La idea, si no nació, se fortifico en la 
tertulia del obispo-cardenal señor Quevedo en cuya amable órbita comenzó Bedoya su vida 
orensana. 
Ya en el famoso libro de Labrada ¨Descripción económica del Reino de Galicia¨ se menciona la 
voladura de las peñas por la ¨ponte Liñares¨ para dar salida a las aguas acrecentando el caudal 
del río. Se ¨formó¨ un mapa. El alma de la obra fue el corregidor de Ginzo Ldo. D. Julián 
Toubes. Estaba al frente de la empresa en 1832. Muchos años después el Ldo. Toubes, juez 
de Celenova, recuerda, en 1847, contestando a los que le acusaban cómo se desecó parte del 
área inundada, se rectificaron cauces y se abrieron caminos. Trabajó personalmente al frente 
de los vecinos de cuya simpatía disfruta por haber estado en las obras con ellos pasando frío, 
humedades y hasta sin comer, sigue diciendo en su escrito del 13 de enero del año citado. 
Salió en el Boletín Oficial de Orense. 
Sentimos no tener a mano el Diccionario de Madoz, cuyo artículo sobre la Limia, contiene 
interesantes datos. 
Los trabajos de desecación sirvieron, como todo sirve en tal ocasión, para la guerra. En octubre 
de 1837 los carlistas de Guillade, que traía por segundo a un don Juan Antonio de Garabelos 
de Baltar,  y fiaba en un gran movimiento tradicionalista en La Limia, se atrincheraron en Ordes 
en las obras de desecación y sostuvieron con las fuerzas constitucionales del comandante de 
operaciones en el país, don Juan Gualberto Corcuera. 
No deja de tener relación con estos recuerdos la empresa que en 1847 se formó para 
desecación y riegos con el título un poco de cabalgata carnavalesca de ¨La Nereida 
fertilizadora¨. 
Sin recordar otros intentos como el de una aristocrática extranjera, no olvidemos el libro de don 
Francisco Javier Mugártegui y Parga ¨La empresa para el desagüe y saneamiento de la laguna 
Antela a los pueblos de la Limia¨ publicado en 1866 en Orense. 
Terminemos con una evocación de Vicetto. Es de la fantasía novelesca ¨El lago de La Limia¨. 
La profecía de las sibilas tejedoras vuela sobre el lago que refleja ¨como una inmensa placa 
metálica los tres formidables castillos¨: al nacer la niña predestinada ¨las aguas de la Antela se 
rizaron como las de los mares, los ¨gayos¨ cantaron  tristemente, los castillos se entrechocaron 
en el fondo como si lucharan entre sí y las negras nieblas del Buen Jesús y de Lodosedo los 
borraron del paisaje que se reflejaba en su oscilante linfa¨. 
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A LAGOA DE ANTELA (1958-2008) 

CURIOSIDADES 
 

AS PALAFITAS 
 
Na lagoa de Antela houbo palafitas, tese avalada polos ¨cortellos¨, uns montículos 
circulares, é dicir, os cimentos das palafitas,  duns 80 cm de altura. O investigador 
Francisco Conde-Valvís, logo dunhas escavacións de urxencia antes das obras de 
desecamento,  fálanos da existencia de 3 poboados lacustres de 58, 56 e 36 
habitacións na zona que abrangue dende Sandiás ata Cortegada, o que demostra a 
gran concentración de poboación desta zona. Os achados de frechas na lagoa de 
Antela apuntan á caza como medio básico de subsistencia. 
 
 
 

                                 
Reconstrución hipotética dunha palafita                   Puntas de frecha (Boletín Auriense) 
por Fco. Conde-Valvís (Boletín Auriense) 
 
 
Que son as palafitas? Son vivendas apoiadas en piares ou sinxelas estacas, 
xeralmente construídas sobre corpos de augas tranquilas, coma lagos, lagoas, 
etc. 
 
