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Cúmprense este 2017 dez anos da aparición do primeiro número da revista 

Hume. Constitúe un orgullo para todos os membros da asociación sacar á luz 

este numero que ten algo de especial por cumprirse xa unha década. Orgullo e 

satisfacción por ser feito entre todos e por manternos dez anos traballando na 

procura da recuperación da historia do noso municipio e comarca. Unha historia 

local que non polo feito de ser local é menos importante, senón que é tamén 

necesaria coñecer, estudar e ensinar.

Nos últimos anos unha xeración de historiadores e investigadores locais 

relanzaron a historia local, contextualizando casos individuais en procesos 

culturais globais, ampliando os períodos e espazos pasando do municipal ao 

comarcal.

Desta maneira están articulándose experiencias e investigacións locais con 

procesos xerais que nos permiten comprender a historia da vida cotiá e os seus 

hábitats máis inmediatos. Con isto preténdese coñecer a historia de todas as 

persoas máis aló dun municipio para achegalo á comarca, para explicar procesos 

históricos comarcais.

A eclosión da boa historia local está desprazando a historia das personalidades 

para preocuparse da historia das elites e dos grupos maioritarios e anónimos 

locais e comarcais. A historia local pretende devolver ás persoas anónimas como 

suxeitos activos o protagonismo da súa historia. 

Nun mundo tan globalizado como o noso, a volta ao estudo das persoas singulares 

e das comunidades específicas, é unha tarefa saudable e necesaria. A labor do 

investigador local e rescatar a suxeitos históricos comúns que sempre foron 

excluídos da historia oficial, salvando do esquecemento os procesos individuais 

e sociais da vida cotiá dunha determinada comunidade. Por este motivo a nosa 

LIMIAR
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A continuación, aparece unha pequena achega ao mundo dos cines ponteses e a 

súa arquitectura escrito polo que vos presenta a revista.

Carlos Romero Castro, economista e empregado da central térmica, analiza e 

descúbrenos co seu traballo, esplendidamente ilustrado, diversos aspectos das 

inauguracións da central térmica de 32 MW e da fábrica de abonos da Empresa 

Nacional Calvo Sotelo.

Logo aparece o merecido homenaxe que o noso compañeiro, Ovidio García Pazos, 

realiza a Manuel  Vicente Castro Fernández, “Freixo”.

Por último, o grupo de etnografía da man de Marisol Souto López, achega as 

entrevistas realizadas a Pilar Domínguez Casal e Antonio Abeijón Fábregas, 

persoas que tiveron vivencias especiais na nosa vila nos anos 60 e 70.

No apartado de agradecementos,  unha vez cumpridos dez anos, debo acordarme 

de todos os membros de Hume, pasados e presentes, e especialmente dos directivos 

e presidentes que me antecederon.

Tamén do Concello das Pontes de García Rodríguez e da Deputación Provincial da 

Coruña, que sempre foron conscientes da importancia de fomentar e patrocinar 

estudos que recuperasen a nosa historia, a súa edición e a súa publicación.

E por último un saúdo e agradecemento de novo a todos os autores, pasados e 

presentes, xa que sen o seu traballo e colaboración desinteresada non sería 

posible chegar a este número dez. Quedan convidados de novo a ofrecernos as 

súas investigacións para poder cumprir, polo menos, dez anos máis.

Manuel Souto López

Presidente de Hume

revista veu recollendo en todos os seus números biografías que son en síntese 

pequenas experiencias vitais dos nosos veciños.

Pero a historia local ten un problema que é a difusión. Para remedialo a nosa 

asociación decidiu colgar na nosa web www.humehistoriaaspontes.com, os 

contidos de todos os números da revista para que chegue a outros ámbitos que 

non sexan o municipal ou comarcal e poida ser lida por un maior número de 

persoas.

O número 10 que vos presentamos ábrese cun magnífico traballo que foi 

merecedor do primeiro premio de investigación Hume As Pontes do que son 

autores os arquitectos, Nuria Prieto González e Pablo Rodríguez Rodríguez. 

Estes realizan un estudo comparativo de tres poboados industriais como son As 

Veigas, Compostilla e Belesar.

O segundo premio recaeu en Gustavo Daniel Cabarcos Randazzo, investigador 

arxentino, que publicamos neste número e que recolle un estudo xenealóxico da 

familia Cabarcos nos séculos XVI ao XIX.

A continuación presentamos un documentado artigo firmado por Manuel Lara 

Coira, profesor da Escola Politécnica de Esteiro, no que recupera a memoria 

dos aproveitamentos hidroeléctricos no termo municipal das Pontes de García 

Rodríguez. Nel poderemos buscar nos mapas que achega os muíños e plantas de 

luz existentes no noso concello.

Logo a nosa compañeira de Hume, Nieves Seijo Sabín, preséntanos un 

documento de vital importancia para a súa utilización por outros investigadores 

ou mestres onde poderán atopar as distintas publicacións, institucións e webs  

sobre o patrimonio  galego na rede o nos medios de comunicación.

Máis adiante o historiador madrileño, David Serrano Lozano achéganos un 

profundo estudo epigráfico sobre unha ara romana que se atopou nas escavacións 

da ermida de Santa Eulalia do Portorroibo e que actualmente se conserva nos 

soportais da Casa Consistorial.
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1- Os Poboados de colonizacióncomo solución para o hábitat 
colectivo

1.1 A POSGUERRA ESPAÑOLA

A posguerra española é unha etapa difícil, especialmente agravada pola situación 
socioeconómica europea, que tras a Segunda Guerra Mundial venceu, illou 
e infamou os réximes fascistas. España, cun tecido industrial practicamente 
inexistente, necesita xerar os seus propios recursos para sobrevivir. O réxime 
totalitario, illado polos gobernos veciños e sen aliados, pretende dar unha imaxe 

de autosuficiencia cara ao exterior. A reconstrución do país responde a unha forte 
disciplina; é máis unha demostración de poder das novas autoridades que a vontade 
de permitir que a poboación progrese.

Coa intención de xerar unha estrutura solvente e capaz de controlar a infraestrutura 
industrial, en 1941 fundase o Instituto Nacional de Industria. Este ministerio 
creará e administrará empresas públicas destinadas á explotación de recursos e 
construción de infraestruturas, como explotación mineira, construción de estradas, 
industria metalúrxica e obras públicas en xeral. A creación de plantas térmicas e 
hidroeléctricas é unha das principais actividades realizadas por este ministerio, 
asociadas en numerosas ocasións a xacementos mineiros ou a presas e encoros.

Neste contexto, será o propio Ministerio o que, a través dos seus propios 
mecanismos, dedique ao seu corpo técnico ao deseño e construción destas 
obras. Unha arquitectura creada baixo o anonimato do estado, por unha serie de 
arquitectos que, despois de 1948, comezan a afastarse da linguaxe historicista e 
adoptaron gradualmente o vocabulario do movemento moderno. O anonimato 
latente dos arquitectos foi o resultado do intervencionismo estatal, ríxido no seu 
enfoque que provocou un silencio de proxectual dende as administracións locais. 
As propostas que se formulan dende o INI adoptan unha actitude de intervención 
directa sobre o lugar, é dicir, a resolución inmediata do problema arquitectónico a 
partir dunha estrita funcionalidade e linguaxe da enxeñaría.

Esta situación deu lugar a que as intervencións dotaranse dun carácter máis 
autónomo e de valoración unidireccional, con algúns exemplos específicos de 
arquitectos sobresaíntes. Malia a existencia de magníficos proxectos, o enfoque 
xeral sinalaba a construción dunha arquitectura sinxela e solvente, sen unha análise 
crítica que a situase dentro do contexto teórico ou que inicie a busca dunha nova 
vangarda e ruptura da preexistencia. Deste xeito, defínese unha arquitectura case 
anónima, dentro dun contexto de pobreza e escaseza de recursos tecnolóxicos, pero 
de gran honestidade sinxela e elegancia austera.
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1.2 ARQUITECTURA NO SERVIZO DA VIVENDA COLECTIVA.

O desenvolvemento de novas infraestruturas, por parte do INI, leva asociada 
a actitude de desarrollista do Estado, cunha forte influencia e inspiración 
estadounidense. A España mergullada na depresión socioeconómica tras unha 
longa posguerra civil, desexaba saídas laborais distintas da subsistencia. O estado 
comeza a definir, nese momento e, grazas ao apoio exterior, as liñas básicas 
de acción para a creación e desenvolvemento dun tecido industrial. Isto leva 
aparellado a necesidade dunha solución habitacional para esa nova poboación 
activa.

A arquitectura que se define para estas intervencións, austera e anónima, 
permítese un certo grao de liberdade e experimentación con respecto ao hábitat; 
nalgúns casos, como veremos, explorando as posibilidades tipolóxicas e de 
agrupación que introducían pouco a pouco a modernidade no seu deseño. Así a 
todo, non se trata dunha experimentación derivada dunha análise profunda ou 
dun estudo detallado das necesidades habitacionais e hixienistas. Nin sequera 
unha revisión de traballos ou teorías anteriores, senón a adaptación directa de 
modelos preexistentes. A maioría dos modelos proveñen do ámbito anglosaxón, 
destacando especialmente as Industrial Village inglesas, as Garden City ou as 
Company Town americanas.

Estes modelos reunían décadas de reflexión sobre o estándar habitacional: por 
unha banda a herdanza industrial británica de falansterios e familisterios en 
constante loita para dignificar os duros suburbios das metrópoles; por outra 
banda, a capacidade de recuperación dos Estados Unidos a través do New Deal, 
unha política intervencionista por parte do Estado ou as Garden City, promovidas 
nas primeiras décadas do século XX en Inglaterra, defendían o crecemento de 
comunidades rurais nunha cidade-acio, baseada nun crecemento controlado, na 
vida saudable e traballando nun ambiente natural.

A pesar diso, o xeito de adaptar estes modelos non é pleno, senón que se fai dun 
xeito «á española», é dicir, tomando máis ideas que modelos. Esta situación acaba 
xerando prototipos de vivendas únicos no seu enfoque, uns respecto aos outros pero 
con todo ofrecen entre eles puntos en común. Barrios en solucións arquitectónicas 
e urbanísticas que responden á lóxica organizativa dos conxuntos e aos preceptos 
do réxime totalitario dominante.

Referencias estranxeiras son filtracións veladas no panorama arquitectónico 
español, necesitando unha análise detallada para identificarse. Imaxes e enfoques 
do exterior, que chegaban a unha España illada e pechada; é por iso que, aos 
poucos comeza a tomar peso visión auto-referencial nacional, apoiada polo famoso 
leivmotiv «spainisdifferent», procurando na propia tradición da cultura popular 
e nas linguaxes historicistas, como por exemplo o románico, para crear unha 
imaxe forte e nacional de conxunto. Os poboados de colonización, unha actividade 
paralela os asentamentos do INI, son patróns latentes no imaxinario arquitectónico 
da década de 1950 e 1960: Esquivel (Alejandro de la Sota), Llanos de Sotillo (José 
Antonio Corrales), El priorato (Fernández del Amo).... Son exemplos directos e 
notables que dalgún xeito proxectan a imaxe dun hábitat de calidade cos escasos 
recursos existentes e dunha construción e tipoloxía popular. Unha honestidade 
sinxela de enfoque da que contaxian o resto de poboados desenvolvidos no Instituto 
Nacional de Colonización, creado en 1939 no ámbito do Ministerio de Agricultura 
que chegaría a construír máis de 300 pobos de colonización para albergar máis de 
55.000 familias pero sen tanta fortuna teórico-lingüística en tódolos casos.
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2 | Poboados das centrais térmicas no noroeste de España:

Galicia

2.1 INTRODUCCIÓN

Cuando el Caudillo llega al Pazo de Meirás para descansar, su 
primera pregunta es: ¿Cómo van las obras hidroeléctricas de 
Galicia?” afirmando que “hemos encontrado la más decidida ayuda 
en el Generalísimo Franco, atento a todo cuanto signifique progreso y 
bienestar.1

As cidades laborais respondían, como se dixo no Diario Pueblo2 en 1958, ao 
«concepto de empresa moderna» na que se encargaba de proporcionar sentido 
social ao ámbito industrial, entendendo ao home como un elemento máis da 
fábrica, no cal “ese hombre tiene unas necesidades que se llaman viviendas, 
educación para sus hijos, alimentación, expansión. Todo eso puede y debe 
dárselo la empresa”.

Cada empresa crea o seu modelo particular de poboado e instalacións adxuntas, 
respondendo ás necesidades específicas que xorden en cada lugar e infraestrutura. 
Neste sentido, pódese entender cada unha destes asentamentos como un prototipo 
experimental, na que o arquitecto ten o poder de comprender o modelo como 
desexe. A pesar desta liberdade, hai dúas condicionantes fundamentais dentro 
do prototipo: o primeiro é a doutrina fascista e os seus elementos, a segunda a 
influencia de modelos da Company Town ou as cidades industriais alemás ou 
anglosaxonas.

