
 

 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA LAGOA DE ANTELA 
 
Na vida de Sandiás, na antiga marxe noroeste do que fora a Lagoa de Angela, unha antiga casa de 
labranza acolle o Centro de Interpretación da Lagoa de Antela, popularmente coñecido como Casa 
da Lagoa. 
Fai doce anos que o Concello de Sandiás púxoo en marcha cunha subvención do Programa Leader 
II Val da Limia, coa que se buscaba dinamizar as áreas rurais con propostas culturais que vincularan 
o turismo, a incentivación da economía e o atractivo do rural para o asentamento de poboación. 
 
Certamente, a gran lagoa histórica, desecada no período franquista, desapareceu, pero unha nova 
xeración tenta recuperar a súa memoria a partir da tradición oral, etnográfica e histórica así como 
tamén de iniciativas públicas e privadas de restauración deste importante complexo  húmido a 
través de entidades como Patrimonio Natural, a Sociedade Galega de Historia Natural, o Proxecto 
Rexenera Limia e tamén de iniciativas das propias empresas que traballan nas explotacións 
areeiras da zona. 
 
Neste sentido, o Centro de Interpretación da Lagoa de Antela do Concello de Sandiás é un 
instrumento máis que pretende facerse eco do traballo científico, divulgativo e de restauración 
levado a cabo polas citadas organizacións e tratar de transmitilo de forma didáctica as novas 
xeracións para que xurda neles o interese pola memoria popular e a vida da primixenia Lagoa de 
Antela. 
 
Os obxectivos do Centro de Interpretación da Lagoa de Antela están pensados en relación coa 
diferentes dimensións da temática expositiva: 
 

TEMÁTICAS EXPOSITIVAS OBXECTIVOS 

1.AS TERRAS DAS AUGAS - Primeira e global información básica para entender 
o conxunto da Lagoa de Antela, como unha das 
maiores lagoas de auga doce da Península que 
formaba un diverso ecosistema palustre que 
marcaba a identidade dunha comarca, A Limia. 
- Historia dos proxectos de desecación da Lagoa de 
Antela. 
 

2.OS POBOS DAS AUGAS - Dar a coñecer a prehistoria e a historia os vestixios 
conservados e pezas arqueolóxicas que arredor da 
lagoa testemuñan o Pobo dos Límicos, devanceiros 
dos Limiaos. 
- Dar a coñecer a prehistoria e historia dos 
poboadores anteriores aos Límicos: o hábitat 
palustre dos palafitos, cos seus vestixios e pezas 
arqueolóxicas. 
 

3. DEBAIXO DAS AUGAS - Coñecer a historia das Lagoas asolagadas de 
Europa e Galicia 
- Coñecer as lendas do imaxinario colectivo, 
especialmente a da cidade de Antioquía de Galicia, 
e intentar comprender e explicar estas narracións 
da mitoloxía popular. 
- A lagoa de antela e a súa mitificación na 
historiografía galega. 
 

4. ETNOGRAFÍA DOS POBOADOS DA 
LAGOA 

 - Transmitir dunha forma amena e comprensible os 
valores etnográficos da zona da antiga lagoa de 
Antela. 
-Fomentar nos visitantes o desexo de conservación 
do patrimonio etnográfico. 
- Identificar os instrumentos tradicionais dos 
traballos agrícolas e vinculados coa casa, na 
comarca. 

5. ARREDOR DAS AUGAS - Dar a coñecer a economía perdida da Lagoa 
(recolección de ovos, caza de aves, pesca de ras e 
a súa preparación, explotación de Samesugas con 
fins médicos, etc ). 



 

 

6. A VIDA NAS AUGAS - Coñecer como era a Lagoa, o sea, o coñecemento 
do ecosistema e as súas especies máis comúns. 
- As aves que aniñan, as que crian, as migracións e 
as súas rutas 
- A lagoa no inverno e no verán. 
- A vexetación orixinaria da Lagoa de Antela. 

6. A RECUPERACIÓN DA LAGOA - Coñecer o proceso de recuperación das areeiras: 
recorrido dende a extracción da área ata o proceso 
de recuperación das areeiras abandonadas (Xunta 
de Galicia. Conselleria de Medio Ambiente. 
Dirección Xeral de Conservación da Natureza e 
colaboración das Industrias de explotación da 
zona). 
-Coñecer o proceso de recuperación e integración 
de charcas areeiras  abandoadas, no ciclo 
hidrolóxico para a xeración dun sistema lagunar que 
potencie a capacidade de nutrientes do río Limia 
(Proxecto Life Rexenera Limia da Confederación 
Hidrográfica Miño-Sil). 
- Coñecer as actuacións das empresas en relación 
cos proxectos de recuperación ambiental de 
espazos excavados con recuperación dos 
humedais da Lagoa de Antela. 
- Coñecemento das actuacións de restauración 
ambiental desenvolvidas por SGHN no complexo 
húmido Limia-Antela (restauración humidal Veiga 
de Vilaseca, restauración de pequenos humidais en 
predios do banco de terras de Galicia, limpeza e 
restauración da Veiga comunal de Gomareites 
mediante un acordó de custodia compartida. 