 
Para saber máis: 
 
• ¨La laguna de Antela y sus palafitos¨, de Francisco Conde-Valvís (Boletín de la 

Comisión de Monumentos de Orense – Tomo XVII) (1949-1951). 
• ¨Nuevas puntas de flecha en la Laguna Antela¨, de Francisco Conde-Valvís  

(Cuadernos de Estudios Gallegos  – Tomo XIV)(1959). 
• ¨La laguna de Antela y sus vicisitudes arqueológicas¨, de Francisco Conde-Valvís 

(Boletín Auriense  – Tomo V)(1975). 
• ¨Dos puntas de flecha orensanas únicas en Galicia¨, de Francisco Conde-Valvís 

(Boletín Auriense  – Tomo VI)(1976). 
 
 



Nº2 – Ano 2008                                       A Torre do Castro 
 
 

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

 

 

 
AS ¨ZUMEZUGAS¨  

 
As samesugas, ou como son coñecidas na  Limia, ¨zumezugas¨ ou máis comunmente 
son denominadas ¨as bichas¨, son uns anélidos ou vermes anelados que viven 
practicamente nas augas do todo o mundo, e que se alimentan da sangue das súas 
vítimas. 
 
As zumezugas foron empregadas na práctica medica dende a antigüidade, para un 
amplo espectro de patoloxías, con resultados benéficos nalgunhas (por exemplo: 
mazaduras, inchazóns, etc.). Os médicos da época vían no uso das sangrías unha 
excelente solución para debilita-lo organismo, diminuíndo a irritación excesiva, é dicir, 
o exceso de sangue. Foron abandonadas a principios do século XX grazas ó 
desenvolvemento da ciencia médica.  
 
Conta Bedoya no seu libro ¨Memoria sobre el desagüe de la laguna de Antela¨(1831), 
que a principios do século XIX instalouse unha especie de factoría á beira da lagoa de 
Antela para a exportación das zumezugas a Francia, país no que as sangrías tiveron 
tal éxito que tiveron que importa-las zumezugas  do territorio español. 
 
 
 
¨Estas son preferibles para os usos da medicina a cantas se crían en España. 
Así é que nestes últimos anos veu a establecerse aquí unha especie de factoría 
para seu fornecemento e exportación a Francia, podendo asegurar deixaba ós 
franceses tanto lucro a pesca destas sabandixas, como puidera a dos atúns nas 
almadrabas de Conil¨ 
 
 
 

                
                                                             ¨Zumezuga¨ 

 
Para saber máis: 
 
• Memoria sobre el desagüe de la laguna Antela o de la Limia, de Juan Manuel 

Bedoya feita nos anos 30-31 e publicada a finais de 1831. 
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O INTENTO DE DESECAMENTO DA EMPRESA DE TORIBIO IZCAR 

SAÉNZ (1864-1868) 
 

CIRCULAR NÚM. 179 
 

 
 
¨Anúnciase a presentación por D. Toribio Izcar Saénz dun proxecto para o desecamento 
da lagoa de Antela¨. 
 
 
¨Presentouse a este Goberno unha instancia subscrita por don Toribio Izcar Saénz, veciño de 
Madrid, en solicitude da real autorización para verificar pola súa conta o desaugue da lagoa de 
Antela e o encauzamento do ría Limia, coa condición de que se lle cedan en perpetuidade e en 
pleno dominio tódolos terreos que queden saneados e pertenzan ó Estado ou ó común dos 
veciños, e se lle conceda así mesmo o dereito de prioridade no aproveitamento das augas 
resultantes dos terreos pantanosos e do encauzamento do río, que na actualidade non son 
utilizables, para aplicalas á rega dos ditos terreos e ó movemento de varios artefactos que o 
interesado proxecta construír.¨ 
 
Ourense, 5 de xullo de 1864 
Boletín Oficial da Provincia de Ourense  
 
 

       
 

        
 
 

Para saber máis: 
 
• 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 (1866). 
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RECUPERANDO A MEMORIA DA LAGOA DE ANTELA 
 A CASA DA LAGOA (CENTRO DE INTERPRETACIóN DA LAGOA DE 

ANTELA) 
 
 
Co gallo dos 50 anos do comezo das obras de desecamento da lagoa de Antela 
(1958-2008) o Concello de Sandiás puxo en funcionamento a Casa da Lagoa (Centro 
de Interpretación da lagoa de Antela). Neste artigo pretendemos dar a coñecer este 
centro. 
 