1 Cita do discurso de Pedro Barriè de la Maza durante un acto en Vigo, fonte: http://www.galiciauni-
ca.es/50-anos-del- salto-de-belesar/

2 O Diario Pueblo converteuse no primeiro vespertino de España, chegando, no ano 1968, a unha 
media máxima de venaa diaria de 196.648 exemplares, segundo datos extraídos do Archivo General de la 
Administración (en adelante AGA) Sindicatos, Estadística de Venta, Caja 54

Os poboados industriais foron vistos como un sinal de modernidade, onde os 
empregados poden gozar dunha serie de condicións que os trasladaban da xerarquía 
rural a unha pseudo-cidade xardín de urbanismo laboral. A política desarrollista 
do estado autárquico, propón a construción de numerosas centrais de térmicas, 
explotación mineira e siderurxia, explotacións de recursos hidráulicos con encoros 
e hidroeléctricas; que se acompañan con asentamentos laborais. En Galicia, este 
investimento chega máis tarde que no resto de España, comezando a dar froitos 
no final dos anos cincuenta. Durante a década de 1940 e, sobre todo, desde 1950, 
créanse varias empresas nacionais, como a Empresa Nacional Calvo Sotelo, Fenosa 
SA (FENOSA), Saltos del Sil, Astilleros y Talleres del Noroeste, Carburo metálicos, 
Aluminios de Galicia ou a Sociedad de Estaños de Silleda-Fomento Hispania. A 
imaxe do modelo americano da Grande Depresión deseñado por F. D Roosevelt 3.
Dende Madrid promóvese a construción de poboados, de forma centralizada e moi 
restrinxida. «En la España de hoy no hay que discutir, hay que obedecer».4. Baixo 
este lema, os traballadores desprazáronse de xeito submiso aos poboados.

2.2 DETERMINACIÓN DAS TIPOLOXÍAS DESENRROLADAS POR ARQUITECTOS 

ESPAÑOLES PARA ESTE TIPO DE VIVENDA

Tomar el Escorial como único modelo, tratar de copiarlo o inspirarse en 
él para resolver los cien mil pequeños problemas arquitectónicos que nos 
depara la dura realidad de hoy, es tan ridículo como que en un ejército 
moderno todos los soldados quisieran ser Napoleón.5

3 O New Deal é unha política desenrrolada polo presidente Franklin Delano Roosevelt para paliar os 
danos da grande depresión de 1929. O estado crea unha serie de empresas de carácter federal para a intervención 
en grandes obras hidráulicas e instalacións enerxéticas. Deste xeito devalúase o dólar, e desenvolve unha nova lei 
bancaria e sube os salarios.

4 LECTURAS CÍVICAS, 1944, p. 46-47.

5 FISAC, Miguel “Lo clásico y lo español”, en Revista Nacional de Arquitectura, nº78, 1984, p198.
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A arquitectura española desenvolvida baixo o control do réxime son construcións 
de calidade arquitectónica cargadas cunha certa dose de experimentación; 
especialmente os poboados de colonización, tanto os promovidos polo Instituto 
Nacional de Colonización como os promovidos por empresas industriais estatais.

Al recibir el encargo se vivió Andalucía: viajes, estancias, sin fotos ni 
apuntes; todo a la memoria de nuestro propio “ordenador”. Luego, 
olvidar. Pasado el tiempo y del recuerdo se dibujaron detalles: puertas, 
ventanas, cierros, chimeneas, tapias y sus coronaciones, fuentes, bancos 
y farolas. Se numeraron estos apuntes o detalles, se numeraron los 
paralepípedos de las viviendas y sus huecos; todo bien resuelto dentro 
de un sombrero andaluz y a la suerte…, salió su variación aleatoria 
como la suerte de un pajarito. Luego el sol, la cal y la sal. Después de 
muchos años, con los retoques hechos por sus moradores, hoy Esquivel 
es atractivo y se está bien en él6. 

Poboados como Esquivel, de Alejandro de la Sota ou os realizados por Fernández 
de Amo en Alacante, Cáceres e Castela a Mancha revelan unha arquitectura de 
notable calidade na que se estuda o hábitat e a tradición popular de cada lugar 
e rexión. En todos eles, realízase unha profunda análise do funcionamento da 
vida doméstica e das necesidades mínimas dentro dos parámetros do réxime. 
Estes tipos de poboacións sentan un precedente na tipoloxía de construción de 
asentamentos ligados á industria e ás cooperativas agrarias controladas polo 
réxime.

Pódense determinar unha serie de parámetros comúns nestes poboados como un 
esquema xenérico independentemente da calidade da vivenda:
- Xerarquización viaria elemental e separación das circulacións.
- Criterios de agregación de células, repetibilidade, módulos parcelarios e 
quinteiros.

6 SOTA, Alejandro de la. Cita de 1989 recollida no Arquivo da Fundación Alejandro de la Sota: ref. 
52-X.

- Disposición elemental no seu deseño, con eixes ordenadores e referentes urbanos 
claros.
- Referentes claros: igrexa e praza con perspectiva pechada.
- Estética produtivista e referencias lingüísticas cos fascismos europeos.

Por outra banda, Ignacio Henares e Mª Isabel Cabrera establecen unha serie de 
principios básicos que deben cumprir todas os poboados, a nivel lingüístico e 
teórico, dende a súa base conceptual. O primeiro dos puntos a tratar é a hostilidade 
á vangarda como unha premisa xa que se considera que este pon de manifesto 
o hedonismo formal, a deshumanización das artes e a banalidade. Fronte a esta 
oposición, o réxime defendía a tradición, o esencialismo e a rehumanización da 
arquitectura. Isto conséguese mediante historicismos nacionais, estas novas 
construcións buscaban en «tempos gloriosos» da historia de España referíndose 
a crear unha linguaxe propia. O Movemento Moderno estaba indisolublemente 
relacionado co lado perdedor:

Arquitectura de tuberculosos (…) moradas sanatorio y dormitorios 
quirófano. (…) Estilo extranjero creado por el espíritu judaico y marxista 
(que había contribuido) a la pérdida de identidad nacional. 7

En segundo lugar, plantéxase un papel condicionante do Estado sobre a Arte, 
é dicir: orde, unidade, xerarquía, nacionalismo, servizo e propaganda como 
ideas trasladase ao mundo da arte con ordes clásicas de proporción, medida e 
xerarquía das artes. Finalmente, fíxase como chave a definición de escolástica e 
contrarreforma, traducidos dende medievalismo cristián e do aspecto estético-
filosófico da arquitectura. A Igrexa, neste sentido, ocupaba un lugar primordial 
xa que lexitimaba o réxime como tal. Os arquitectos do réxime que recibían estas 
encomendas enfrontábanse ao cumprimento destes preceptos e á procura dun 
Estilo Nacional. Con todo, o escenario non era o mellor, xa que España estaba 
devastada, na ruína económica.

7 GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto, Arte y Estado, Gráficas Univesal, Madrid, 1935.



20 21

Nuria Prieto González e Pablo Rodríguez Rodríguez
O poboado industrial como paradigma urbanístico: As Pontes, análise comparativa con 
Compostilla e Belesar

2.3 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA OBREIRA. CONTEXTO ARQUITECTÓ-

NICO E CONCEPTOS DO HÁBITAT DOMÉSTICO NUNHA URBANIZACIÓN 

OBREIRA

La casa hemos de concebirla, con el sentido tradicional del hogar 
español, como primer centro de educación cristiana y familiar…8

Nos poboados do Movemento, a prioridade inicial era a reconstrución da 
idiosincrasia, non tanto a construción dos fogares, senón a definición de novos 
costumes. O paternalismo estatal domina a esfera doméstica definindo tódolos 
detalles para condicionar os costumes familiares. En termos do propio ministro 
de vivenda en 1956: «Primero vivienda, después urbanismo». As condicións 
ou as calidades da casa non eran unha máxima, era o número delas o factor 
relevante. Só unha década despois en pleno desenvolvemento a idea cambia e 
mellora a calidade das vivendas. A intención de todos os españois de ter vivenda 
en propiedade, concentrando incentivos públicos e urbanizacións.

Un fin en sí mismo, una técnica constructiva apta para proyectar un 
mensaje alusivo a la propia significación que el régimen promotor 
tenía sobre sí: superioridad, victoria, vocación de Imperio, y absoluto 
respecto por las esencias y constantes españolas que volvían a 
encarnarse en el nuevo sistema político presentando como el artífice y 
garante de la redención nacional.9

8 PRIETO BANCES, Luis “El proyecto y buen uso de la vivienda”, en Reconstrucción, 

nº17, 1941, pp. 21-32

9 BOX, Zira. “Hacer patria. La arquitectura al servicio de la nación durante el primer 

franquismo”

O hábitat é mínimo, é dicir, a vivenda mínima é a célula inicial dentro do aforro de 
recursos: máis vivendas, independentemente das condicións. A partir deste modelo, 
sumado á austeridade do propio réxime, as tipoloxías de vivenda incorporan 
habitacións, cociña, aseo e comedor. Nos casos de vivendas no ámbito rural 
incorporaban algunha peza máis na no andar terreo para poder realizar traballos 
propios do campo. É dicir, podemos concluír que non hai tipoloxía concreta, senón 
unha intención de conter recursos ao máximo, unha arquitectura de mínimos.

A medida que pasaron os anos do réxime, a vivenda ía elevando a súa calidade 
e características. Estas tomaban exemplos das cidades xardíns anglosaxonas 
mellorando en planificación e espazos públicos e privados. Buscábase unha relación 
directa co campo, a ruralización do proletariado como lema esencial.
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3 | Compostilla I

Ponferrada, la ciudad del dólar10

Nos anos corenta, a cidade de Ponferrada experimentou un período de esplendor, 
grazas ás exportacións de mineral. O volframio que foi exportado a Alemaña 
proporcionaba tal riqueza a cidade que chegou a ser coñecida como «a cidade do 
dólar» non só polo movemento de diñeiro, senón pola propia divisa, fisicamente. 
Tal riqueza, debido a demanda do mineral para armamento da Segunda Guerra 
Mundial, converteu a comarca nun motor industrial no noroeste, posicionandoa 
como un emprazamento para o investimento industrial.

A central térmica de Compostilla, situada en Ponferrada, foi construído a finais dos 
anos corenta, seguindo as políticas do Instituto Nacional de Industria. Ademais, 
esta construción reproducido un modelo coñecido no Bierzo: unha central térmica 
obtiña o combustible a partir dos xacementos de carbón das proximidades. Este 
tipo industrial xa está a ser explotada polo MSP (Minerosiderúrgica de Ponferrada), 
unha empresa privada que comezaría desenrolando exclusivamente a actividade 
mineira e a siderúrxica para rematar creando a súa propia central térmica. Con este 
excelente precedente, que traballou cun rendemento produtivo e cuxa estrutura 
de emprego en termos de equipos e instalacións estaba completa, a creación dun 
sistema similar sería un éxito social e creación de riqueza na contorna.

En 1942 Endesa chega á cidade de Ponferrada, neses momentos en plena 
expansión, e adquire un terreo rústico preto das terras do MSP. Estas terras, en 
principio, dedicada ao cereal e viñas, son o terreo perfecto para a construción 
dunha instalación industrial e o seu poboado asociado. A adquisición destas terras 
foi progresiva, acadando a suma de 84 parcelas de campesiños. A Expropiación, 

10 FIDALGO, C (2015). De la Ciudad del dólar a la guerra del urbanismo. Diario de León. 
15/04/2015. Edición digital

Vista aérea do poblado de Compostilla en 1950. (Na parte superior a central térmica e 
líneas de alta tensión). FUNDACIÓN ENDESA. Departamento de Fondo Histórico, 2016.
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máis que a adquisición remunerada provocou un cambio de uso en toda a área 
próxima. Por outra banda, produciu unha migración á cidade de Ponferrada de 
áreas próximas, así como doutras partes do país, especialmente en Andalucía.

Plano de situación Compostilla I en Ponferrada. Autor: Pablo Rodríguez Rodríguez.
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3.1 UNHA CIDADE DO MOVEMENTO

Inaugurada en Xuño de 194911 A central térmica de Compostilla se sitúa nunha 
zona aberta preto a central de MSP e as hortas da cidade. Esta instalación industrial 
promovida por Endesa (entón Enesa), é unha urbanización autónoma en si mesma 
inserida no tecido urbano como un apéndice. Seguindo o modelo da cidade xardín 
de Ponferrada, contemporánea a esta e con moitas converxencias conceptuais, é 
precisamente esa promoción autónoma por parte da empresa, a que a converte 
nunha intervención urbana autónoma ligada exclusivamente á explotación 
industrial. A súa autonomía foi tal que a cidade non estivo vinculada ao concello 
ata a última década12, incluíndo infraestruturas de abastecemento de auga ou a 
iluminación pública. Quizais en resposta a esa vontade falanxista de «ruralizar 
ideoloxicamente o proletariado»13, a cidade xardín e o poboado de Compostilla son 
dúas intervencións que se achegan tanto até case esvaecerse en termos de hábitat 
social.

A posición da central térmica determina a situación xeográfica do asentamento, 
inmediato á mesma. Un poboado autónomo, que incorpora as instalacións necesarias 
para sobrevivir como comunidade rural: mercado, centro deportivo, igrexa, posto 
de gasolina, centro de saúde e escolas. Aínda que a súa construción comezou 
en 1949, non está completamente habitada ata 1951, como indica a variación no 
censo de 1950.A construción da central e o poboado, sumáselle como elemento 
secundario a Fonte do Xofre, unha infraestrutura hidráulica inicialmente deseñada 
para arrefriar a central térmica e posteriormente funcionará como pequena central 
hidroeléctrica.

11 La inauguración del primer grupo de la Central tiene lugar el 28 de Junio de 1949, y el grupo 
2 el 12 de Octubre de ese mismo año, acudiendo el Caudillo en persona a su puesta en marcha.
12 En el último PGOU de Ponferrada ya se incluye la calificación de suelo urbano a los terre-
nos de Endesa.
13 UREÑA, G. (1979). Arquitectura y urbanística civil y militar en el período de la Autarquía 
(1936-1945). Istmo, Madrid, 1979, pp. 76.