 
Son cinco salas de exposición e outras cos servizos habituais nos centros de interpretación, nas 
que se pretende amosar aos visitantes os cambios acontecidos na comarca da Limia a través dun 
percorrido pola Lagoa de Antela, a recuperación das Areeiras o patrimonio inmaterial (tradicións, 
lendas) e o etnográfico. 
 
O Centro de Interpretación da Lagoa é un centro formado por unha serie de equipamentos ou 
elementos técnicos dirixidos a ofrecer unha lectura do patrimonio e a comunicalo coa finalidade de 
dinamizar "in situ" uns recursos naturais, culturais, monumentais, que poden abarcar desde unha 
reserva natural ata un conxunto histórico ou incluso un territorio. Empréganse diversas técnicas 
para a dinamización do patrimonio como son: exposicións permanentes e temporais, maquetas e 
reproduccións, montaxes audiovisuais, experiencias interactivas, sinalización e paneis informativos, 
talleres e actividades didácticas, publicacións (folletos...) etc. Así mesmo tamén está en 
funcionamento un facebook do mesmo centro. 
 
Coma noutros centros de interpretación , o percorrido polas salas faise a través da integración dos 
seguintes recursos no seguinte itinerario de visita: 
 

o Sala 1.Recepción 
- Inscrición no rexistro de visitas, abono da visita, entrega de publicidade, ficha de 

avaliación da visita, fotografía de recordo 
o Sala 2. Introductoria 

- .Introducción a Lagoa de Antela a través de reproduccións de cartografía histórica e 
imaxes históricas que mostran a Lagoa a través de paneis interactivos iluminados. 

- Exposición dos diversos proxectos de desaugamento da Lagoa ao longo da historia. 
- Embarcación tradicional da Lagoa de Antela 

o Sala3. Proxeccións 
-Tres videos síntese con proxección cun canón de video sobre pantalla grande e 

que que falan da xeografía, historia do pobo dos Límicos, etnografía e valor 
ecolóxico da Lagoa de Antela e das aldeas periféricas a mesma, en concreto, 
Sandiás. Dispón dun reproductor dvd, proxector e amarre, sistema de 
altofalantes). 

- Varios paneis expositivos onde se mostran varios elementos patrimoniais do 
concello de Sandiás: Torre do Castro, Igrexa de Santo Estevo, etc. 

 



 

 

 
o Sala 4. Memoria viva. Exposición etnográfica 1 

- Lendas e contos sobre a Lagoa: Panel de lona coa lenda da Lagoa asolagada 

mesturando varias versión. Panel de lona coas vacas e o carro cruzando polo O Areal 

de Auguiña Crara. 

- Outros elementos etnográficos: vitrina en fornela con obxectos etnográficos, arados de 

madeira en tamaño grande e pequeño, cestería, placa do concello co topónimo 

castelanizado, os traballos da terra (xugo, xugadas, pelicas), o carro, engazo, mallo, 

rodo, etc. 

 
o Sala 5. Memoria viva. Exposición etnográfica 2 

 (coincide coa sala pequena da planta terrea que era a antiga cociña da casa 
restaurada). 

- Explicación da economía perdida da Lagoa (recolección de ovos, caza de aves, ras e 

a súa preparación, Explotación de samesugas con fins médicos. 
- Exposición de varios elementos etnográficos: pías de pedra, forno, pozo sin pectoril, 

fragua e panel expositivo con informacións de natureza económica e etnográfica. 
 

o Sala 6. Patio 
- Paneis metálicos coa exposición da flora primixenia da Lagoa de Antela 

 
o Sala 7. Interactiva 

- Panel expositor do hábitat palafítico. 
- Paneis explicativos de como xurde a primixenia lagoa e as charcas artificiais das 

areeiras. 
- Cámara IP teledirixida dende o centro e que permite coñecer en tempo real o que 

acontece nas charcas monitorizadas. 
 

o Sala 8. A natureza da Lagoa 
- Paneles expositivos sobre a Lagoa no inverno e no verán 
- Paneis expositivos sobre as aves que aniñan, as que crían. 
- Paneis expositivos sobre a flora da primixenia Lagoa. 

 
o Sala 9. Xogos interactivos 

- Xogos interactivos donde se pode buscar aves, flora, cantos dos páxaros, testemuñas 
da tradición e memorial oral protagonizadas por veciños e veciñas da zona. 

- Experiencias interactivas coma o xogo da oca ou o panel das migracións e as súas 
rutas. 

 
Fontes: 

- Proxecto museolóxico e museográfico da Casa da Lagoa. Deseño e execución. Rd0 
Comunicación Cultural. 

 
- A Lagoa que retorna en Portal da Cultura Galega (2008): http://culturagalega.gal/ 

 
Ligazóns: 
 

- https://www.facebook.com/centrodeinterpretacionlagoadeantela/ 

 
 
Fotos: por as fotos do centro de interpretación sacadas por Dixital Gou. 
Para visitar  o centro en calquera momento do ano, chamar previamente ao Concello de Sandiás 
(teléfono 98846500) ou enviar wasap o concello. 
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