 

 
A Casa da Lagoa 

 
A Casa da Lagoa 
 
Na actualidade é evidente o crecente interese do conxunto da sociedade polo 
patrimonio cultural e histórico e, por suposto, pola conservación do noso patrimonio 
natural. Partindo da lembranza da lagoa de Antela o Concello de Sandiás presentou o 
proxecto da creación da ¨Casa da Lagoa¨ á Iniciativa Leader II ¨Val do Limia¨, 
resultando aprobado e financiado. No medio rural galego o Leader II conseguiu 
combinar nun proxecto elementos de carácter cultural con actuacións de 
diversificación económica. Así neste proxecto combínase a rehabilitación dun edificio 
de interese arquitectónico no centro da vila de Sandiás para convertelo nun centro de 
interpretación; con isto preténdese dinamiza-los núcleos rurais con propostas culturais 
dun claro interese turístico. Neste centro hai cinco salas de exposición máis outras cos 
servizos habituais nos centros de interpretación (proxeccións, salas de xogos, etc.) 
nas que se “pretende amosar ós visitantes os cambios acontecidos na comarca da 
Limia a través dun percorrido pola lagoa de Antela, a recuperación das areeiras 
abandonadas, o patrimonio inmaterial e a etnografía”. 
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Máis polo miúdo, na ¨Casa da Lagoa¨  preténdese mostrar ós visitantes os cambios 
acontecidos na comarca da Limia, e máis concretamente no concello de Sandiás, a 
través dun percorrido polos seguintes contidos: 
 

1. A lagoa de Antela. 
 

Cambios entre o antes e o despois do desecamento. 
 
-Modo de vida da comarca e do concello de Sandiás (produción agrícola e 
gandeira). 
-Patrimonio natural (flora e fauna da lagoa, antes e despois do desecamento...). 
-Aspectos históricos (patrimonio material da Limia e do concello de Sandiás 
(patrimonio histórico-artístico, etc..)), etc. 

 
2. Recuperación das areeiras abandonadas. 

 
-Percorrido dende a extracción da area ata o proceso de recuperación das 
areeiras abandonadas. 
 

3. Outros recursos integrables. 
 
-Patrimonio inmaterial da Limia e do  concello de Sandiás (lendas e contos sobre 
a lagoa ). 
-Elementos etnográficos. 
             

Este percorrido abrangue dende a formación da antiga lagoa de Antela, a súa 
desecación,  ata a actualidade coa recuperación das antigas areeiras, e preténdese 
levalo a cabo a través de modernos soportes audiovisuais (cámaras teledirixidas para 
observa-lo que está a acontecer nos humidais, breve documental sobre a lagoa de 
Antela e o patrimonio histórico-artístico da zona, etc.), paneis interpretativos, 
explicacións didácticas, etc. Por medio destes recursos os visitantes poden observar e 
coñece-la gran diversidade de aves que habitan de forma esporádica ou permanente 
na nosa comarca. 
 

 
Alumnos do CEIP de Sandiás 
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Alumnos do CEIP de Rairiz de Veiga 

 
É importante destacar que parte dos elementos do antigo ecosistema húmido se 
manteñen na actualidade na mesma chaira que ocupou a lagoa de Antela, que 
constitúe unha área vital de invernada para moitas especies raras e ameazadas que 
atopan nas areeiras da Limia un lugar como refuxio, nidificación e alimento. Unha 
causa disto foi a explotación de áridos no concello de Sandiás que creou moitas 
pequenas lagoas que, unha vez cesada a extracción, eran abandonadas. Ante esta 
situación xurdiu por parte da antiga Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, 
actualmente Consellería de Medio Ambiente, o establecemento dun proxecto de 
restauración para as graveiras abandonadas. O obxectivo principal é crear hábitats 
naturais, aproveitando os ocos resultantes da extracción de áridos, o que permite crear 
un humidal, de orixe artificial, de gran importancia ecolóxica para a conservación da 
biodiversidade. Isto fai posible a creación dun itinerario turístico formado polo centro e 
as lagoas recuperadas. 