Vista aérea do poboado de Compostilla en 1950. (Na parte superior a central térmica e 
líneas de alta tensión). FUNDACIÓN ENDESA. Departamento de Fondo Histórico, 2016
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A planificación do poboado foi realizada polos técnicos urbanistas da empresa, 
entre os que destacan os arquitectos Francisco J Bellosillo14 Juan B. Esquer de 
la Torre. Estes proxectan o deseño dun poboado de 22 hectáreas, das cales só se 
construíron 1,5 hectáreas. A razón desta desproporción é que conceptualmente 
o poboado está deseñado na imaxe dunha cidade xardín, con só 9603 metros 
cadrados de vivenda. Ademais de aplicar directamente o lema falanxista de 
«Ruralización», o asentamento sintetiza os postulados ideolóxicos dos primeiros 
anos do Franquismo. Este aspecto ponse de manifesto a medida que a análise se 
pecha sobre a distribución do poboado, na que a palabra xerarquía leva especial 
relevo. A organización ditada polos patróns urbanos do réxime, procuraba crear 
unha «Cidade do Movemento»15.

3.2 A DOMESTICIDADE DO HÁBITAT LABORAL

No puede dejar de llamarnos la atención el hecho de que cuando 
se plantea el problema de construir viviendas urbanas para 
los obreros industriales, se recurra, en casi todos los casos, a 
trasplantar el esquema de la vivienda campesina a la ciudad.

(Urueña, 76)

O poboado de Compostilla estaba composto por 135 vivendas, ainda que 
posteriormente engadiuse 6 máis, respondendo ás necesidades detectadas pola 

14 Premio de Roma en 1974.
15 “Su estructura espacial y su jerarquización y tipologías de edificios y viviendas vienen 
íntegramente dictados por los patrones de ordenación urbanística oficialmente propugnados y ten-
dentes al logro de la siempre abstracta y nunca concretada teoría de la ciudad del Movimeinto” 
ALONSO SANTOS, JL (1984). El proceso urbano de Ponferrada. Varona, Salamanca1984, pp 399. 

compañía durante o proceso de construción. A idea inicial da concentración de 
traballadores neste asentamento é unha prioridade para a empresa, que decide 
que todos teñen que vivir en Ponferrada e preto da Central16. Ademais, a rixidez 
proxectual do poboado faise patente dende o seu programa e plantexamento 
urbanístico até os máis pequenos pormenores, como portas, valos e paredes. de 
inspiración anglosaxona, coa linguaxe da arquitectura decimonónica británica, 
vivenda e instalacións están deseñadas de forma xerárquica, dotando de especial 
importancia aos elementos destacados polo réxime: Igrexa, centro de deportes e 
escolas.

A estrutura urbana deste poboado ten como elemento central a igrexa, unha 
posición cuxa referencia máis próximo pódese atopar nas investigacións de Robert 
Owen e nova proposta New Harmony. No seguinte anel aparecerán os seguintes 
elementos da xerarquía: a praza, as vivendas dos enxeñeiros e as dos xefes de 
servizo. Adxacentes a estes, pero un pouco máis lonxe, atópanse os fogares dos 
empregados e as instalacións de servizos como garaxes, economatos e servizos 
sanitarios. Ademais, escolas e instalacións deportivas ocupan un lugar importante 
na sección Suroeste máis afastado da fábrica, e limitado na parte sur polo Canal 
Baixo do Bierzo. O límite Este, con todo, está marcado polo acceso á fábrica e as 
instalacións que se mesturan o doméstico e o industrial, como talleres, a pesa de 
camións ou servizos sanitarios.

O trazado das rúas responde a un enfoque impersoal, desconectado do lugar ou 
dos seus habitantes. Este tipo de trazado é idéntico a outros poboados industriais, 
que xerarquiza as rúas do mesmo xeito que as vivendas: avenida,diagonal, rúa, 
transversal, ordenadas de xeito numérico.

16 Según una encuesta realizada en el momento de la inauguración de la central, la empresa 
responde que tiene 774 empleados en el Bierzo de los que 719 están en Ponferrada.
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As casas de maior rango atópanse nas avenidas e as de menos escala profesional nas 
rúas ou nas transversais. As avenidas son camiños anchos ligados a zonas verdes, 
como tamén son as diagonais, mentres que as rúas son de menor entidade. Do 
mesmo xeito, este trazado ex-novo, sen considerar preexistente, é perfectamente 
ortogonal cunha orientación marcada polo deseño da canle e a posición da central.
As casas presentan unha linguaxe arquitectónica propia do século XIX británico, 
proporcionando unha atmosfera máis típica da Revolución industrial que o 
Movemento Moderno contemporáneo no momento do deseño do poboado. A súa 
categorización responde á xerarquía laboral do traballador, factor determinante 
para a asignación de metros cadrados.

Categoría de enxeñeiros: 180m2

Categoría de cabezas de servizo: 150m2

Categoría de empregados: 80m2

Categoría de traballadores: 80m2

Estas categorías cumpríanse sempre e cando a familia non superase catro ou cinco 
membros. Ademais destas casas de enxeñeiros e xefes de servizo, tiñan condicións 
excepcionais de uso: servizo doméstico, xardíns maiores e equipamento propio. 
O resto de vivendas son construcións máis modestas, de distribución sinxela e 
con menos comodidades. Dentro deste segundo grupo destaca a peza que xera a 
praza, unha construción en forma de ferradura que presenta formalmente un certo 
paralelismo co falansterio de Fourier. A importancia da praza nos asentamentos 
do réxime, como aglutinadora de actividades comunitarias, circunscrita no marco 
social da ditadura, era un factor determinante para o adoutrinamento. Ao redor 
da praza, que incorporaba un reloxo, do mesmo xeito que as prazas maiores, o 
edificio abría os seus balcóns. Esta é quizais unha das pezas máis singulares, 
xa que incorpora a peza de balcón continuo que ten pouco que ver coa linguaxe 
anglosaxona e responde máis á busca dunha linguaxe nacional.Construcción de viviendas e praza en 1948. FUNDACIÓN ENDESA. Departamento 

de Fondo Histórico, 2016. Vivienda de enxenieiros en 1949. FUNDACIÓN ENDESA. 
Departamento de Fondo Histórico, 2016.
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Entre as instalacións destacan especialmente as instalacións deportivas e a igrexa. 
A igrexa neo-románica é unha peza sinxela, situada no centro da composición 
urbana e organizada como elemento catalizador das actividades do poboado. Esta 
notable posición está enfatizada pola disposición dos xardíns, de estilo francés, en 
estrela converxendo na propia igrexa. Fronte ao poder relixioso, atopábase o poder 
administrativo: apraza anteriormente descrita. Ao tratarse dun asentamento de 
tamaño medio e vinculada a unha empresa privada, non hai outras características 
características dos asentamentos de colonización, como o veciño da Posada do 
Bierzo: a casa do alcalde e o predio da acción católica.
As instalacións deportivas que se deseñan para este poboado son un elemento 
igualmente esencial nas cidades franquistas. De acordo coa tipoloxía ou tamaño 
do mesmo ou outros mecanismos foron incluídos para proporcionar lecer, 
adoutrinante, para a poboación. O deporte tamén, era considerado como un 
símbolo da modernidade do país, recollido así por inspiración doutras sociedades 
fascistas, como a Alemaña Nacional Socialista.

Que no es admisible negar a esta juventud estos derechos que 
invoca con la fuerza de su razón, con la de sus aspiraciones 
legítimas y altruistas, con la fe puesta en hacerse fuertes y sanos 
para mejor servir a España y con más eficacia y alegría morir por 
ella, y que es precisamente por esta legitimidad de su aspiración 
por la que nosotros, los que por razón de nuestro empleo y 
cargo ejercemos funciones de mando y de dirección, por la que 
hemos de fomentar y facilitar la práctica de los deportes. La 
Patria y el Caudillo lo exigen, la juventud lo anhela y nosotros 
lo cumpliremos inexorablemente, y ¡ay del que quiera oponerse 
a esta formación de la juventud y a la expansión de la Patria!

J. MOSCARDÓ, 1941, p. 22-23

As instalacións deportivas do poboado de Compostilla están compostas por unha 
piscina, un campo de fútbol e varias pistas deportivas. Tratábase dun equipamento 
de notable modernidade, e durante moitos anos despois quedou así na cidade. 
Dentro das mesmas procurábase que os mozos da cidade practiquen deportes, 
organizasen campionatos internos e busquen unha certa competitividade. Así, 
algúns antigos habitantes da cidade lembraban algúns nomes de mozos notables 
que participaron nas competicións de natación ou que posteriormente destacaron 
nalgunhas disciplinas como o atletismo ou o fútbol.

Son prestaciones que ofrecen las empresas a los trabajadores para 
atraerlos, mantenerlos y en último término controlarlos.17 

Tamén apareceron outros equipamentos como dispensario médico, posto de 
gasolina, escolas, comisario. Todos os elementos destinados a mellorar a calidade 
de vida dos traballadores, pero ao mesmo tempo exercer certo control sobre 
eles. De feito, mesmo dentro do propio poboado, realizáronse estudos internos 
que controlaban as características dos seus traballadores. Cada bloque tiña un 
«infiltrado», «os traballadores chamábanlles os chivatos», «Moitas veces eran 

17  Mar Maira Vidal, doctora en Sociología e investigadora por la Universidad de Valladolid.Escola de nenas, década dos 50. FUNDACIÓN ENDESA. Departamento de Fondo 
Histórico, 2016.
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militares. Había unha persoa que traballaba, en comiñas, como espía, e pasaba 
informes sobre o que fixeron ou non os traballadores. O doutor da clínica, outro 
tanto do mesmo. A empresa coñeceu, por exemplo, os traballadores que bebían 
moito alcohol«.
O poboado de Compostilla constitúese como un exemplo de hábitat industrial 
vinculado á explotación eléctrica. As casas, habitadas hoxe, foron liberadas e un 
pouco modificadas. Moitas das familias que vivían aquí lembran con agarimo 
aqueles anos, aínda que conscientes das limitacións, o excesivo control do 
réxime e a escaseza de medios. As casas non eran excepcionais, máis sí os seus 
equipamentos e algunhas das actividades relacionadas coa convivencia.
O éxito da planta Compostilla é tal, que se decide a construción dunha segunda 
central máis moderna: Compostilla II. Será finalmente esta segunda central que 
acaba substituíndo a primeira. En 1961 Compostilla II está conectado á rede xunto 
con outros proxectos hidroeléctricos menores: Cornatel e Quereño.

1. 

4 | URBANIZACIÓN FENOSA en CHANTADA

4.1| A MAGNA OBRA

«Cuando construimos, no sólo debemos sentir nuestra utilidad 
presente. La obra ha de ser tal que merezca el respeto de nuestros 
sucesores, y al colocar un aliento y trabajo sillar sobre sillar, 
debemos pensar que algún día los hombres pueden decir mientras 
contemplan nuestra obra: Esto que nos legaron nuestros antecesores 
también está en el camino que sigue inexorable la humanidad hacia 
el progreso y la verdad.»

Lenda grabada en 1963 nun monolito situado a 
entrada do Salto de Belesar.

A Fundación Fenosa SA (FENOSA) en 1943 por Pedro Barrié de la Maza18, quen 
nese momento tamén era presidente do Banco Pastor, supón o inicio en Galicia 
dun desenvolvemento industrial sen precedentes, que impulsaría definitivamente 
as potencialidades enerxéticas da rexión. En xuño de 1948 se lle concede a empresa 
a explotación hidráulica do río Miño, por orde ministerial durante os próximos 99 
anos, coa creación de dúas presas: Os Peares e Belesar.

18 En 1938, durante o ecuador da guerra civil, Pedro Barrié de la Maza e Xullo Muñoz 
Aguilar promocionaron a compra, por subscrición popular do Pazo de Meiras, propiedade naquel 
momento da Condesas Pardo Bazán, para cederlle como agasallo ao que sería Xefe de Estado, Fran-
cisco Franco. Ademais, Pedro Barrié levou a cabo funcións de garda costeira polo que o Xeneral 
Franco era o xefe da Brigada de Infantería da Coruña, momento no que se uniu unha amizade. Pedro 
Barrié de la Maza sería nomeado Conde de Fenosa en 1955 por Franco. 

Fotografía da Presa e edificio de administración e control da Central Hidroeléctrica de 
Belesar. Arquivo: Gas Natulal, 2013
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A idoneidade que ofrece Galicia para a explotación hidrográfica dos recursos 
naturais resulta crucial, as constantes e abundantes precipitacións do clima galego, 
así como a existencia dunha xeografía montañosa con ladeiras moi pronunciadas 
e ríos caudalosos deu orixe a un cambio de paradigma na rexión. Esta pasou 
de ter un consumo deficitario, importando electricidade pro seu consumo, a 
autoabastecerse e exportar electricidade o resto da península.
O 18 de xuño de 1949 en Vigo, durante un homenaxe pola súa colaboración o 
desenvolvemento industrial galego, o empresario coruñés Barrié de la Maza 
anunciou publicamente a futura construción do Salto de Belesar. Inicialmente, o 
traballo consistía en dúas presas: a primeira dunha altura de 100 metros, onde a 
cola do embalse chegaría ata o pobo de Portomarín sen inundalo; proxectábase 
tamén a construción, río arriba un segundo encoro cunha altura de 50 metros. 
Posteriormente, este plan inicial de dúas presas é modificado e se decide 
conxuntamente entre o goberno e FENOSA unificar estes dous saltos nunha 
única presa de 135 metros de altura e unha capacidade de depósito de 630 millóns 
de metros cúbicos. Isto permitiría un mellor uso do salto, pero iso significaba a 
inundación de Portomarín e mais de vinte pobos máis.

