
 

 

 
 
O CAMIÑO REAL DE CASTELA A SANTIAGO O SEU PASO POR VILAR DE SANDIÁS:  
VIA DE COMUNICACIÓN, CAMIÑO DE PEREGRINACIÓN E PATRIMONIO VIARIO1 
 
a) De vía romana a camiño medieval 
 
-Vía romana 
 
Os creadores dos camiños a longa distancia foron os romanos. A romanización en Galicia foi, en 
xeral, itineraria, de ahí a importancia das vías, incluso as secundarias. 
A vía romana XVIII do Itinerarium Antonini  tamén chamada Via Nova era a encargada de 
comunicar Bracara Augusta (Braga) con Astúrica Augusta (Astorga). De Braga pasa polo río 
Homem (río Caldo) ao río Limia que atravesan en Aquis Querquenis (Baños de Bande), bordeando 
polo norte a Lagoa de Antela, por entre Coalloso e o Castro (Géminas) e sobre Zadagós por calzada 
elevada. Despídese a Vía da Lagoa virando ao norte á altura de Busteliño e baixa a Baños de 
Molgas (Aquis Salientibus). Todo o tramo está sinalado por pedras miliarias. Moi concentradas en 
Portela de Homem; máis espalladas na Limia. O trazado desta vía romana, é un dos mellores 
coñecidos de cantas se ten constancia en Galicia. Desafortunadamente moitos dos tramos da 
calzada perdéronse, pero outros deles consérvanse con bastante decencia ou téñense indicios 
bastante claros do seu decorrer. Deste xeito pódese reconstruír un trazado bastante aproximado 
da obra. 
 
 Na comarca da Limia aínda son visibles algúns restos do trazado desta obra romana. Estamos a 
falar do tramo que comprende entre Ponte Liñares e Sobradelo, atravesando A Sainza, Vilariño das 
Poldras, Vilar de Santos, Sandiás, Casasoá e Busteliño. En Sandiás pasa ao pé daTorre do Castro, 
para continuar pola súa variante pola beira dereita de Aquis Querquennis , por Aquis Originis ata 
Lucus Augusti.  
 
No caso de Sandiás, a calzada romana atravesa o concello pola metade, coa dirección SW a NE, 
bordeando a Lagoa de Antela polo W pero afastada da súa beira. Precisamente, por ser unha zona 
de chaira con fondo areoso, a vía nova foi realizada en terraplén sobre unha base de pedras, 
coñecidos entre os paisanos da zona como “lombos ou lombas”. As “lombas” e os miliarios son as 
únicas pegadas que confirman con certeza histórica a existencia desta calzada o seu paso  polo 
concello. A Vía XVIII estivo bastante ben conservada ata o comezo das obras da desecación da 
lagoa de antela, as obras da concentración parcelaria e a apertura de pistas de comunicación entre 
parcelas. 
 
A Vía Nova entra no concello de Sandiás polo SE de Vilariño das Poldras, por debaixo do pazo de 
O Penedo. No lugar coñecido polos veciños como O Campo da Lama onde hai un punto de 
reducción de milla e donde é ben visible o trazado da vía apreciándose un pequeno lombo nun 
ha finca próxima, foron descubertos no ano 1995 en bo estado de conservación tres miliarios, dous 
deles anepígrafos e un relacionado cos emperadores Maximlino e Máximo. Marcaban a milla LXVII 
dende Braga. 
 
Dende ese punto a vía continuaba o seu trazado cara a aldea de Couso de Limia deixando á 
esquerda o visible pazo de O Telleyro para salvar a leve divisoira de augas entre Couso de Limia e 
Sandiás, coincidindo nuns 100 metros co camiño coñecido como a Rodeira das Antas, onde foi 
atopado un miliario adicado ós emperadores Treboniano e Volusiano. O tramo entre Couso e a 
aldea de Sandiás permanece prácticamente irrecoñecible. 
 
Na aldea de Sandiás, cruzaba o pobo, que coincide coa descrición e distancia da mansión “Geminas 
ou Geminis”, onde aparecen máis restos romanos asociados. Seguía  suave e recta  ata chegar a 
igrexa parroqial de Santo Estevo e seguindo recta polo W do outeiro da Torre do Castro salvando 
así os terreos da chaira pantanosos.  

 
1 Os datos están tomados especialmente de Yolanda Barriocanal; “As vías de comunicación e as pontes da Limia” en Xulio 
Rodríguez (Ed.); Patrimonio da Alta limia. Discurso Histórico e Ordenación do territorio, Edicións Xunta de Galicia- Barrié 

de la Maza-Grupo Marcelo Macías,  2013; Yolanda Barriocanal; O Camiño real de Castela a Santiago por Ourense, base 

do camiño de pregreinación. Vía da Prata; Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo e Arquivo Provincial 

de Ourense; 2011. 

 



 

 

 
Na aldea de Santa Ana vira hacia o NE para dirixirse polo sur da aldea da Ladeira. No lugar que os 
veciños coñecen como As Poulas da Cavadiña, ó sur da aldea de A Ladeira, consérvase o segundo 
mellor tramo da vía. Foi atopado co gallo do seguimento das obras da autovía das “Rías Baixas” no 
ano 1993. Os restos conservados conforman un pequeño lombo nunha finca que actualmente  se 
atopa á poula, bordeada de carballos e vidueiros. A caixa da vía nova mide aproximadamente uns 
10 metros de ancho e apréciase a cuneta (zanxa) a esquerda. O lombo presenta unha altura entre 
1-1.50 metros. 
 
 Dende a Ladeira, a calzada discurría cara A Corga e Zadagós en liña recta, onde se encontraron 
sendos miliarios, en dirección Casasoá. Nesta recta a Vía iba en elevado terraplén, tramo chamado 
polos vecinos A Lomba, destruido pola concentración parcelaria, especialmente no lugar 
denominado O Fial, e sustituído en parte pola carretera que se dirixe a Bustelo. Nesta recta e frente 
a Zadagós, apareceu un miliario adicado a Maximino e Máximo. 
 