 

 
Sala de audiovisual da Casa da Lagoa 
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Unha das areeiras recuperadas 

 
O obxectivo deste centro é o de transmitir dunha forma amena e comprensible os 
valores naturais e culturais da zona da antiga lagoa de Antela, e fomentar nos 
visitantes un desexo de conservación e dun maior coñecemento, para xerar actitudes 
e comportamentos positivos cara ó noso rico patrimonio cultural e natural, moitas 
veces ó longo da historia menosprezado e que hoxe é imprescindible dalo a coñecer 
para pólo en valor, e así contribuír á dinamización do noso rural. 

 
 

 
Autocolante co slogan ¨Vennos descubrir¨ 
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O  réxime de vistas é de visitas concertadas, podendo conseguir información sobre 
estas e o centro na web oficial do Concello de Sandiás (www.sandias.es) ou no 
teléfono 988 465 001. 

 
 

¿Que é un centro de interpretación? 
 Son uns centros formados por unha serie de equipamentos ou elementos técnicos 
dirixidos a ofrecer unha lectura do patrimonio, a comunicalo e a explotalo.  
 
¿Que fin ten? 
 Dinamizar ¨In situ¨ uns recursos naturais, culturais, monumentais, que poden abarcar 
desde unha reserva natural ata un conxunto histórico ou incluso un territorio.  
   
¿Que técnicas se empregan para a dinamización do patrimonio? 
 Exposicións permanentes e temporais, maquetas e reproducións, montaxes 
audiovisuais, experiencias interactivas, sinalización e paneis informativos, talleres e 
actividades didácticas, publicacións, etc.  

 
 

      
Alumnos do CEIP de Sandiás 

 
 
Obxectivos do centro:  
 

• Dinamización do patrimonio e do turismo cultural.  
• Mellora-lo coñecemento sobre a nosa herdanza cultural, histórica e artística.  
• Recuperar e revaloriza-la identidade cultural.  
• Conservar e mellora-lo patrimonio.  
• Preservación da cultura e da historia local. 
• Incrementa-la sensibilidade medioambiental sobre os valores naturais e a súa 

conservación tanto para os seus habitantes como para o público en xeral. 
• Potencia-la investigación científica e o coñecemento do funcionamento da 

natureza. 
• Desenvolver actividades de educación e sensibilización medioambiental. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE SANDIÁS 
FOTOS DA COLECCIóN PARTICULAR DE LUIS OTERO 

(PIÑEIRA DE ARCOS) 
 

 
Piñeira C.F. (1959). De pé de esquerda a dereita: Gonzalo Quintas (Coedo), Ismael 
Fernández (Piñeira), Ramón Carnero (Sandiás), Antonio Ledo (A Fontela), Atafal (A 
Graña), Felisindo Meno (A Fontela), Carlos Ferro (Piñeira), Luís Barreiro (Piñeira). 
Abaixo: Justiniano Seara (Piñeira), Luís Otero (Piñeira), Manolo Santana (Piñeira), 

Ricardo Pérez (Piñeira), Ramón Otero (Sandiás). 
 

 

Voda de D.ª Juanita Quintas Santana (mestra nacional) e D. Ángel Pérez Martín 
(veterinario do Concello de Sandiás). Foi a  primeira noiva que casou de branco en 

Piñeira de Arcos (1955). 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE SANDIÁS 
FOTOS DA COLECCIóN PARTICULAR DE GIL OTERO 

(PIÑEIRA DE ARCOS) 
 
 

 

Piñeira de Arcos (anos 60). De dereita a esquerda: Emilio González, Manolo Solveira, 
Delfín González, Antonio Otero, Benita Barreiro, Herminia Otero. 

 

 

Festas da Alberguería do ano 1980 (Laza). De dereita a esquerda: Pepe “Gaiteiro”, 
Benito “Bombeiro”, Juan Conde, Antonio “Gaiteiro”, Pepe Nanín. 

 
 