Fotografía da execución do Salto de Belesar. Arquivo.
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1964/1964_tomoI_2988_04.PDF

Plano de situación da Presa e Central de Belesar. Arquivo:
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1964/1964_tomoI_2988_04.pdf
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Unha vez tomada esta decisión de modificar a altura da presa, comezase a 
estudar unha solución para Portomarín, unha vila medieval declarada Complexo 
Histórico-Artístico, por decreto do 9 de febreiro de 1946, e un enclave de grande 
importancia para o tránsito de Peregrinos que seguen a ruta Camiño de Santiago 
de Compostela. Deste xeito, a empresa FENOSA ordena informes técnicos de 
valoración e catalogación da vila; delegando nos arquitectos Manuel Moreno 
Lacasa e Francisco Pons Sorolla e Arnau (1917-2011) o desenvolvemento do 
proxecto de localización e construción do Novo Portomarín.
Como xa se indicou no artigo 45 da Constitución de 1931: 

“Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye 
el Tesoro Cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado. El 
Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su 
reconocido valor artístico o histórico.”

Estes arquitectos optarían por construír a nova cidade no Monte do Cristo a 
uns 500 metros do emprazamento do Portomarín Vello. En 1955 o Goberno deu 
permiso, como obra de interese nacional, ao comezo da construción da nova 
vila de «estilo galego». A reubicación de monumentos e edificios únicos ea súa 
posterior reconstrución, pedra en pedra, nas súas novas localizacións xa dentro 
dun esquema regulado, foi unha das transferencias máis importantes de todo un 
conxunto monumental en Europa. As obras de Novo Portomarín terminarían anos 
despois da inauguración da Central Hidroeléctrica o 11 de febreiro de 1965. Pero 
como recoñece na memoria do proxecto de Portomarín Francisco Pons Sorolla en 
1965:

El problema empieza en que Puertomarín constituye todo él un 
monumento histórico. Lo medieval se conserva allí en los detalles 
mínimos. Son las callejas de anchura cambiante, tortuosas; 
es el emplazamiento; es el espíritu. Pero el espíritu no puede 
trasladarse. Y Puertomarín tiene que ser inundado.

O deseño e construción do encoro de Belesar se deixou a cargo do enxeñeiro coruñés 
Luciano Yordi de Carricarte19 (1917-1978). As circunstancias ideais que ofrecía o 
emprazamento, o terreo, o leito do río Miño e as posibilidades socio-económicas 
permitiron realizar unha obra unica ata ese momento, utilizando as tecnoloxías 
máis modernas, deixando atrás construcións anteriores. A construción do encoro 
supuxo a obra civil máis ambiciosas obras civís da época no país, converténdose 
nun fito dentro da enxeñaría hidráulica Europea, como un modelo seguido noutros 
países como Suíza, Alemaña e Rusia.
Para o proxecto do edificio administrativo e de control da central hidroeléctrica ea 
subestación contouse co arquitecto, enxeñeiro e xeógrafo español Juan Castañón 
de Mena (1903-1982), un militar activo durante o golpe de estado que tamén sería 
ministro do exército, xefe da Casa Militar Xeral e conexión con Juan Carlos de 
Borbón. Ademais, Castañón de Mena ía traballar co enxeñeiro coruñés para 
establecer as directrices a seguir co volume da obra que estaba a ser realizada en 
todo o complexo. Á súa vez, como Antonio S. Río20 recoñece, para proxectar as 
vilas dos traballadores e as vivendas dos xefes e enxeñeiros dos encoros, contase 
coa colaboración e apoio do arquitecto coruñés Antonio Tenreiro Brochón.

19 Luciano Yordi de Carricarte recibe en 1962 la Medalla de Oro al Merito concedida por el 
Ayuntamiento de A Coruña. 
20 RÍO VAZQUEZ, Antonio S. Los poblados industriales gallegos en la recuperación de la 
modernidaden Miguel Ángel Álvarez Areces (ed.), Vivienda obrera en la ciudad industrial del siglo 
XX, TICCIH España, Gijón, 2015, p. 67-70.
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O novidoso deseño da presa baséase na xeometría dunha bóveda de curva dobre 
de 129 metros de altura e 240 metros de corda, con dous estribos de gravidade a 
cada lado, o primeiro en ser feito en España deste tipo. Ten dúas verteduras no salto 
do ceo e dúas presas de pechadura de gravidade coa misión de pechar o val ata o 
nivel 332. O espesor da bóveda na súa elevación 330 é de 5,5 metros e 29 metros 
na súa base, para a construción desta foi dividiuse en bloques mediante xuntas 
radiais espaciadas a 15 metros. Grazas á calidade da rocha que se atopaba no val de 
Belesar, a central hidroeléctrica realizouse subterránea na marxe dereita da presa. 
Onde se instalaron tres turbinas coas respectivas válvulas de entrada, equipos e 
paneis de control e unha potencia de 264.000 cabalos, a máis grande de España.

Sen dubida, para unha obra desta relevancia o control da execución foi de vital 
importancia. A pedra que se extraeu das escavacións utilizouse para a realización 
do cemento empregado na presa, a través dunha fábrica de cemento instalada en 
Belesar. Os técnicos analizaron diariamente a súa dureza nun edificio que era 
coñecido como «O Palomar».

No traballo, que durou cinco anos, traballaron máis de 3.600 persoas directamente 
durante 24 horas e outras 2.000 en quendas de 12 horas. Para estes traballadores, 
construíronse 9 barracas a pé da obra con dous andares de liteiras, un pequeno 
hospital e comedores. Ademais, construíuse unha casa para Benigno Quiroga, 
director xeral de FENOSA. Para as horas de lecer púxose unha liña de autobuses 
que unía os 7 quilómetros que hai entre o encoro e o centro de Chantada; onde, 
como se rexistran nas crónicas da época, a multitude agrupouse nas rúas e bares da 
cidade e ata o cine de Yeca tivo que realizar ata tres funcións diarias.

O edificio administrativo e de control da Central Hidroeléctrica deseñado por 
Castañón de Mena merece unha análise máis profundo e exhaustivo, practicamente 
unha liña de investigación propia; só por mencionar que toda a presa co edificio 
administrativo ea subestación recoñecéronse con diferentes premios nacionais e 
internacionais. Ademais, todo o traballo está recollido actualmente dentro do Plan 

Fotografía da subestacion 
da Central Hidroeléctrica 
de Belesar. Archivo: Pablo 
Rodríguez Rodríguez, 2016.

Fotografía da fachada este do Edificio administrativo e de control da Central de 
Belesar. Arquivo: Pablo Rodríguez Rodríguez, 2016.
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Nacional de Conservación do Patrimonio Cultural do século XX para a protección 
dos edificios modernos construídos entre 1925 e 1965.

Chama a atención que a construción complétase nun tempo máis curto do esperado; 
Comezou coa desviación do río en 1958, as escavacións completáronse en 1959, 
momento cando se comezou a formigonar a presa, e que finalizou en novembro de 
1962, o que ocasiona que xurda a anécdota de que a planta funcionaba dun xeito 
irregular tres meses antes de ser aprobada no Consello de Ministros, en xaneiro 
de 1963.

Como recolle o xornal ABC21, o 10 de setembro de 1963, a presa ea Central Central 
Hidroeléctrica de Belesar foron inauguradas polo xefe de Estado:

«Su Excelencia el Jefe del Estado llegó al complejo hidroeléctrico 
de Belesar a las doce y media en punto. En la margen izquierda de 
la presa, y ante la fuente y monolito conmemorativos; el Caudillo, 
que vestía de paisano, fue recibido por los ministros de Obras 
Públicas, señor Vigón; de Industria, señor López Bravo [...]

21 Anónimo. (11 de septiembre de 1963). O xefe do estado inaugura a presa de Belesar. 
páxina 31-32.

“Esta es la única fotografía en color que se conserva de la visita de Franco a Chantada 
para inaugurar la central de Belesar. El dictador recorrió las instalaciones con un fuerte 
dispositivo de seguridad. Archivo: Alfredo Pardo.
Acompañaban al Generalísimo, los jefes de sus Casas Civil y Militar, y el conde de Fenosa. 
Después de ser cumplimentado por los ministros, autoridades y personalidades indicadas, 
el Jefe del Estado, en unión del conde de Fenosa y del director gerente del complejo, don 
Benigno Quiroga, se dirigieron al lugar donde se encontraban alineados los señores que 
han tenido una más significada participación en la obra que se iba a inaugurar, y que 
fueron presentados a Su Excelencia. Son éstos: don Luciano Yordi, [...]. A continuación, 
fueron explicadas al Caudillo, ante los planos preparados al efecto, las características 
y peculiaridades del aprovechamiento hidroeléctrico. Acto seguido, Su Excelencia y 
personalidades acompañantes, atravesaron a pie toda la presa, para dirigirse a la 
margen derecha de la misma, al edificio de la subestación, donde procedió a descubrir 
la inscripción conmemorativa, visitando luego las principales dependencias de dicha 
subestación, así como el parque de intemperie. Al salir de la subestación, Su Excelencia se 
dirigió al mirador, donde le esperaba su automóvil, en el que subió, para trasladarse a la 
central subterránea, que visitó con todo detenimiento. La visita a la subestación, parque 
de intemperie y mirador duró unos cuarenta minutos. Su Excelencia y acompañantes 
recorrieron toda la central con sus diferentes salas, accionando el Generalísimo el botón 
de puesta en marcha de uno de los tres grupos de la central. Con anterioridad, en la 
planta de la subestación, el Caudillo firmó en el libro de oro de la presa de Belesar. [...]”
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Plano de situación da Presa e Central Hidroeléctrica de Belesar e da Urbanización 
FENOSA en Chantada. Autor: Pablo Rodríguez Rodríguez
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4.2 URBANIZACIÓN FENOSA

A construción deste complexo de vivendas responde á necesidade, pola empresa 
forzas eléctricas do Noroeste (FENOSA), de ofrecer aloxamento a un número 
de empregados dunha certa entidade. Deste xeito, a construción das Centrais e 
Encoros tamén introduce o problema da vivenda e da súa tipoloxía. Un exemplo é 
o caso do Salto de Belesar, onde foron construídas ao mesmo tempo, residencias 
para administradores, directores e técnicos situados en bloques preto da estación 
de enerxía hidroeléctrica e un proxecto máis humilde para o resto dos empregados 
do complexo, situado mais próximo ao núcleo de Chantada.

Esta urbanización FENOSA foi inaugurada en 1958 e entregada aos empregados 
antes do final da construción da planta en 1963; estas casas responden a necesidades 
máis básicas que as residencias en bloque de xefes e responsables, tendo unha 
tipoloxía de vivenda cun carácter e escala máis familiar. A agrupación destas casas 
supón a creación e implementación dunha comunidade de familias de traballadores 
da industria nun territorio de marcado contexto rural.

A urbanización está situada nun terreo que xeograficamente é eminentemente 
plano, nunha parcela cunha lixeira inclinación cara ao sur, o permite un perfecto 
soleamento das casas. Está situase a carón da á estrada que une o núcleo de 
Chantada coa presa de Belesar ea central hidroeléctrica.

A cidade de Chantada xa ten unha certa densidade de poboación (14.467 hab.) na 
década de 1950 cando comeza a construción do Central; un feito que permite á nova 
urbanización utilizar as infraestruturas e equipamentos xa existentes no núcleo; 
algo que non sucede noutras plantas similares como: Os Peares, Montefurado, 
Eume ou Santo Estevo. Deste xeito, non hai necesidade de construír ningún tipo 
de equipamento dentro do complexo, como podería ser unha igrexa, escola ou 
centro de saúde. Só aparecen as infraestruturas que proporcionan instalacións 
a urbanización, a colocación dunha torre individual de auga para abastecer as 
vivendas ou a conexión directa coa rede eléctrica que chega desde o propio centro 
de Belesar.

A economía da zona, ata o inicio do desenvolvemento industrial, estaba baseada 
nun sector primario precario, especialmente na gandería e na agricultura, tamén 
existen diferentes extensións de exportacións de viño á beira do río Miño, pero 
cunha produción reducida, practicamente só para consumo propio. Pódese afirmar 
que, para a rexión de Chantada, a construción do encoro e central hidroeléctrica 
permitiu unha dinámización e impulso da economía cunha modernización 
transversal significativa a diferentes niveis: tecnolóxico, social, comercial, 
infraestruturas …

Vista aérea da época da Urbanización FENOSA. Arquivo: Anuario Unión FENOSA
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Imos agora a examinar máis detalladamente a urbanización de FENOSA, vemos 
como o trazado adaptase de xeito natural a inclinación suave da parcela, a través 
dun camiño dócil que segue as liñas de cota. Ademais, as rúas non posúen ningún 
tipo de obstáculo nin elementos divisorios ou disuasorios, agás a existencia dunha 
serie de bancos que nos acompañan afastados e orientados cara ao sur. Deste xeito, 
a materialidade do deseño fai que a urbanización sexa un camiño fácil entre as 
distintas casas que nos ofrecen un carácter aberto e tranquilo, de confianza dentro 
da comunidade. Ademais, sitúase unha franxa de vexetación que illará e protexerá 
sutilmente o interior da calzada principal desde onde se acceda.

Así mesmo, a morfoloxía dea urbanización, sen barreiras ou divisións en parcelas, 
parece responder a un desexo de crear lugares de encontro, cun forte carácter de 
comunidade e de relación entre diferentes persoas. Todos eles, recordemos, eran 
traballadores da mesma central de FENOSA en Belesar. Polo tanto, esta parece ser 
unha das premisas que condicionaron e definiron o proxecto desde o inicio.