A Vía Nova despídese da Antela virando ó norte á altura de Bustelino e baixa hacia Baños de 
Molgas (Aquis Salientibus. O camiño abandona o concello de Sandiás para entrar na demarcación 
territorial de Xunqueira de Ambia. Todo o tramo está sinalado, especialmente por pedras miliarias, 
moi concentradas en Portela de Homem e máis espalladas na chaira da Limia. 
 
Outras vías romanas pola zona son secundarias e transversais. A que máis nos interesa a nos e a 
que viña de Montalegre a San Millao e de San Millao a Rebordondo. Baixaba polas Estibadas e 
chegaba a Villa de Genicio (Xinzo), cruzando logo a Vía romana principal XVIII en Géminas 
(Sandiás) e continuaba pola Vrea Vella en dirección ao Castrón do Novaiño e por Piñeira de Arcos 
(camiño romano) e baixaba pola Portela de Airavella a Villa Aliarici e Armea (Allariz). 
 

- Patrimonio viario asociado: Monte do Castro, Castro no Monte Coalloso, Marco das Antas, Miliario 
de Zadagós, Miliario de Vilariño das Poldras, Miliario da Corga, Miliarios do Campo da Lama, Miliario 
da freguesía de Couso de Limia, Miliario anepígrafe da Torre do Castro, Miliario da Ponte das Poldras, 
Xacemento A Praza da Lagoa, Xacemento do Porto, Xacemento A Igresiña, Xacemento A Falagueira, 
Xacemento As Poulas da Cavadiña, Xacemento Praza dos Inxertes, Xacemento Praza das Cavadas, 
Xacemento do Campo da Lama, Mansio Geminas, Ara Romana. 

 
- Patrimonio viario asociado pola verea vella secundaria ou camiño romano: montiño (santana) 

con castro e petroglifos;  castrón (novaiño), pontillóns de piñeira de arcos; rectoral de piñeira de arcos 
e igrexa con enterramento necrópole  romana ao carón do cemterio con distintos restos e alicerces 
de casas;  castro do monte pendón en piñeira de arcos; Mouturelos en Piñeira de Arcos; Mámoa en 
A Fontela (subindo 30 m. a esquerda da estrada). 

 
b) Camiño medieval 
 
Os camiños medievais non obedeceron a un plan xeral de camiños terrestres, senón a imperativos 
militares, repoboadors, de peregrinación ou expansión agraria, comercial e urbán. Atravesaban 
demarcacións administrativas a través dunha rede de xurisdiccions e coutos sometidos a réxime 
señorial ou reguengo: señoríos laicos (Conde de Monterrey), eclesiásticos seculares (Bispo de 
Ourense) eclesiásticos de abadengo (Xunqueira de Ambía, Melón) ou ordes militares (Encomenda 
de San Xoán). 
 
Chitos de pedra, con sinais e signos inscritos, apareen xunto ás pontes para sinalizar os lindes 
territoriais. É o caso da desaparecida ponte das Poldras, que dividía a xurisdicción de Xinzo de 
Limia do Couto de Sandiás. Xunto a ela houbo un antigo miliario que, ao caer en desuso a calzada 
á que servía e perdida xa a súa función inicial, foi empregado como marco xurisdiccional. 
 
Mosteiros, bispos e nobres eran conscientes da importancia dos camiños e das pontes, gozando 
de privilexios para esixir dereitos de paso mediante poraxes, pontaxes e barcaxes. 
 
A importancia das pontes foi motivando a edificacións nas súas inmediacións de albergues, que co 
paso do tempo, foron xermolo de poboacións. Tamén de cruceiros, capelas e ermidas para recoller 
as esmolas dos transeúntes. Tamén edificacións hospitalarias onde os pobres, peregrinos e 
enfermos atopaban albergue e alivio. Además de importante servizo sanitario xogaron un papel de 
desenvolvemento do comercio e de transmisión de correntes relixiosas e culturais. Cerca do camiño 
real, a hospedaxe exercíase tamén nos hospitais dependentes dos mosteiros (exemplo do hospital 
de Xunqueira de Ambia, construido en 1520 polo prior Alonso de Piña e con capacidade para 100 
peregrinos). 



 

 

 
As igrexas erguíanse con pautas románicas e góticas en medio da pobreza das vivendas 
campesiñas. A permeabilidade das fronteiras e as relación con Portugal favoreceron intercambios, 
perceptíbeis nas formas ornamentais dalgunhas da Limia (como exemplo Santo Estevo de Vilar de 
Sandiás). 
 
Ata a idade media, perduran xeralmente os trazados dos camiños herdados da época romana, 
máxime nesta área que está atravesada pola importante vía romana XVIII do Itinerario Antonino 
coas súas variantes. A que nos interesa a nos e a que dende Aqueae Flaviae iría ata Iria Flavia 
pasando pola chaira da Limia (Transmiras, Xinzo, Vilariño das Poldras, Sandiás…). 
A partir do medievo, por circunstancias xeopolíticas, cobran máis relevancia novas rutas. As vías 
medievais foron máis numerosas que as de época romana. Na Limia, a elas, añadíronse camiños 
impostos por as loitas co futuro estado de Portugal xa na época moderna. 
As vías de comunicación na idade medieval aproveitaron tramos das vías romanas. Os que máis 
nos interesa é a Vía XVIII pola Alta Limia, estando en varios tramos superposta o camiño de 
peregrinación que cruza este zona dende Viladerrei, Xinzo, Sandiás  para ir ata Allariz. 
Este vial e outros moitos foron conformando novos espazos viarios de control e defensa na zona 
de fronteira na que estamos. 
Este proceso de encastelamento vai a rebaixar o papel central das “civitates” e por en valor o dos 
“castelos” e “fortalezas”, especialmente a partir do século IX d.C, arredor dunha nova circunscripción 
territorial (o territorium). Un destes é o da Limia que fai referencia ao esquema organizativo 
precedente romano (limici). 
Na idade media, a consolidación deste territorio vaise facer coa fortificación do mesmo. A gran 
importancia que tiveron estas fortificacións na construcción do territorio pódese ver nas máis de cen 
por provincia que se construíron aunque non queden vestixios arqueolóxicos da maioría delas. 
 