A vexetación xoga un papel importante neste complexo residencial, un reflexo claro 
diso é o recrutamento pola empresa FENOSA de cinco xardineiros para asumir 
o coidado e mantemento de todos os espazos verdes da comunidade. No deseño, 
como se pode apreciar no plano, as árbores son sempre colocados no lado norte da 
rúa, desta forma permítese o soleamento destas e visión libre das fachadas norte 
de acceso a vivenda. Ademais, estas árbores, de folla caduca, realizan unha dobre 
función: primeiro, protexendo as casas na súa fachada sur do soleamento, dando 
sombra e despois no inverno permitindo o paso da luz durante o día; e en segundo 
lugar, situándose entre as casas e un espazo aberto ofrecen unha protección natural 
contra os ventos dominantes e as tormentas da zona.

Estes conceptos tratados pódenos lembrar patróns estudados e experimentados nas 
graden city ou cidades xardín de principios do século XX en Inglaterra e países 
europeos, conceptos enunciados e recollidos no libro Ciudades Jardin del mañana, 

Plano de situación Urbanización FENOSA en Chantada. Autor: Pablo Rodríguez 
Rodríguez.
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de Sir Ebenezer Howard22 en maio en 1902. Nel, Howard describe como a cidade 
xardín debe ser deseñada para unha vida saudable e de traballo, como unha área 
urbana na que a maioría dos residentes traballan nos centros industriais locais. 
Esta, debe facer posible unha vida social completa dentro dunha comunidade 
establecida nun entorno natural e, polo tanto, separada da gran urbe, pero ben 
comunicada con ela. Chama a atención necesariamente, o igual que ocorre en 
Chantada, o chan debe ser propiedade comunitaria ou pública, excepto as casas 
que teñen que ser de propiedade privada. Estas cidades xardíns son lugares onde 
a vexetación ten un valor moi relevante dentro do espazo público e privado.

Estas similitudes analizadas parecen demostrar que estamos ante un bo exemplo 
autóctono destas cidades xardíns; un exemplo, esta urbanización, que tamén foi 
copiado para a realización doutros poboados feitos nos anos seguintes, aínda que 
con menos éxito e intensidade como é o poboado de A Capela no salto do Eume.

22 HOWARD, Ebenezer, Garden Cities of To-morrow, (1902), General Books, Memphis, 
2009.

Se imos a estudar a vivenda, en total hai 43, das cales 42 son similares, agás unha 
que representa a excepción dentro da urbanización. Adosadas dúas a dúas e todas 
estruturadas dun xeito similar, como un conxunto unitario de 22 pezas de 12x12 
metros en planta. Estes conxuntos están compostos por dúas unidades simétricas 
de vivendas unifamiliares en dúas plantas, cunha superficie de 75 m² e un total de 
150 m²; sitúanse cunha orientación Norte-Sur, xirando lixeiramente para manter a 
liña de pendente máxima do terreo co seu eixe central.

Fotografía fachada norte dun conxunto de dúas vivendas unifamiliares encostadas. 
Arquivo: Pablo Rodríguez Rodríguez, 2016.

Fotografía fachada norte, acceso ás viviendas unifamiliares encostadas. Arquivo: Pablo 
Rodríguez Rodríguez, 2016. 
Fotografía fachada sur dende a rúa. Arquivo: Pablo Rodríguez Rodríguez, 2016.
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Non obstante, hai unha vivenda que rompe a homoxeneidade total da urbanización. 
Esta casa reformada mantén a estrutura central das outras vivendas pero con 
modificacións substanciais sobre o interior e o volume. É unha unica vivenda 
illada, situada na entrada da urbanización, ten a súa entrada desde o sur, 
descentrada cun desprazamento desde o eixe de simetría da fachada. A vivenda a 
diferenza do resto ten un garaxe e presenta anexos laterais que continúan tanto a 
xeometría da unidade estrutural como a inclinación das saias da cuberta.

Como xa dixemos, as vivendas emparelladas sempre teñen a entrada na súa fachada 
norte, desde a rúa. Isto faise a través dun pequeno pórche, un espazo que xorde 
do recuamento da fachada da planta baixa en comparación co plano da fachada 
do primeiro andar. Esta zona de entrada, máis protexida e sombreada, móstrase 
agora, co paso do tempo, como un lugar de convivencia e desfrute do exterior e 
da natureza, vinculándose a eses espazos libres de barreiras e comunidade da 
urbanización.

Como veremos, existe unha clara sinceridade estrutural na expresividade dos 
diferentes elementos que forman parte da construción. A estrutura destas casas 
faise a través de tres muros de formigón paralelos e equidistantes, a 5,5 metros 
de distancia. As paredes dos extremos fan de cerramento este e oeste das casas 
adosadas, mentres que o muro central é divisorio. Esta estrutura de muros de 
formigón está expresase na fachada norte, continuando un pouco máis alá do 
plano da fachada, o que nos permite ter unha visión completa do volume e da súa 
xeometría; a súa ver que permite recoñecer os límites da vivenda. Na fachada 
meridional, o muro central de formigón continúa ata a altura do primeiro andar 
a uns 3 metros mais, como elemento que ofrece privacidade para cada unha das 
vivendas. Tamén podemos ver como se expresa o nivel do primeiro andar só na 
fachada meridional cunha suave cinta de cal branca fronte ao morteiro de acabado 
xeral moi áspero nunha lixeira car crema nas fachadas.

Outro exemplo mais desta sinceridade construtiva evidenciase no detalle do 
edificio ao entrar en contacto co terreo. O acabado rugoso da fachada detense 

creando unha liña horizontal ao nivel do piso da planta baixa, coma se fose unha 
liña de flotación. Deste xeito, descóbrese ao exterior o muro de cimentación 
perimetral, feito cun encofrado de listóns de madeira horizontal, que se encarga de 
dialogar coa inclinación da terra e de basear o edificio.

Cabe sinalar como, o uso de estruturas de formigón armado para esta tipoloxía 
de proxectos residenciais foi un avance tecnolóxico significativo e novidoso 
nos anos nos que se construíron, máis aínda cando se pensamos nunha rexión e 
contexto como foi este de Chantada, cunha escasa presenza de desenvolvemento 
industrial. Pero, por outra banda, o uso desta tecnoloxía responde, de xeito natural, 
ás posibilidades e recursos dos que os dispoñían. Dado que o formigón armado foi 
o principal material utilizado na construción do encoro e nos edificios da central 
hidroeléctrica, onde se controlaba e comisionaba de forma exhaustiva.

Fotografía fachada sur, detalle do balcón e xanela en esquina do salón. Arquivo: Pablo 
Rodríguez Rodríguez, 2016. 
Fotografía do deposito de auga para fornecer ás vivendas da urbanización. Arquivo: 
Pablo Rodríguez Rodríguez, 2016.
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Cierta dignidad de formas expresivas; nobleza de materiales, 
ordenación lógica entre sus elementos; simplicidad; austeridad 
y sencillez, que no excluye riqueza; empleo racional de los 
elementos constructivos, respondiendo a principios de estabilidad 
clásica, sin que esto suponga desdeñar los avances en la técnica 
constructiva actual, aunque sin llegar a estructuras de gran 
osadía que resten carácter al edificio.23

A nivel programático, as casas responden a unha organización básica de vivendas 
unifamiliares, onde se atopan estancias comúns na planta baixa e as habitacións 
están situadas na planta superior, onde a sala de estar e o comedor están situados 

23 ECHENIQUE, Francisco. “El estilo en la arquitectura religiosa”, en Reconstrucción, 
nº32, 1943, pp.131.

cara á fachada sur. No salón áchanse dous ocos en esquina, liberándoa, un xesto 
que parece introducir a modernidade na súa arquitectura. Neste recuncho móstrase 
un piar libre e branco, sen o acabado ou grosor do revestimento de fachada, coma 
se estivese espido e descuberto, apoiando o soporte do piso superior.

Nesta mesma fachada sur, aparece un balcón no piso superior, este mantén o 
volume da casa e aproveita un quebro no interior. O pasamáns colócase como un 
plano de táboas de madeira macho-femea cun acabado marrón escuro, destaca ese 
carácter de elemento engadido no bordo que ten no detalle de canto ao terminar 
coa parede de formigón lateral. A construción desta varanda ou peto de madeira 
lixeiro responde a unha simplicidade de elementos moi interesantes, dunha sobria 
elegancia.
O tellado destas casas adosadas é de catro augas en resposta a unha relación coa 
planta cadrada, pero presenta unha singularidade no seu deseño. A inclinación sur 
da cuberta é prolongada mantendo a inclinación, creando unha pequena viseira, que 
parece responder a unha protección climática desa fachada. Ese xesto da cuberta 
distorsiona as paredes laterais de formigón armado, quebrándose na súa coroación, 
de forma natural, a este desprazamento da liña de beirís da cuberta. Non obstante, 
as limatesas da xeométrica da cuberta manteñen a estrutura da planta cadrada.
As casas contaban con todos os avances da época, auga corrente, electricidade e 
saneamento, algo que os fixo ser a envexa do entorno e que respondían ás novas 
necesidades da vida doméstica que terían que responder ás vivenda do futuro.

En anos posteriores, construiranse unha serie de instalacións comúns na urbanización 
para responder ás novas necesidades da comunidade, estas construcións realízanse 
na zona nororiental da urbanización. A construción dun aparcadoiro cuberto 
para coches, este edificio non se percibe o quedar agochada debido ao terreo 
accidentado, polo que a presenza de coches aparcados dentro da urbanización é 
evitado. Ademais deste estacionamento, constrúese unha cuadra para animais e 
almacén, está situado na esquina superior da trama, e de uso comunitario o igual 
que o aparcadoiro. Paralelamente a estas construcións, habilítanse zonas de hortas 
individuais dentro dos límites do complexo residencial.

Fotografía fachada norte, acceso ás vivendas unifamiliares encostadas. Arquivo: Pablo 
Rodríguez Rodríguez, 2016. 
Fotografía fachada sur, conxunto de vivendas coa vexetación existente. Arquivo: Pablo 
Rodríguez Rodríguez, 2016
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Sen saber de certo a autoría do deseño do proxecto deste traballo, a súa visión 
e construción pode lembrarnos traballos similares en A Coruña polo arquitecto 
Antonio Tenreiro Brochón. Arquitectos que como vimos, fixo a vivenda para 
xerentes e enxeñeiros da mesma planta hidroeléctrica en Belesar e tamén traballou 
noutros desenvolvementos similares coa empresa Fuersas Eléctricas del Noroeste 
(FENOSA) como son as casas de planta en Eume e Os Peares.

Para completar esta análise da urbanización Fenosa Chantada, debemos salientar 
novamente como a serie de condicións, non só para a infraestrutura industrial 
que levou a súa construción, senón polo propio valor arquitectónico que presenta 
illadamente. Esta urbanización é un claro exemplo do legado da modernidade e do 
patrimonio arquitectónico de mediados do século XX. É, polo tanto, un exemplo 
heroico dunha nova arquitectura, dun urbanismo e dunha nova concepción da 
vida doméstica e comunitaria.

5 | O poboado de As Pontes

O asentamento das Pontes pódese entender en continuidade co poboado de 
Compostilla e en comparación directa con outros semellantes realizados en 
Galicia durante os anos cincuenta e sesenta como Belesar. Foi creado pola 
Compañía Nacional Calvo Sotelo, o Poboado das Veigas, situado no concello de As 
Pontes. A súa creación coincide coa etapa de crecemento máis rápido de Endesa, 
pero tamén cun momento de cambio político no país. Precisamente a central 
inaugurada en abril de 1976 a poucos meses da morte de Franco. Só un par de 
anos antes, a empresa adquirira un gran depósito de lignito en As Pontes, xunto 
con outros situados en Puertollano, Levante, Andorra e Teruel, activos de minería 
orixinalmente pertencente ao termoeléctricas Society Ebro e Incas que acabaría 
por ser integrados Endesa.
Dentro deste escenario sociopolítico complexo, o interese na construción dunha 
explotación industrial en As Pontes é resaltada pola presenza da familia do Marqués 
de Suances, cuxo fillo foi presidente do INI e ministro de Industria. Non se trata, 

Fotografía de época, competición de condución con obstaculos no campo 
de futbol do poboado de FENOSA dun Renault 8. Ref.: http://subefotos.com/
ver/?dc3f0049755846566d0edfc8cff9c5a3ou.jpg Fotografía das Instalacións ENCASO. Arquivo  Endesa.



58 59

Nuria Prieto González e Pablo Rodríguez Rodríguez
O poboado industrial como paradigma urbanístico: As Pontes, análise comparativa con 
Compostilla e Belesar

unha intervención puntual, senón dun proceso prolongado no tempo e iniciado 
en 1949 que destina á progresiva industrialización e modernización dunha área 
moi deprimida24. Ao igual que sucedeu na Central Térmica de Compostilla, 
popularmente irmandada coa Central das Pontes, a cidade experimenta un 
crecemento exponencial da poboación, que o mesmo tempo repercute nas melloras 
económicas e expectativas de progreso e rexuvenecemento social. A progresiva 
migración para a cidade, debido á industrialización gradual, implica a aparición 
de escolas especializadas en recursos humanos formación de man de obra para 
o propio sector. Pero o proceso ainda non rematara, faltaba a fase final na que se 
explotaba a reserva de carbón e se constrúe unha gran central térmica.