Relacionada coa vía de comunicación citada anteriormente e que pasaba por Xinzo de Limia e 
Sandiás, temos a primeira liña de fortificacións relacionada coa presenza de Afonso Herriques nas 
terras da Limia (1130-1170).  O papel destes castelos limiaos tiñan a característica de ser 
estructuras fortificadas ou obrigatoriamente asociados a centros de poboamnto ou localidades 
podendo ser apenas constituídas, por exemplo por unha torre ou por un recinto de pequeñas 
dimensións. Esta rede de camiños que sucaban a conca alta do río Limia eran visualizados, a ambos 
lados da lagoa , por varias torres, entre outras, a de Sandiás. Tamén a fundación de Mosteiros 
(Ribeira, Congostro, Laroá, Sabucedo, Porrqueira e Trandeiras) xunto coa rede de torres e 
fortalezas foron vitais para organizar e dominar o territorio viario medieval da Limia. 
 
-Patrimonio viario medieval asociado: Ponte das Poldras (Vilariño das Poldras). De singularidade fábrica 
con bóvedas apuntadas en oxiva o que permite asignarlle unha orixe medieval. Dos informes técnicos do 
século XVIII temos información de medir máis de cen varas de largo, catro varas de alto e dúas de ancho. 
Carecía de pectorís, que foron engadidos posteriormente para facilitar o transporte rodado. A Torre do Castro 
(Sandiás). 

 
Tamén as novas relacións comerciais (feiras de Xinzo e Ponte Liñares, mercados) potenciarán os 
vellos itinerarios dándolle importancia as pontes para salvar canles e ríos. Non resulta estraño por 
tanto no medievo a necesidade de reedificar as pontes no mesmo ou noutro lugar, especialmente 
en relación cos poblemas que ocasionaban as augas da veiga de Antela (Ponte das Poldras e Ponte 
Liñares). 
 
 c) O camiño na época dos Austrias (XVI-XVIII) 
 
Na Crónica da viaxe de Filipe o Hermoso e Xoana de Castela (1506), despois de falecida a raíña, 
e tomar o trono de Castela indícase que desembarcaron na Coruña pero o desexo de evitar o 
encontro con Fernando o Católico e o medo a atopar cerradas as saída a Galicia polas súas 
guarnicións, obrigaron os arquiduques a tomar o camiño cara Ourense para se dirixiren a Poboa de 
Sanabria (Remesal). Tiveron altercado en Vila de Rei con soldados alemáns que o arquiduque traía 
consigo. 
No manuscrito da fundación do convento franciscano de Trandeiras polo Chantre Alonso de Piña 
(1520), ademáis das referencias  a que antes de 1520 comenzara a traballar na igrexa de Vilar de 
Sandiás, tamén aparecen as primeiras referencias as dificultades de atravesar o humidal da Limia: 
“Un camino largo y fragoso”, “hasta allí pobre país y mal camino, lleno de montañas y valles”.  
 
 
 



 

 

 
Poucos anos despois, a Crónica do Licenciado Molina (1550) menciona o seu paso polo mesmo 
lugar: “es toda una laguna de agua, porque como la tierra es tan llana recoje en sí todas las aguas 
sinpoder salir tan presto: y en algunas partes han plantado muchos árboles puestos por los caminos 
mu a compás para guiar los caminantes: porque de otra manera perecerían muchos”. 
 
A testemuña do peregrino anónimo que parece se trata do coéngo e lingüista cordobés Bernardo 
José de Aldrete (1612) que se conserva na Catedral de Granada, constitú unha das primeras 
referencias literarias deste itinerario como ruta de peregrinación: “En todo el camino de Orense a 
Santiago desde lo alto de los montes se descubren muy largos y espaciosos valles (…) Las casas 
algunas tienen tejas pero las más cubiertas de lajas sobre la madera y otras de paja (…) La gente 
paupérrima i mal vestida, i los muchachos puercos i gordos (…)”. 
 
As pedregosas costas era un dos grandes problemas do camiño, en concreto a cosa de Cudeiro a 
saída de Ourense, era unha das máis acusadas. Así en 1669, Juan de Losada Quiroga Feijoo, 
tenente rexedor e procurador xeral de Ourense e a súa provincia, elevaba queixas ao gobernador 
e Capitán Xeral do Reino.: “o camiño está de calidad que no se puede caminar con litera ni con 
caballería (…)”. En realidade, a conservación dos camiños correspondía aos señores 
xurisdiccionais do territorio polo que atravesaban. 
 
O tráfico máis frecuente por este camiño seguía a ser segundo o Catastro de Ensenada, o tráfico 
arrieiro, contabilizándose en Xinzo ata vinte e nove veciños dedicados a este oficio. 
 
d) O camiño na  época borbónica (1700-1759) 
 
Os camiños convertéronse nunha prioridade da política territorial borbónica dende a presenza no 
trono español de Felipe V pero na práctica pouco se fixo. As actividades bélicas reclamaron os 
recursos disponibles e non había reparto algún para obras públicas. En xeral temos no comezo de 
século a Guerra de Sucesión polo trono español que fixo que os camiños tiveran que soportan tropa 
e artillería en abundancia. Na Limia era significativo tendo en conta a praza de Monterrey e as 
guerras con Portugal. Neste senso, figura unha orde expedida en 1711 polo marqués de Risbourg 
ao concello ourensán con instruccións detalladas para que as estradas e camiños reais na cidade 
e na provincia estivesen a punto co obxectivo de que a artillería non tivese impedimentos para 
pasar. 
 
Pasado o conflito, hai un proxecto de reordenación dos camiños reais ao servizo dunha nova 
organización territorial potenciada por un novo estado absolutista centralizador ao estilo francés. As 
carreiras de Postas converxentes en Madrid establecida no Reglamento de Postas (1720), 
contribuíu a fixación dos futuros trazaos das estradas radiais, que, no ámbito galego, concretouse 
na posterior construcción do camiño real polo norte, e contraste co do Sur, por Ourense. Foron 
camiños claves para recibir e dar información, recabar impostos, subministrar servizos, vías 
utilizadas polas élites e os viaxeiros oficiais. A pesares disto, foi pouco o que fixo Filipe V en materia 
de camiños. 
 
En 1721 chega ao Concello de Ourense a orde do Intendente Xeral para a composición de camiños 
e reedificacións de mesóns con todo o necesario pero fíxose pouco. Indica Lucas Labrada que ata 
o reinado de Fernando VI (1746-1759), non se fixo nada en Galicia respecto aos camiños. Con Fdo 
VI comenzou  a política camiñeira moderna facéndose as primeiras estradas nacionais con cargo a 
facenda pública. 
 
Seguidamente, cabe destacar a instrucción do intendente José de Avilés para a composición dos 
camiños reais (1746) debido o malísimo estado dos camiños (solo as vereas reais). Pídese ao rei 
que os concellos que nombren comisarios encargados de reparalos e ensanchalos hasta catro 
varas. O marqués de Ensenada decretaba que cada veciño traballase dous días ou pagase 4 reais 
nas obras. 
As tarefas principais que sistematiza a historiadora Yolanda Barriocanal son as seguintes: 
 

- Ensanchamento dos camiños e acondicionamento de curvas e pendentes. 
 

- Eliminación de obstáculos de tránsito. Modificación de árbores, muros e valados o que transformou 
profundamente a paisaxe. Tamén se modificaron casas, balcóns baixos, postes de viñedos sobre as 
rúas, pías onde bebía o gando, etc. 

 



 

 

 
- Drenaxe das calzadas. Eran verdadeiras lodeiras pola abundancia de manantiales e pantanos. 

Utilizáronse técnicas como facer calzadas elevadas con suaves cabaletes, gavias en pedra seca. 
 

- Reparación do firme dos camiños. A natureza do chan, as augas, as rodas dos carros e o uso foron 
deixando as súas pegadas. Os terreos lameiros cubríanse con pedra. 

- Pendentes e costas. Para suavízalas, contemplábase o uso de paredes de resgardo directamente 
sobre o terreo. 

 
- Infraestructura camiñeira: pontes e pontillóns. A reedificación de pontes era o principal obxectivo, 

experimentando transformacións importantes. Conservaron as bóvedas apuntadas dos arcos pero os 
firms cubríronse con lousas e chitos de pedra nos bordes para a seguridade dos carros nas entradas 
e saídas. Na Lagoa de Antela cumpría limpar o leito para dar profundidade ao curso dos ríos, como 
se fixo na desaparecida ponte das Poldras “anegada con los muchos lagaderos  donde curan los linos 

pues los cubren de terrones y piedras todos los años de forma que siendo tan llana como es esta 

vega, se extiende el agua por ella y se hace intransitable” (Alvaro Blanco e Rivas Fernández citados 

en Yolanda Barriocanal, O Camino real de Castela…). 
 

- Vendas para os alonxamentos dos caminantes. As persoas principais e eclesiásticos eran alonxados 
e ven servidos nas casas rectorais. As pousadas ou vendas erean poucas e malas. A maioría das 
pousadas eran caseróns con cuartos ennegrecidos polo fume. Indica Barriocanal que resulta difícil 
obter datos sobre o tráfico dos arrieiros. Tomando como base o Catastro de Ensenada, os labregos 
cando quedaban libres do seu traballo adicábanse a este oficio. 

 
A seguinte iniciativa e o recoñecemento dos camiños polos Mestres Lorenzo Gosende e Francisco 
Vidal (1746). Dous camiños reais entraban en Galicia desde Castela pola provincia de Ourense: o 
de Ponferrada e o de Poba de Sanabria. En 1746 Lorenzo Gosende, mestre de obras fai o 
recoñecemento “de la vereda que sale de la ciudad de Orense por la villa de Laza y Sierra Seca, 
hasta Portela de la Canda (…)”. Quere esto dicir que se elixiu este camiño en lugar do de 
Ponferrada, por ser máis fácil de arranxar. No que se refire a nosa zona, o responsable das obras 
foi Lorenzo Gosende no referido o camiño de Castela por Póboa de Sanabria. Tamén se incorporou 
o canteiro Francisco Chamadoira (Amoeiro) como mestre de obras. 
 
Pouco despois os camiños volvían a estar impracticables e as autoridades enviaron a un mestre 
arquitecto (1747), chamado José Vidal para que fixera un novo recoñecemento. O mestre canteiro 
foi acompañado dun capitular do concello e dun escribán para facer relación do que estaba 
arranxado e do que se debía executar de novo. No camiño entre a Canda e A Gudiña o capitual 
Nogueira Cid fixo saber ao arquitecto que a ruta desde A Gudiña por Verín, Xinzo e Allariz era máis 
cómoda pola existencia de pousadas e abastos como opor no ter necesidade de tantas calzadas. 
Contemplábanse algunhas necesidades:  
“ (…) desde dicho lugar de Villa de Rei asta el de Trasmiras en donde comienza la Vega de la Limia 
se necesita algunos trozos de calzada en partes y sacar aguas. (…) Y desde este asta el de 
Sandianes se halla un pontillón que excede de cien varas de largo en donde concurren las aguas 
que bajan de la vega de la Limia y éstas por no tener madre que las recoja se extienden por daha 
vega que se haze intransiable”. 
 
Aunque era máis longa, compensaba porque era mellor camiño. No camiño desde A Gudiña ata 
Reboredo por Verín o gasto aproximábase a 600.000 reais de vellón. A cuestión era dirimir cal das 
dúas rutas a Castela (Serra Seca ou Verín) era máis conveniente para por en práctica as 
reparacións tendo en conta as expectativas de crecemento das vilas e o aproveitamento dos 
recursos económicos (grans da Alta e Baixa Limia). 
 
 Delegouse a decisión na autoridad do distrito de Ourense que acordou a reparación do camiño real 
que, partido da Gudiña pasaba por Verín, Monterrei, Xinzo, Sandiás e Allariz. Con esta decisión 
puxéronse as bases para o futuro deste camiño que no 1786 recibio a súa aprobación como 
segundo camiño a Madrid (chamado estrada de Benavente) dando pé a creación dun servizo de 
correos. Este camiño real chegará a convertirse en estrada nacional a finais do século XIX. 
 