24 En 1949 Encaso inicia a construción dunha central térmica e unha fabrica de abonos 
nitrogenados.

O complexo industrial de As Pontes componse dun complexo mineiro eléctrico que 
inclúe unha minería de lignito a ceo aberto. Na primeira fase, a planta termoeléctrica 
foi de 25.000 quilowatios que consumen preto de 100.000 toneladas por ano. Na 
segunda prevíase a extracción de combustibles líquidos e lubricantes,  ascendendo 
a 400.000 toneladas de lignito. Tendo en conta o tamaño da instalación industrial, 
constrúese un asentamento capaz de albergar a todos os seus traballadores.

5.1 | O POBOADO DAS PONTES

O proxecto do asentamento das Pontes é unha planificación urbana en gran medida 
moi flexible. Deseñada por Francisco Javier García_Lomas e Mata incorporaba 
150 vivendas, número que se ampliaría a 230 nas últimas décadas. A formación de 
García-Lomas e Mata, baseouse no traballo do seu pai e na obra de Frank Lloyd 
Wright. Asi a todo, neste proxecto, o arquitecto non está demasiado involucrado, 
como noutras poboados de Encaso, polo tanto, neste pobo foi vital a formación 
do equipo composto por José Blasco Robles e Fernando Moreno Barberá. Como 
na asentamento de Compostilla, o deseño desta pequena cidade foi colectivo, en 
definitiva bañado por un carácter anónimo que reforzaba aínda máis os criterios 
establecidos polo réxime.
A construción do poboado foi complexa. Inscrita dentro dun feroz plan de 
desenvolvemento industrial, a poboación creceu en paralelo, especialmente na 
primeira fase do plan: a década dos anos cincuenta. É posible establecer un proceso 
por fases da cidade: 1945-1954, 1954-1958 e 1958-1961, a estas tres etapas pódese 
engadir un prólogo determinado pola expropiación. O proxecto de expropiación 
foi desenvolvido por Encaso e trasladado ao Ministerio de Industria e Comercio, 
sendo este en último o que finalmente aprobou a construción da vila e iniciou o 
proceso coa comunicación ao Ministerio de Industria. As etapas de construción 
desenvólvense en función do crecemento demográfico e da industrialización 
progresiva.Fotografía aérea do poboado. Arquivo: Endesa
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En cumplimiento de lo que interesa en su escrito circular.....y habida 
cuenta la construcción de la Centra (sic) Térmica de la Empresa 
Nacional “Calvo Sotelo” se ha producido un déficit de viviendas 
bastante ostensible aún cuando se terminen la construcción 
de los 28 edificios con un total de 54 viviendas que la citada 
Empresa “Calvo Sotelo” está edificando para sus empleados, así 
como los 47 de iniciativa particular, de los cuales 17 se hallan 
terminados... que no bastarán para engujar (sic) el citado déficit 
existente inherente a la prosperidad de esta Villa con las factorías 
de la mentada Empresa, considerando necesario el que suscribe 
la construcción por lo menos de unas cincuenta viviendas más, 
preferentemente de tipo económico (…) medida necesaria dada la 
falta de un núcleo importante de población en las proximidades 
y la necesidad social de dotar a áquel de viviendas adecuadas 
(…) La realización de esta obra queda plenamente justificada 
ante la imposibilidad de disponer en Puentes de García Rodríguez 
de viviendas en número y en condiciones adecuadas para el 
alojamiento de dicho personal, que en la actualidad constituye ya 
una plantilla de alguna importancia.25

25 Boletín del INI (1949), p3

Entre 1945 e 1958 construíronse 150 vivendas, de forma xerárquica: residencias 
para enxeñeiros e traballadores ademais do economato26 e servizos auxiliares. 
Do mesmo xeito que no municipio de Compostilla, o enfoque inicial é superado 

26 O 18/09/1946 foi concedida a licenza de apertura dun economato provisional para a venda 
de peixe, verduras e froitas, instalado nuns barracóns en Areosa. Sería o 30/09/1947 que se conce-
dería a licenza para o novo economato segundo o libro de Actas das sesións da corporación, 1946-
1947.

Vista do poboado nos anos 60
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polo número de familias que se desprazan para traballar e como consecuencia das 
enquisas internas propias da empresa, decídese a ampliación. Por ese motivo nunha 
segunda etapa entre 1954 e 1958 constrúense 60 casas máis para traballadores. 
Neste punto pódese establecer unha semellanza coa cidade de Belesar, na que a 
xerarquía da vivenda non é tan obvia. A última etapa corresponde á construción 
de 38 vivendas de renda limitada promovidos directamente polo Instituto 
Nacional de Vivenda a través de axudas sociais. A construción dos edificios de 
servizos como economatos, escolas, capela, local social e instalacións deportivas 
realízase progresivamente cun certo atraso respecto das vivendas. Un atraso tan 
só loxístico, xa que a súa planificación estaba perfectamente definida no proxecto 
inicial.

El proyecto del poblado de As Veigas es en este sentido un proyecto 
que asume en múltiples aspectos la Teoría unwiniana de la ciudad 
jardín, organizando las distintas partes de la ciudad, en este caso 
del poblado y relacionándolas en su diseño.

Martínez Suárez, 2005

Do mesmo xeito que os exemplos expostos anteriormente, a poboado das Pontes 
constitúese como unha Cidade Xardín. De superficie lixeiramente superior a 
Compostilla I, 27,40ha, confírmase como unha das intervencións máis interesantes 
de construción de tecido urbano en Galicia. Outras poboacións creadas con 
anterioridade como Belesar, analizada previamente nestas liñas, estaban sempre 
ligadas a un núcleo preexistente, como subsidiarias das infraestruturas deste. Con 
todo, as actuacións urbanas destinadas a constituírse como barrio, e non tanto 
coma unha solución autónoma, son unha proba interesante e toma de contacto 
para a materialización do asentamento das Pontes. O poboado pode dividirse en 
catro grandes áreas: residenciais e de servizos.

O poboado das Pontes, resolve e expresa os principios dos asentamentos do 
réxime: unha entidade autosuficiente con todo o que precisa para ser independente 
da cidade; unha xerarquía estrita, baseada no rango laboral dos traballadores; 

equipos ordenados segundo a súa valoración respecto da sociedade. Por estas 
razóns, é morfoloxicamente un poboado parello a Compostilla e unha continuación 
en relación con Belesar.

O poboado das Pontes, o ser posterior ao de Compostilla incorpora unha visión 
máis aperturista cara aos termos de estilo indicados no capítulo 2, que rexeitaban 
de xeito inequívoco ao Movemento Moderno. De feito, en 1958, os quinteiros 
da cidade parecíanse máis ás propostas de países autoritarios fascistas como 
Alemañaa ou Italia, mentres que as vivendas de rendas limitadas xa incorporaban 
influencias do Movemento Moderno. Paralelamente ao poboado de Belesar, 
analizado anterioridade, a incorporación da linguaxe moderna é tímida, pero é 
latente e recoñecible.
O poboado responde ao modelo social do paternalismo industrial clarividente, 
como moitos outros construídos no noroeste de España. A vivenda divídese en seis 
categorías:

-Vivenda de 1 ª categoría.

-Vivenda de 2ª categoría.

- Vivenda de 3ª categoría.

-Vivenda de 4ª categoría.

-Vivenda da 5ª categoría.

-Vivenda residencia-Albergue.

As vivendas de primeira e segunda categoría presentan unha linguaxe arquitectónica 
británica do século XIX, con grandes beirís, xerarquía compositiva en fachada e 
algún ornamento clásico. A medida que descende a categoría de vivenda, a linguaxe 
da mesma vaise limpando e sintetizando, nun intento de dar unha imaxe moderna, 
sen violar a regra de usar o Movemento Moderno como un estilo. As vivendas de 
menor categoría: categoría 5 e residencia-albergue, presentan linguaxe moderna.
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As vivendas de primeira clase son vivendas illadas para persoas con posicións 
destacadas na compañía. De feito, o director estaba exento do pagamento do 
aluguer, de aproximadamente 450 pesetas, unha cantidade elevada en relación ao 
aluguer da quinta categoría, de 50 pesetas. Estas vivendas teñen uns 212 metros 
cadrados, mentres que as máis pequenas son duns 80 metros cadrados. O feito de 
que a construción se realizase por etapas causou variacións nas proporcións da 
propia vivenda, debido en parte á influencia estranxeira na teoría arquitectónica 
española.

A construción das vivendas é sinxela con materiais de baixo custo, como a 
mampostería, formigón armado encalado. A carpintaría era de metálica ou de 
madeira e a cuberta de lousa. Unha tipoloxía construtiva moi arraigada no lugar 
e que podería ser executada polo man de obra local. A partir de 1946 realízanse 
algunhas melloras nas vivenda de categoría elevadas, unha vez que comprobaron 
as duras condicións do inverno.

Os equipamentos son edificios posteriores as vivendas, fabricados pola empresa 
Rodolfo Lama S.A. A igrexa, as escolas e o economato son simples construcións 
cuadrangulares sinxelas, de mellor calidade construtiva que as vivendas. En 
1948 as escolas foron inauguradas como simples barracóns, que en 1958 foron 
melloradas e completadas cunha escola de formación profesional. En 1950 
construírase a clínica especialmente deseñada para resolver os accidentes de 
traballo.

A igrexa está aberta provisionalmente en 1950, que permaneceu así ata 1960, 
data na que se decide a construción dun edificio, despois do anuncio da visita de 
Juan Antonio Suances, presidente de INI. Ao mesmo tempo que a construción da 
igrexa, en 1962, completouse a construción das instalacións deportivas: pista de 
atletismo e campo de fútbol. A resposta ás doutrinas do réxime debe quedar clara 
coas visitas de Madrid. Demostrase así, a directriz firme marcada dende Madrid, 
que procuraba dende o deporte e as actividades educar á poboación no nacional-
catolicismo.

Vivendas de 5ª categoría. Arquivo Endesa

Pistas polideportivas do poboado e depuradora de auga. Arquivo Endesa.

Vivendas de 4ª e 2ª categoría. Arquivo Endesa
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6 | CONCLUSIÓN

España e o seu paternalismo nacional-católico, a influencia do Garden City, o 
sindicato vertical, as solucións habitacionais ea arquitectura da posguerra son 
os conceptos que se mesturan de forma orgánica na construción dos poboados 
do Movemento. O social e o arquitectónico esvaécese xerando unha serie de 
solucións habitacionais ás que a dignidade chégalles en forma de Cidade Xardín. 
Un enfoque integrado na ideoloxía do réxime no que a arquitectura ten o seu 
lugar.

La intromisión americana tuvo, artísticamente, consecuencias 
muy visibles, trascendentales, como fue la decisión, en 1951, de 
cambiar en 180 grados las orientaciones de la Dirección General 
de Arquitectura. Desde un mundo de academicismo obligatorio 
y de prohibición de la arquitectura moderna, considerada como 
judaico-masónica-socialista, se paso a la implantación de una 
arquitectura de vanguardia.

As conclusións derivadas da análise comparativa de Belesar e Compostilla 
co poboado das Pontes, determinan trazos dentro dos conceptos previos. As 
diferenzas corresponden exclusivamente a situacións locais, pero o constante 
paternalismo estatal é determinante para establecer unha continuidade directa 
entre o asentamento de Compostilla eo poboado das Pontes e comprender o de 
Belesar como un claro exemplo ou ensaio paralelo.
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           Francisco 

           Jacobe

7. Descendencia importante até o século XIX

8. Conclusións finais

9. Apéndice : árbores xenealóxicas de descendencia de Francisco

1-Introdución

Antes de ir ao miolo da investigación voulles a contar brevemente o motivo da 
mesma.

Desde neno interesoume o tema de saber a orixe do meu apelido Cabarcos, cada 
vez que o escribían nun trámite ou unha lista facíano mal, cambiaban o ¨Ca por 
Co ,̈ o ¨b por v ,̈ o ¨cos por ces¨ ou simplemente omitían o ¨s¨ final. Sempre me 
preguntei ¿De onde vén o meu apelido?.

Aos meus 12 anos de idade, acompañado polo meu pai, fun ver ao meu avó, 
pregunteille polo nome dos seus pais e foi ao seu roupeiro e trouxo un vello 
¨Caderno de inmigrante” que usou na súa viaxe a Arxentina en 1926, de onde me 
deu o dato que eu quería saber, por primeira vez sabía quen foran os meus bisavós. 
O destino quixo que ao domingo seguinte falecese o meu avó, o último que fixera 
comigo fora darme esa información. 

Entón tomei a batuta e coa axuda do meu pai bosquexei unha árbore xenealóxica de 
4 xeracións que aínda hoxe me acompaña.

Aí se detivo, durante 30 anos, ata que armado cunha mochila e un anotador comecei 
a investigación. Claro que non foi fácil, xa que para avanzar debo ir de Arxentina a 
Galicia pero o desexo de saber era máis forte e foi o motor da investigación. Alguén 
moi sabio deume a pista ¨Os Cabarcos veñen das Pontes .̈

Percorrín Rexistros Civís ata que me quedaron pequenos, logo veu o Arquivo 
Diocesano de Mondoñedo, o Arquivo do Reino de Galicia e o Arquivo de Protocolos 
Notariais da Coruña, un foime levando ao outro. 

Os Fernández Cabarcos nas Pontes de García Rodríguez

Séculos XVI ao XIX

Índice

1. Introdución.

2. Orixes do apelido.

3. Primeiras noticias nas Pontes. Francisco Fernández de Cabarcos.

4. Fillas de Francisco: Bárbara, Isabel e Catalina

5. Historia de Pedro Fernández de Cabarcos - San Vicente de Pontoibo

   Oficio, negocios e vida pública.