Para adaptar o seu trazado ás condicións do transporte inténtase darlle unha solución ao humedal 
da veiga da Limia e ás pontes: a desaparecida Ponte de Antela, Ponte das Poldras e Ponte Liñares. 
Según o mestre Vidal todos eles necesitaban renovar as antigas fábricas medievais facendo peitorís 
de resgardo e dándolle altura para desaugadoiro das augas: 
 



 

 

 
“ (…) y en esta distancia se halla otra puente con algunos ojos de a quatro varas de alto, con poca 
diferencia y tendrá dos de ancho sin que ninguna pueda pasar en ella de a caballo, por no tener 
resguardo, y se llama esta la Puente das Poldras, y la otra de la Antela (…). Necesita hacerse de 
nuevo con la latitud suficiente y elevación, que no sepueda cubrir de aguas (…)” 
 
A estos problemas descritos propios da natureza e da estructura da ponte engadíanse os 
provocados pola acción humana. Cegabanse os ollos das pontes polo costume dos veciños de 
enlagar e curtir o liño verde, facendo pozos para enterrar os feixes e pondo terróns e pedras sobre 
eles, entupindo o curso das augas. Neste sentido, por primeira vez se ten a percepción da lagoa de 
Antela como un obstáculo para o desenvolvemento do sistema productivo. Para isto a idea era abrir 
canles e quitar os meandros do río para que a chaira da Limia se convirtira en fértil sin perxudicar 
o seu aproveitamento polos naturais. Desta maneira o 1 de agosto de 1747 o mestre canterio 
Francisco Chamadoira e o arquitecto José Vidal e o deputado Nosé Nogueira Cid, comparecían 
ante o escribán José Rapela cun aval asinado do escribán de número do couto de Sandiás, Antonio 
de Quintas, para formalizar a proposta do desecamento da veiga da Limia. 
 
Un primeiro intento frustrado de desecamento no século XVIII partiu dos propios veciños de Sandiás 
(1739), segundo Yolanda Barriocanal (2013). O escribán do couto de Sandiás indicaba que oito 
anos antes da formalización da proposta de Francisco Chamadoira,  os naturais do seu couto  
acudiran ao intendente  para que os veciños dos lugares con augas vertentes ao Limia, concurresen 
a facer canles ao río e romper os penedos de Ponte Liñares. A obra encomendouselle a Plácido 
Iglesias, mestre de obras de Celanova pero o desaugamento quedou sin executar. Os veciños de 
Sandiás, solicitaban (Yolanda Barriocanal, 2013, p. 234): 

“ todos los vecinos y lugares aguas birtientes al río Limia concurrisen a hazer zanjas a dhorío con 
la latitud necesaria para que reciviesen dhas aguas y en el puente Linares (en donde es el principal 
estorbo)se rompiesen aquellos peñascos y se hiciese en ellos zanja bajándole dos baras que 
entonces la mesma agua hará su corriente sin mucha obra de manos”. 

Así mesmo, houbo unha segunda que certificaba o escribano Antonio de Quintas quen firmou un 
aval para unha proposta de desecamento formulada por Francisco Chamadoira (1947), José Vidal 
e José Nogueira Cid. Así mesmo, indica Yolanda Barriocanal que pode que a antiga canle que se 
limpou e sobre a que se construiu unha nova no 1832, non sexa outra que a da intervención de 
Francisco Chamadoira retomando a iniciativa frustrada dos veciños e escribán do couto de  Sandiás. 

Xa en xullo de 1733 (Gallego Domínguez, 130), os veciños e concello de Sandiás dan poder ao 
procurador da Real Audiencia para que consiga una provisión do Intentende Xeral do Reino de 
Galicia para facer información dos danos que ocaionaban as augas  “pois ese país de la Limia se 
halla inundada de aguas de algunos años a esta parte experimentaban los naturales daños mui 
intolerables en  frutos, pastos, crías, veredas, salud y otras cosas inumerables par que se remedie 
tanto mal”.  

Un segundo proxecto foi o da Real Academia de Agricultura (1765) da Coruña a iniciativa do 
ilustrado Cornide e cuxo material descriptivo e gráfico foi enviado por o abade de Covelas, D. Pedro 
Gonzalez de Ulloa, acompañado dun fermoso debuxo da área que foi usado para ilustralo.  Dende 
a súa sede na  Coruña adicaron varias reunión ó desaugamento de Antela (1765- 1766). Para levar 
a cabo o proxecto a Academia fixo varios encargos (Yolanda Barriocanal, 2013): encargou a Juan 
Jiménez de Saboya o proxecto, a Feliciano Pereira, enseñeiro militar, un plano da Limia coa 
valoración do custo dun canle para o seu desecamento e para o recoñecemento do terreo fichouse 
a Carlos Lemaur. Pese a tanta precisión nos encargos, a Academia deixou para outra ocasión o 
tomar unha decisión. A documentación do proxecto perdeuse. Neste caso, a partir do século XVIII, 
segundo Giménez Font (Lethes, p. 43),  o deseño de drenar a Lagoa de Antela debe entenderse no 
contexto do pensamento fisocrático e ambiental do período histórico da Ilustración, orientada ao 
fomento da salubridade, o progreso económico, a colonización das áreas marxinais e o aumento 
da superficie cultivada. 

Nas crónicas de viaxeiros ilustres tamén podemos coñecer noticias sobre o camiño nistes intres. 
Cabe destacar como novidade a Ordenanza de Intendentes e Correxedores (1749) publicada por 
Fernando VI instando a administración local a tomar as medidas necesarias para a conservación 
dos camiños. Un dos primeiros viaxeiros ilustrados polo traxecto de Verín foi José Cornide deixando  



 

 

 

un manuscrito titulado Memorias del viaje que voy a hacer desde la Coruña a la corte (1754). Neste 
viaxe tivo coñecemento histórico e directo da comarca da Limia, tema que lle serviría para obter a 
condición de Honorario da Real Academia da Historia (Disertación histórica sobrfe cuál hubiera sido 
el antigo asiento de la Ciudad Límica o Lémica, señalada por patria al Hidacio en el prólogo de su 
cronicón). No seu manuscrito, o día 26 do ano 1754 por “una agria cuesta” e atravesando “como 
otra de una cadena de áridos picachos”, comenza a baixar cara a Limia pasando por Piñeira de 
Arcos e Sandiás, deixando ao seu paso a torre “ya derrotada”. 

 
e) O camiño na  época de Carlos III (1759-1788) 
 
O real decreto de 1761 marcou unha nova época na lexislación sobre os camiños inaugurando o 
proxecto de red radial de estradas e a creación de arbitrios para o seu financiamento. O seu primer 
inxeñeiro foi José Crame que elaborou o trazado polo sur de Galicia, dende o porto de Padornelo á 
Coruña pasando por Portomarín. Relegado do seu cargo, pasou a facerse cargo Carlos Lemaur 
que fixo a construcción deste camiño. Era un camiño dificultoso, sen as ventaxas que ofrecía o 
camiño real por Ourense. 
No mesmo ano, José Noguerol presentou ao marqués de Esquilache un informe para que o mesmo 
tempo que se facía o camiño da Bañeza, se compuxese o de Póboa de Sanabria. Algúns informes 
de ilustrados como Martín Sarmiento e Jovellanos foron moi críticos co deseño dun camiño 
centralista que ignoraba as comunicacións interiores entre as capitais de provincia. Nas guías de 
camiños aparecerá como único “camiño de rodas” de Galicia e o resto seguirán sendo “camiños de 
ferradura”. 
 
Simultáneamente a estas iniciativas, en 1766 o xeógrafo Tomás López escribía aos prelados e 
curas enviándolles in interrogatorio para elaborar o seu célebre mapa de España. No territorio da 
Limia as respondas foron feitas polo abade de Santa Mariña de Xinzo e tamén a axuda de Peddro 
González de Ulloa para que lle enviase un mapa de toda a provincia. Un dos mapas recolle o camiño 
do correo que ven de Castela ata Ourense: despois de Verín, pasa por Vila de Rei, onde comeza a 
limia, pasa por Abavides, chega a Xinzo e Sandiás e sigue pola costa de Allariz ata Ourense. Outro 
dos mapas toma como epicentro a freguesía de San Salvador de Damil. Especial interés, entre 
outros moitos datos, ten a localización dos castelos da Limia co seu señorío (Allariz, Portela, o do 
conde de Malpica, castelo de Sandiás, o do marqués de Celme, torre de Celme e o do bispo de 
Ourense, torre de Porqueira). 
 
Un paso fundamental no desenvolvemento do camiño real en beneficio do público foi a reordenación 
feita por o conde de Floridablanca (1785), Superintendente de Camiños que creou o servizo de 
postas para a conducción do correo desde Benavente ata Ourense. Este servizo esixía a existencia 
de pousadas para disponer de cabalo de refresco e a disposición de peersoal preparado para 
rexentar as pousadas e acompañar o correo. No informe de técnico Escrivano, as obras máis 
urxentes para por a punto dito camiño foron, entre outros: separar as augas do camiño desde a 
ponte das Poldras a Sandiás e suavizar a costa de San Marcos na xurisdicción de Allariz. Desta 
maneira, en 1786 o Superintendente de Camiños aproba a construcción do segundo camiño a 
Madrid: o camiño de Santiago por Ourense, ou estrada de Benavente-Madrid. 
 
f) O camiño na  época de Carlos IV (1788-1808) 
 
Viaxe a Galicia de Vázquez del Viso (1798) 
 
Vázquez del Viso foi nomeado en 1799 pola cidade de Ourense como Deputado Xeral do Reino e 
desta forma a zona meridional contaba cun valedor para defender a construcción da estrada de 
Benavente pola ruta de Póboa de Sanabria, Monterrrei, Verín, Xinzo, Sandiás, Ourense, Santiago. 
Vázquez del Viso mandou copia ao concello de Ourense do informe feito instanto a que se obrase 
neste camiño e explicitaba con argumentos o erro que se cometía dándolle preferencia a ruta desde 
Benavente por Coruña. Ao mesmo tempo, manifestaba a disposición do conde de Guzmán para 
recorrer en persoa o camiño por Póboa de Sanabria e tirar os seus planos. 
 
 
 
 



 

 

 
Viaxe a Galicia do Director Xeral de Camiños, conde de Guzmán (1799) 
 
O 18 de setembro, José Naudín e Guzmán, conde de Guzmán, Inspector Xeral de Camiños e 
Canais, saía de Madrid para facer o recoñecemento do terreo por onde ía a ir a estrada proxectada. 
Todo quedou escrito no seu diario: Itinerario facultativo del viage a Galicia que el Sr. Conde de 
Guzmán, del consejo de S.M. en el de Hacienda, Intendente de exército, Inspector General de 
caminos y canales de Navegación, etc; emprendió ese año de 1799 con e lmotivo de inspeccionar 
la Carretera que solicitan las tres provincias de Santiago, orense y Tuy” (Manuscrito dado a coñecer 
por Otero Predrayo no nº 60 da Revista Nós do ano 1928,p.220-223; nº 61, 1929 p. 7-14. 
O viaxe levouse a cabo en xornadas de cinco e seis horas e media diarias. O inspector e o secretario 
iban en cadeira de postas tirada por dúas mulas e o facultativo a cabalo. Para componer o camiño 
nas zonas críticas, iban diante douscentos homes con picos e pas e oito arredor da carruaxe. As 
fontes falan de moi boa acollida por parte do cura en Viladerrei e tamén na casa do correxedor de 
Xinzo, onde se serviu “unha cena tan expléndida y abundante con sola las producciones del país 
que no sería fácil describirla aunque se intentara. La variedad de manjares quais parecía confusión 
y solamente pudo advertirse que te todo comían quellas buenas gentes sin que se notase fastidio 
ni alteración en su naturaleza fuerte y robusta”. 
Houbo dificultades ao paso pola Veiga de Antela polas fortes chuvias e a agua almacenada no chan, 
pola cruzada de varios canles e pontillóns, polo que decidiron regresar de novo a Xinzo, motivo para 
outra cena expléndida. Queixábase a comitiva das pousadas arrieiras que eran incómodas e 
oscuras e polo tanto terminaron hospedados na casa do Correxidor ou no Abade da freguesía. En 
Piñeira de Arcos atopáronse co sarxento maior de Milicias de Ourense e o abade de Quiroga que 
viñan agardar aos comisionados en Xinzo: 
“ (…) Baixo a chuvia pol-o país chao que non abunda en Galiza. Necesidade dunha boa ponte sobre 
o Limia pois o eisistente non sirve para carreteira. Anacos de calzada. Rubida entre arboredos a 
sandias (300 vec.) rico torrón. Dende Piñeira domínase o millor chán da Limia inondado por non ter 
por onde despedir as augas encoradas; os logares están na aba de pequeñas outuras. Rodeann a 
Piñeira variedade darbres e bós lameiros e searas (…). 
 