6. Fillos de Pedro

           Joseph, Josepha López e a Capela da Nosa Señora do Carballo

Silvestre

Pedro, Alcalde, sinecura, débeda e cárcere 

Francisco

Pascual,  presbítero e capelán

Antonio, presbítero e capelán

Domingo 

           Antonio, a súa actuación como Escribán da súa Maxestade

           Preitos, propiedades, funcionario de Betanzos. A súa descendencia 
feminina.

           Apolonia Sanjurjo, preito por tarima na igrexa.

           Silvestre
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A proba do nome desta tribo atópase nun  ronsel funerario descuberto en Ablaneda 
(Salas) (2) (3) onde se pode ler claramente.

                                                    

Lese Flaus / Auledi f(ilius) / Cabarc / us c(astro ) Bei / so an(norum) / XV h(itus) e(st)

Que significa ¨Flao (Flavo ou Flavio) Cabarco, fillo de Auledo, do castro Beriso, 
de 15 anos de idade, atópase aquí enterrado.

E como se converteu nun apelido? Resulta que cara a finais da Idade Media, antes do 
Concilio de Trento, ao aumentar a poboación deuse a necesidade de individualizar 
as persoas xa que co nome de pila xa non era suficiente. Era común na España 
Visigótica (como noutras culturas Xermánicas), formar o apelido dun individuo 
engadindo ao primeiro nome do pai unha das formas patronímicas «ez», «iz», ou 
«az» (todos significando «fillo de»). Dese xeito temos «Fernández» - significando 
«fillo de Fernando».

Coa mobilidade da poboación dada na época do Renacemento, por motivos de 
viaxes, estudos ou traballo, cando o apelido era un patronímico común coma o 
que nos ocupa, ao chegar a persoa a unha poboación, para poder diferenciarse 
agregábase ou engadíase como segundo apelido o lugar de orixe precedida da 

O máis divertido foi seguir o percorrido dos lugares onde me ían levando os 
documentos. Así coñecín Xermade, As Pontes, O Aparral, Pedregás e San Vicente 
de Pontoibo. Descubrín que as casas eran de pedra, o terreo non era chairo coma 
no meu país, que os cemiterios galegos son misteriosos e a xente moi cordial.

Pero retrocedendo no tempo descubrín que o apelido cambiara entre unha 
xeración e outra, non era o mesmo. O Cabarcos a secas que se usa en Arxentina, 
en España acompáñase do materno que no caso do meu avó era Cabarcos Pena, 
pero 4 xeracións máis atrás del, o meu avó 5º apelidábase Fernández Cabarcos 
¿ Pero de onde saíu o patronímico ? eran acaso unha familia enriquecida ou a 
conxunción de paterno máis materno ? E máis atrás no tempo xa mudara e foran 
Fernández ¨de¨ Cabarcos. Agora sei que quizá no comezo só eran Fernández que 
vivían nalgún lugar recóndito do Val de Cabarcos, a finais da Idade Media.

2- Orixes do apelido

E aquí estamos, 500 anos despois do asentamento do primeiro portador do apeli-
do Cabarcos na zona das Pontes. Claro que o apelido que coñecemos hoxe non é o 
mesmo desa época, imos facer un pouco de historia e ímonos ir, xeograficamente 
falando, cara ao leste da Provincia de Lugo, xusto no límite con Asturias.

Xa Plinio o Vello (1), o escritor romano que viviu entre os anos 23 e 79 de nosa 
Era, mencionou na súa obra Historia Natural (escrita despois de ser Procurador 
romano en Hispania, o que lle deu máis coñecemento do tema), entre os antigos 
poboadores da actual Galicia, unha tribo celta chamada Cibarcos ou Cibarci.

Estes pobos foron xeralmente situados na zona costeira de Lugo que se sitúa ao 
oeste do río Eo, até o río Masma. Nese territorio pertencente ao Concello de 
Barreiros, áchanse actualmente as localidades de San Xulián de Cabarcos e San 
Xusto de Cabarcos, situadas no Val do mesmo nome.

Tamén debemos mencionar que cavarco significa en galego «barranco».

Podemos identificar, por tanto, unha raíz lingüística cabar- ou cavar- da que 
derivaría o termo «cabarco¨ou ¨Cabarcos .̈
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Cabe aclarar que no caso das mulleres como era costume en Galicia, inscribíanse 
só co apelido materno, polo cal até as novas prácticas de 1855 non hai ningunha 
apelidada Cabarcos.

3. Primeiras noticias nas Pontes – Francisco Fernández de 
Cabarcos

Como dixemos anteriormente, é moi probable que a orixe da liñaxe fose no Val do 
mesmo nome e debido a unha migración por diversos motivos foi levado cara ás 
Pontes.

palabra «de» ou «do». Deste xeito temos a fórmula patronímico + toponímico, 
quedando o apelido «Fernández de Cabarcos». Co pasar do tempo, ao gañar a 
persoa en cuestión recoñecemento no lugar, o «de» pódese suprimir do apelido 
(Pedro deixou de asinar con ¨de¨ en 1684).

No gráfico seguinte ¨Variación do apelido¨ están representadas todas as actas 
de bautismo, matrimonio e defunción labradas na zona que nos compete entre 
os anos 1630 e 1920, podemos ver o que diciamos anteriormente, o “de” foise 
deixando de usar para nomear individuos da terceira xeración. Esporadicamente 
durante o século XVIII, ás familias que vivían no Aparral inscribíanse só como 
Fernández, quizais debido ao descoñecemento do escribente local, ao non estar 
presente o cura párroco. En cambio en Vilavella substituían o ¨b¨ por ¨v .̈

Pola contra, durante o século XIX, comezando a usanza en 1814, inscríbese 
algunhas veces con só o toponímico Cabarcos (principalmente na rama familiar 
que residía no barrio de Marraxón) pero sen deixar de lado para o resto o apelido 
composto. Quizais se recorría desta maneira ao apelido polo que se coñecía 
popularmente á familia.

O actual Rexistro Civil en España comezou a funcionar o 1 de xaneiro de 1871, 
por mor da entrada en vigor da Lei Provisional 2/1870, de 17 de xuño, do Rexistro 
Civil e do Regulamento para a execución das leis de matrimonio e Rexistro civil. 
Esta lei esixía a todos os municipios a creación dun Rexistro Civil no que se debían 
inscribir os datos referentes ao estado civil de todos os españois. Contrariamente 
ao que se cre, este non regulou nada sobre o dobre apelido, aínda que contribuíu a 
consolidalo xa que foi o paso definitivo para que os apelidos traspasasen o ámbito 
persoal cara ao público, ao quedar anotados formalmente polo Estado. E non será 
até o Código Civil de 1889 cando se contemple o dereito ao uso de apelido paterno 
e materno dos fillos lexítimos e se detallen os procesos a seguir para os fillos 
naturais e os recoñecementos posteriores de paternidade. (4)

Como vemos no gráfico, o uso do dobre apelido nas Pontes comezou unhas 
décadas antes, posteriormente ao ano 1855, confirmando daquela a lei algo que 
xa era práctica usual.
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Se tomamos ao pé da letra esa afirmación de Antonio no preito, isto daríanos unha 
presenza permanente de máis de cen anos en San Vicente de Pontoibo, contando 
desde o ano 1708 cara atrás estariamos na segunda metade do século XVI, vivindo 
aí o pai de Francisco . 

Nas listas de cobro de Alcabala só se mencionaba ao cabeza de familia, no seu caso 
xeralmente era identificado pola súa profesión de ferreiro. (7)

Tamén o atopamos contribuíndo á Confraría do Santísimo Sacramento de Santa 
María das Pontes até o ano 1669, acompañado da súa muller (8). Nestas listas 

detallábanse os integrantes da casa. Isto podémolo apreciar na lista do ano 1655 
onde aparecen:

Transcrición: 

¨Fran(cis)co Fdez y su mujer dos R(eale)s.

                                             Su yja Ysabela un real.

Os primeiros datos que atopamos nos documentos son do ano 1620, onde na lista 
de Alcabalas da Vila das Pontes, se menciona a un tal Francisco Fernández errero 
(sic) (5) que logo se repite até o ano 1659.

Nada relacionaba a este Francisco, de profesión ferreiro, até o preito entre o seu 
neto Antonio Fernández Cabarcos contra Lucas del Corral, veciño da freguesía da 
Vila, iniciado no ano 1708 (6) polo uso duns montes na ribeira de Porleal e de San  
Vicente de Pontoibo xunto ao río Grande. Segundo a alegación, os devanditos 
montes ¨pertenceron aos meus pais, avós e máis descendentes .̈ Aparecen 
como testemuñas as mesmas persoas que nas listas de alcabala se atopan preto de 
Francisco (h)errero. No devandito preito, Antonio menciona a facenda lindeira de 
Rodrigo Maseda, que nas listas aparecía precedendo a Francisco Fdez. así que, 
se a alcabala era cobrada casa por casa, eran veciños. O patrón de repetición de 

veciños nas listas é a mesma ano tras ano.

Transcrición: ¨dichos lugares da Ribeira de pº Leal, San Bicenco, anejos y 
pertenezientes a ellos, y que como tales ansi yo como a dcha mi mujer y consortes 
y anttes de nosotros a n(ues)tros padres, abuelos, bisabuelos y mas causantes, 
los hemos llevado, usufructuado y gozado, perciviendo sus frutos y renttas y 
cortando seg(ú)n por derecho se requiere los árboles nezesarios y la heedificación 
de cassas desde uno, diez, v(ein)te, treintta, cuarentta, cinqta, sesentta y cientt 
anos a esta pte. Y anttes mucho mas tiempö .
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4- Fillas de Francisco: Bárbara, Isabel e Catalina

Bárbara Alonso ou Fernández (segundo o documento podía ser mencionada con 
calquera dos apelidos), contraeu matrimonio dúas veces, a primeira con Luís Pillo 
na igrexa parroquial de Santa María das Pontes o 13 de febreiro de 1650, tiveron 
como fillo a Francisco nacido en 1651 e falecido prematuramente en 1687. 

Á morte do seu primeiro esposo, volveu casar en 1674 con Antonio López de 
profesión ferreiro, con quen previamente realizou un contrato matrimonial ante o 
escribán Pérez Solloso ¨en la Villa el 23 de marzo de 1672 de una parte Antonio 
López viudo que fincó de María Fdez y de la otra Bárbara Fdez viuda que fincó 
de Luis Pillo dicen que se van a casar̈   no que enuncian os bens que teñen que 
son poucos. Habitan de casados na súa casa do lugar de Marraxón de Abaixo, onde 
falece Antonio no ano 1684 facéndose unha partilla dos seus bens.

Do seu fillo Francisco (segundo os documentos aparece apelidado como Pillo 
ou Fernández de Cabarcos) sabemos que contraeu matrimonio con Isabel Pérez e 
realizou compras de propiedades:

Isabel Fernández ou Alonso contraeu matrimonio con Juan de Curral (ou Corral) 
na parroquia de Santa María das Pontes o día primeiro de xuño de 1641 e tiveron 
como filla a Isabel Fernández, que logo casou con Vicente Yáñez o 14 de febreiro 
de 1671.

A última filla de Francisco e María, Catalina viviu solteira, segundo consta no 
testamento de Dominga da Carballeira (esposa de Pedro o seu irmán) ditado en 
1684 onde di ¨Catalina Fdez su cuñada y comadre vivirá con alguno de sus hijos 
en su casa porque está solterä . (9)

Estimamos que para ese ano Catalina xa tiña preto de 60 anos de idade.

                                             Y su yja Catalina un real.

                                             Pedro Fdez su yjo y su mujer dos R(eale)s.

                                             Gregorio Pillo y su muxer dos  R(eale)s.

                                             Juan do Barro y su mujer dos  R(eale)s.

                                             Luis Pillo y su mujer dos  R(eale)s.̈

Isto demóstranos que os integrantes da familia vivían, senón na mesma vivenda, 
próximos un ao outro. É probable que Francisco e a súa muller María Alonso 
vivisen en compañía das súas fillas solteiras Isabela e Catalina. E en casas 
contiguas o seu fillo casado Pedro e Luís Pillo, esposo da súa outra filla Bárbara 
Alonso.

A profesión de ferreiro repítese a través das xeracións, ademais de Francisco;  
o seu fillo Pedro, o seu bisneto Francisco, morador do Aparral e tamén o seus 
tataranetos Francisco Antonio Raimundo da Dá e Gaspar na Vila, tamén a 
exercían. Era frecuente que os aprendices comezasen a aprender co Mestre a idade 
temperá, isto era facilitado ao ser o seu propio familiar quen brindaba o ensino.

Non só provían a Vila e os seus arredores dos elementos que fabricaban como 
ferramentas, mazos, machadas, gadañas, arados, aixolas, escoplos, martelos, 
reixas de arar, ferraduras, cravos, tixolas, tenaces, así como coitelos ou tesoiras. 
Senón que tamén, ao atoparse o lugar de Pontoibo nunha localización privilexiada 
entre o camiño que chega a Bares e próximo ao camiño que une Mondoñedo con 
Ferrol, é probable que até comprometesen as súas manufacturas con comerciantes 
que fixesen esas rutas.