No 1800 chegou a Ourense o informe de Vázquez del Viso manifestando a boa disposición do 
conde de Guzmán de defender dita estrada. 
 
A transformación do camiño de ferradura en estrada nacional (1803-1863) 
 
Informada favorablemente a nova esrada de Benavente a Ourense, comezouse a reunir diñeiro. No 
1803 aprobáronse as obras por real decreto. Pedro Acuña, comisionado para a apertura da estrada 
propuxo arbitrios as autoridades municipais por onde pasaba o camiño. Substituíu a Guzmán 
Agustín de Betancur quen remitiu ós concellos uha carta na que se pedía a relación de pontes e 
pontillóns ruinosos. Nas xurisdiccións pola que pasaba a verea real a Castela informouse sobre 
varias pontes. Aquí destacamos a Xurisdicción de Piñeira de Arcos: un pontillón en Casas da Ponte 
de dous arcos formado por unas pedras e unha viga, mal construido e que habería que facer máis 
alto e con peitorís. 
Paulatinamente as obras, o camiño era cada vez máis recoñecido e foi recollido nas guías de 
viaxeiros da época. De feito, o Itinerario Descriptivo de las Provincias de España, de Alexandre 
Laborde (1809), recolle nun plano de P. Lartigue, a ruta por Verín. Sinálase tamén como un dos 
camiños máis importantes na Carta Xeométrica de Galicia de Domingo Fontán (1817-1834). 
Sin embargo, diversas circunstancias como a invasión napoleónica e a volta ao trono do absolutista 
Fernando VII, entre outras, impediron de novo continuar coas obras do ansiado proxecto. 
 
 
g) O camiño a partir de 1831 
 
Siguiendo el Camino de Santiago en 1831 se inicia la apertura de la carretera de Vigo a Castilla 
sobre la vereda que desde Benavente se dirigía a Galicia por Puebla de Sanabria, Portillas, La 
Gudiña, Verín, Monterrey, Estivadas, Ginzo de Limia, Allariz y Orense (véxase NARDIZ ORTIZ, 
Carlos: El Territorio y las Comunicaciones en Galicia. Planos Históricos de la red viaria. Xunta de 
Galicia 1992). 
A partir de 1833, baixo o paraguas liberal, a cuestión dos camiños recuperase. A provincia de 
Ourense e a de Tui pediron novamente ao gobernó que permitise construír a estrada tantas veces 
parada e reclamada e grazas a xestión do Conde de Ofalia, Ministro de Fomento, expediuse o 
decreto de constitución da estrada de Castela a Vigo. 
 



 

 

 
En 1841 o novo enxeñeiro director da estrada, Alejo Andrade Yáñez, redactou o proxecto desde 
Portela da Canda ata Ourense, indicando a dirección da estrada cunha liña “de carmín”. Os planos 
móstranse moi ben definidos e executados con técnica e beleza. En palabras de Carlos Nárdiz, “la 
superposición de la nueva carretera con la red de caminos antiguos y el paso por distintos núcleos, 
reproduciéndose la estructura del núcleo anterior alpaso de la carretera”. Tamén se inclúen nos 
mapas as pontes antigas sobre as que se basea o novo trazado da estrada. 
 
Desde xeito culminaba o longo proceso iniciado a mediados de século XVIII, lento e cheo de 
vicisitudes, de transformar os camiños reais en estradas nacionais que permitien o tránsido rodado 
de viaxeiros e meercadorías dende Castela a Galicia. O tramo entre Ourense e Vigo comezouse a 
construír en 1834 e o da estrada de Portela da Canda e Ourense levouse a cabo anos máis tarde. 
Hoxe en día o fenómeno xacobeo das peregrinacións permitiu a recuperación deste camiño real 
antigo e fixo posible a súa consolidación e posta en valor, especialmente turística-cultural. 
 
h) O camiño na xurisdicción do Couto de Vilar de Sandiás.  Señorío do Marqués de Malpica e 

Maceda, Conde de Gondomar. 

 
Na  xurisdicción de Vilar de Sandiás (marqués de Malpica, Conde de Gondomar),  dende a Ponte 
das  Poldras o  camiño real  ía directo polo Campo das Cruces, como se pode comprobar nos planos 
do  enxeñeiro Alejo Andrade.   
Según o recoñecemento de 1747 era unha ponte con algúns ollos, de catro varas de alto e dúas de 
ancho. Ningúa persoa podía pasar a cabalo poque non tiña resgardo. O mestre Vidal (1747) 
recomendaba limpar o rio tupido con moitos lagadeiros onde os vecinos curaban os liños. 
Enterraban os feixes en buracos que cubrían de terróns e pedras, de forma que ao a veiga ser tan 
chaira a auga se extendía por toda ela e a tornaba intransitábel. Aproveitando que as augas corrían 
nun curso manso os naturais poñían a macerar durante uns días a planta na auga para extraer a 
fibra do liño da cana na que estaba contida. 
 
En 1765 o abade de Covelas, González de Ulloa, proponía reparar a Ponte das Poldras porque era 
un paso indispensábel para ir dende Ourense a Monterrei, a Chaves e a Castela. Tiña os ollos tan 
pechados que no inverno circulaba a auga polos seus dous extremos, de xeito que ás veces, só se 
podía entrar nela a cabalo. Como ninguén a arrenxaba, os vecinos de Couso abriron unhas gavias 
que resolveron algo a acumulación da auga (Barriocanal, 244). O problema agravábase polo mal 
estado da ponte Liñares augas abaixo, xa que ao non haber leito que as canalizase, se detiñan e 
encharcaban a zona. 
 
No verán de 1786 o río seguía a necesitar a eliminación dos xuncos do leito aconsellándo prolongar 
a súa fábrica cunha calzada elevada, de vara e media de alto, baixando en disminución unhas oito 
varas de longo. Para facer estas obras dun lado e do outro lado das xurisdiccións de Xinzo e do 
Couto de Sandiás estaban as xustizas en movemento (Barriocanal, 244). No que respecta a 
Sandiás, a Razón de los Caminos indicaba que dita xurisdicción debía contribuír a súa vez aos 
arranxos da metade da ponte que lle correspndá “que está sin petriles, y necesita en la entrada 
alargar por unas ocho brazas la calzada que en tiempo de avenidas, sólo a caballo se entra en el 
puente, el el qual fenece esta Jurisdicción”. 
 
O seu estado non pasou desapercibido a Vázquez del Viso quen, ao pasar “por un mal puente 
llamado de las Poldras”,  anotou que se debía construir de novo, necesidade que tamén viu o conde 
de Guzmán. A magnífica fábrica da ponte, cualificada como “interesante puente medieval de 
dieciocho arcos (Alvarado, rivas e Vega Pato), desapareceu cos movementos de terras orixinados 
pola concentración parcelaria e a canalización do río Límia. 
 
Coas obras da concentración parcelaria  perdeuse todo resto  do  antigo trazado, de  xeito que o  
camiño  lévase por Couso de Limia (Santa María de Couso de Limia). Desde Santa María uníanselle 
os peregrinos que viñan de Portugal por Lindoso, A Magdalena, San Salvador de  Manín, Peneda  
Xerés, Portea  do Home, Valle Riocaldo Santa María, San Miguel de Lobios, Santa María de  
Congostro, San Xoán de Rairiz de Veiga, Santa María de Parada de Outeiro, entre outros lugares. 
Este camiño que seguía o trazado da vía romana de Antonino chamada Via Nova ou Vía  XVIII, 
continuaba por Santo Estevo de Sandiás. Do paso do camiño real como base do camiño de 
peregrinación a Santiago por Vilar de Sandiás temos varias testemuñas: 
 
 



 

 

 
- Uns dous testemuños está sacado dos libros  parroquiais, en concreto,  do Libro I de defuntos de Santo 
Estevo de Sandiás onde se le que o día 11 de Maio do ano de 1750 déuselle sepultura nesta parroquia a 
Nicolás Ramírez, pobre de solemnidade, veciño de Santa María de Castrelo, que morreu de enfermidade 
natural, vindo de Monterrey, o que indica que o camiño desde Monterrey seguía por  Sandiás . 
 
- O outro testemuño dinos que o 19 de Novembro de 1792 déuselle sepultura nesta parroquia a Manuel  
Laureiro, soldado do rexemento de Milicias de Betanzos, Compañía de don Joseph Somoza, Arcebispado de 
Santiago. Non recibiu os  sacramentos por acharse morto na cama no medio dos seus compañeiros cando 
volvían de  Chaves para Santiago . 
 
-O paso  do  camiño de Santiago e de peregrinos por Sandiás  tamén está documentado por  unha  testemuña 
da  idade moderna e mencionase  nun protocolo notarial que se conserva no  Arquivo Histórico Provincial de 
Ourense.   Nel mencionase o  testemuño  dun peregrino natural de Santa  Olaya de  Alexe quen coa súa muller 
saíra facía seis meses de romaría á nosa Señora de Guadalupe, á nosa Señora da Pena de Francia e de alí 
viñeran co propósito de ir en romaría ao Apóstolo Santiago de Galicia. Chegando a “Villar de  Santianes” onde 
enfermou o outorgante e está en cama moi malo a piques de morrer polo que fai testamento o 28 de decembro 

de 1598 . 
 
i) O camiño na xurisdicción de Piñeira de Arcos. Señorío do Conde de Maceda 
 
O camiño entraba na xurisdicción de Piñeira de Arcos, señorío do conde de Maceda. Os veciños 
pagaban vasalaxe de fumaxe e lutuosa de cada cabeza de familia que morrese. Asi mesmo, 
nomeaba xuiz no ámbito civil e criminal cada tres anos máis un escribán de número. 
 
No 1728 o bispo ourensán Muñoz de la Cueva, promotor do culto a Santa Mariña, describe o lugar 
e sinala: “A cosa de quatrocientos passos de su iglesia, y a la diestra del camino real, que vá a 
Castilla, ay una hermita de Santa Marina”. 
 
A finais do século XVIII o camiño parece que apenas necesitaba arranxos e os necesarios eran 
competencia dos naturais de cada xurisdicción. Na memoria de construcción da nova estrada 
(1786), aconséllase darlle unha nova aliñación, tirando con liña recta desde Viladerei ata Piñeira de 
Arcos, “que todo es llano”. En A Razón de los Caminos (1786), tamén se aconsella tirar en línea 
recta na formación da futura estrada desde as Poldras a Piñeira. 
 
En 1799 tamén visitou o lugar o conde de Guzmán, quen atopou o Sarxento Maior de Milicias de 
Ourense e o abade de Quiroga, que ían agardar os comisionados en Xinzo, como xa citamos 
anteriormente nos avatares do camiño ao longo da súa historia constructiva. 
 
Dende San Xoán de Piñeira de Arcos, continuaba o camiño por  Santiago de Coego, San Salvador 
dos Penedos ata a vila de Allariz. 
 

 