Francisco casou con María Alonso, matrimonio do cal naceron catro fillos: Pedro 
Fernández de Cabarcos, Bárbara Alonso, Catalina Alonso e Isabel Fernández, tal 
como podemos ver na árbore xenealóxica 1 do apéndice.
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Oficio, negocios  e vida pública

A súa primeira actuación pública da que temos noticia foi actuando como fiador, 
aos seus 42 anos de idade, cando ¨el 12 de mayo de 1662 Antonio Rodríguez vecino 
de la feligresía de Santiago da Capela (como Principal) y Pedro Fernández herrero 
vecino de As Pontes (como su fiador) se comprometen a pagar a Domingo Alonso 
de Abeledo cura y rector de esta Villa 84 reales que se le deben̈  .(11)

Sinatura de Pedro en 1662

Dese documento despréndese a súa ocupación ¨ferreiro ,̈ que como dixemos 
anteriormente herdou do seu pai e foi unha constante nas xeracións vindeiras da 
familia. É requirido como especialista para facer o inventario das ferramentas 
deixadas ao falecer o seu cuñado o ferreiro Antonio López o día 29 de xullo de 
1704. ¨Mas hemos visto todo el oficio de errero y cerajero que se abia adjudicado 
a dicha difunta por muerte de dicho su marido, y por no ser de nuestra arte su 
tasa hemos llamado para dicho efecto a Pedro Fdez Cabarcos y a Alonso López 
maestros que entienden y exercen dicho oficio los cuales abiendole visto y que se 
compone de ...(12)

5-Pedro Fernández de 
Cabarcos - San Vicente de 
Pontoibo

Sen dúbidas Pedro foi quen ampliou 
considerablemente os horizontes da 
familia. 

Este polifacético personaxe, digno 
representante do século XVII español 
viviu na súa casa paterna, no lugar de 
Pontoibo, próximo á ermida. Naceu 
no ano de 1620 segundo consta no 
protocolo de curadoría dos seus 
netos, no ano 1706 onde di:

 ¨Pedro Fdez Cabarcos de más de 86 
años privado de oír y enfermo, abuelo 
de los menores .̈(10) 

Contraeu matrimonio con Dominga 
Fernández da Carballeira, unha veciña da Vilavella que tiña unha irmá chamada 
María, un irmán chamado Bartolomé Dopico (Tomé) e unha media irmá, María 
de Lago. Os seus pais foron Juan Dopico e María Fernández da Carballeira. María 
de Lago foi froito do segundo matrimonio de Juan coa homónima María de Lago.

Pedro e Dominga tiveron 5 fillos homes: Joseph, Silvestre, Antonio Ventura, 
Francisco e o tardío Jacobe (nacido o 28 de setembro de 1678 aos 58 anos de idade 
de Pedro) e 2 mulleres, Dominga e María Fernández da Carballeira. 

Faleceu á avanzada idade de 92 anos en 1712, algo estraño para a época comparado 
cos seus fillos que o fixeron arredor das 6 décadas.
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Arrendatario da Sisa de viño, vinagre, aceite e carne onde se responsabilizaba 
da provisión destes elementos na vila e da cobranza do imposto á comercialización 
dos mesmos, aboando por isto un canon de maneira semestral durante o lapso que 
duraba o período de arrendo. Foi arrendatario en varias oportunidades segundo 
consta nos seguintes documentos:

	el 3 de mayo de 1670 Andrés da Bouza procurador Gral., Francisco Preto, 
Juan Franco y Pedro González todos hombres de Cabildo, y de la otra 
parte Juan de Cural y Pedro Fdez de Cavarcos. Dicen que habían fijado 
la sisa del vino, vinagre, aceite y carne de rastro en la Villa por el tiempo 
de 6 años en 900 reales a pagar en 2 pagas a realizar a fin de marzo y a 
fines de septiembre.(13)

	el 1º de enero de 1675, Juan do Pico de Pontoibo Procurador Gral. de 
la Villa, Juan Durán Sanjurjo, Alonso de Cebreiro vecino de Espiñaredo 
hombres del Cabildo y de la otra parte Pedro Fdez. de Cabarcos. Se pu-
blicó en la puerta de la iglesia de la Villa y otras feligresías. Pedro gana 
el remate y se compromete con sus bienes raíces a hacer las pagas cada 6 
meses en la Ciudad de Betanzos. (14)

	el 2 de abril de 1688 Domingo García vecino del Freixo, Domingo Rodri-
guez vecino de la Villa, Blas Jarel del Deveso, Juan Dopico hombre del 
Cabildo de Espiñaredo. De la otra parte Pedro como ganador del remate 
de la sisa por 6 años, cada uno de ellos pagará 925 reales y 14 maravedíes 
como mayor postor (15)

Tamén se menciona un pago por unha débeda con el por este motivo 

	El 23 de marzo de 1671, Domingo Pardo de Villar y Juan de Cural parcio-
neros del partido del Freixo y Devesos le pagan la deuda de 300 reales 
que percibe Pedro por ser arrendatario de la Sisa del vino, vinagre y acei-
te en el año 1670. Se paga en dos mitades, ¨a primera ora del mes de abril 

Dos documentos notariais investigados xorden as súas principais ocupacións e 
principais fontes de ingresos que son:

•	 Arrendatario da Sisa do viño, vinagre, aceite e carne.

•	 Compra de terras e propiedades para o seu posterior arrendo.

•	 Troque de terras por outras con maiores vantaxes.

•	 Dar fianza en diversos preitos, transaccións ou acordos.

•	 Ser declarado herdeiro en varios testamentos.

•	 Figurar como testemuña en escrituras notariais.

•	 Préstamo de diñeiro e compra de censos.

No gráfico observamos a distribución e cronoloxía das operacións descritas, sen-

do o período de máis actividade entre os anos 1669 e 1689.

Detallaremos agora, un por un, estes feitos, baseándonos en información docu-
mental.
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Sinatura de Francisco Martínez de Frías y Salazar, Alcalde das Pontes 1695

Aínda que non o consegue, participa no remate de 1708, aos 88 anos de idade: 

	̈ en la Villa el 27 de diciembre de 1708 su Merced Don Jacinto Sanjurjo 
Miranda juez y justicia ordinaria de As Pontes dice q habiéndose abierto 
a pujas el papel sellado para el año de 1709 se ofreció:

Pedro Fdez Cabarcos el mayor en días 150 rs 

Clemente Fdez del Corral escribano de S.M. en 120 rs

Pedro Fdez. Cabarcos el menor en días 110 rs

Francisco de Brueiro en 100 rs.

Juan Pardo 99 rs

Y después entre Benito Antonio del Corral y Juan Pardo lo bajaron hasta 96 rs. Y 
por ser los menores postores se les ha otorgados a ellos. Pusieron como su fiador 
a Pedro Fdez Cabarcos el menor en días̈  (nieto de Pedro) (18)

Compras de propiedades e terras: sen dúbida a súa máis importante actividade 
foi a compra de propiedades e terras que despois arrendaba. Rexístranse 24 
escrituras notariais deste tipo no período de 17 anos entre 1676 e 1693, concentradas 
principalmente no primeiro decenio. Nas devanditas transaccións desembolsou a 
cifra total de 1100 ducados e 309 reais, que a valores de hoxe equivalerían (se se me 
permite a comparación que non deixa de ser relativa) a máis de 30.000 euros, suma 

primero que viene deste p(r)essente año y la segunda fin de setiembre 
deste pre(s)ssente añö . (16)

Outra das súas ocupacións é ser estanqueiro do papel selado da Vila, que con-
sistía na obtención na Vila de Viveiro e a provisión na Vila das Pontes, de todos 
os papeis selados utilizados na Administración pública e xudicial. Esta concesión 
outorgábaa o Cabido ao mellor ofertante nun remate público, os últimos días do 
ano, e era polo período dun ano. Isto dedúcese dos seguintes documentos:

	el 28 de diciembre de 1695 ante Don Francisco Martínez de Frías y Sala-
zar Alcalde y Justicia ordinaria de la Villa de As Pontes, hizo publicar el 
estanque del papel sellado  para el año que viene en la iglesia de la Villa 
y dado a pujas. El ganador de la misma ha sido Pedro que lo ha puesto 
en 80 reales, y no hubo otros ofertantes. Se comprometió a buscar dicho 
papel a la Villa de Viveiro, tenerlo en estanque y pagar en dicha Villa al 
hacedor de dicho papel cada 4 meses como se acostumbra. (17)
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	El 10 de agosto de 1677. Juan Dopico le vende la mitad de la leira que se 
dice da Arquila mas un soto y fraga y monte que comienza en la hacienda 
de Antonio López, más otro soto y fraga que se dice Do Mogaño de Rivoi-
ra. También las brañas de la puerta de Miguel de Corral, más otras tres 
quintas de un ¨seival¨ de las brañas dos Lagos. Más parte de una leira de 
las brañas da Cavada. Sitos estos en la aldea de Marrajón de abajo. Los 
paga 180 ducados. (23)

	El 21 de enero de 1678 Fernando da 
Fraga Sanjurjo le vende un cuarto 
del lugar de Illade con casas, case-
tas, montes y fragas en la feligresía 
de Vilavella. El precio fue de 40 du-
cados. (24)

	el 24 de febrero de 1678 Francisco Ramos, soldado en los Estados de 
Flandes le vendió un cuarto de los tres cuartos de una casa y cuarto nuevo 
del lugar de Albarón y un cuarto entero de los huertos. Más un cuarto de 
la casa de Albarón. Más un cuarto de un octavo del molino de Veiga. Más 
un cuarto de la leira mansa que esta 
junto a la casa y testa en la huer-
ta. Más un cuarto de la leira mansa 
que está al lado de aquella. Más un 
cuarto de la leira mansa que llaman 
das Marocheira que empieza en el camino y en el rego. Más tres cuartos 
de los montes que se llaman da Criada. Más un cuarto del monte que se 
llama do medo. Más un cuarto de la fraga Vella que está dentro del lugar 
do Medo.  Más un cuarto de los arreos da Cabada do cauce do Medo. Más 
un cuarto del monte que se llama Vello junto a la cortina de dicho lugar de 
Albarón. Más un cuarto de los montes y brañas del lugar de Albarón. El 
precio fue de 180 ducados.(25)

elevada para a época que demostra que Pedro contaba cun caudal importante de 
diñeiro en efectivo que dificilmente puido acumular co seu oficio de ferreiro.

Esta actividade foi a que lle permitiu ao matrimonio obter unha boa posición 
económica e acumular vastas extensións de terras na zona de Pontoibo, á beira 
do Río Grande, ostentar unha moi boa reputación na Confraría do Santísimo das 
Pontes, na que participaba activamente nas deliberacións segundo consta nos 
libros de contas incuso quedou rexistrado que ¨el 9 de junio de 1666 Pedro Fdez 
Cabarcos se llevo de la iglesia 10 libras de cera y cabos de velas para fundir̈ . 
(19)

Sen dúbida os seus fillos gozaron desta fortuna e nalgúns casos incrementárona. O 
seu fillo Antonio Ventura foi Escribán da súa Maxestade, nomeado en 1690 polo 
Rei Carlos II ¨o enfeitizado¨ (20) moi probablemente a través da compra do cargo, 
metodoloxía usual baixo o reinado da Casa de Austria. Para aspirar ao devandito 
cargo o postulante debía provir dunha familia con boa posición económica.

As propiedades compradas por Pedro están descritas polas seguintes escrituras 
notariais ordenadas cronoloxicamente:

	el 1º de abril de 1676, Miguel de Galdo y Domingo de Galdo le  venden 
una leira y pieza de heredad que se dice de Pontoybo que testa por par-
te del nordeste con la hacienda de Pedro de Corral y por la otra en el 
camino que va de esta para la aldea de Pontoybo y por otra parte en la 
heredad de Pedro Balseyro y del Alférez Luis da Bouza al precio de 36 
ducados.(21)

	el 6 de enero de 1676, Francisco y Lorenzo 
da Fraga Sanjurjo le venden un pedazo de 
monte que se dice ̈ do soto berde y da porto 
das Forcadas̈  que linda en el mismo puer-
to das Forcadas y en hacienda y lugares da 
Vilabella y de Fernán Dobarro y termina en la hacienda de los lugares de 
Carracedo al precio de 43 ducados. (22)
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de la Peña y Vaamonde y por el vendaval en hacienda de Pedro Balseiro 
y Juan Paz. También la parte en el prado grande de la beiga entre los dos 
caminos que vienen para la iglesia de las Puentes en el lugar de Pontoibo 
y testa en hacienda del comprador al precio de 250 reales. (31)

	El 2 de noviembre de 1681 Juan de Luaces y Dominga López su mujer 
le venden la cuarta parte de la leira que se dice Do Mexote y testa por 
el  vendabal en el camino que baja de Espiñaredo, más un cuarto de 
leira y codesal que se dice Dega que testa en el camino de la iglesia de 
Espiñaredo. Mas la quinta parte de la leira y codesal que testa en la en 
la pradera y va para la fuente del lugar, y la leira que se dice de Formoso 
y otra leira, y un cuarto de monte que testa arriba del lugar Dega. Y la 
cuarta parte del monte que se dice da Bareyra que testa en la hacienda del 
comprador. Al precio de 31 ducados y medio. (32)

	el 7 de junio de 1682 Juan Paz de Pontoibo le vende  tres cuartos de una 
pieza de prado que se dice do Barreiro que testa en el rio Grande, entre el 
prado de Antonio López y de Pedro Balseiro. Y otros tres cuartos de otro 
prado y otra leira que se dice do Cainzo que testa por la parte noreste y 
norte en la hacienda de Pedro Balseiro. Más un cuarto de heredad mansa 
que se dice do Fociño de que testa en la hacienda de Pedo Balseiro y por 
la parte de abajo y otra parte linda con la hacienda del comprador. Más 
un tercio de territorio donde se hizo la casa nueva del lugar de Pontoibo 
y que está pegada a la casa del vendedor en la cual vive Domingo Fresco. 
Todos están sitos en el lugar de Pontoibo al precio de 30 ducados. (33)

	El 19 de junio de 1682 Pedro Balseiro dice que en 1676 le había vendido  
una propiedad en el lugar de Sanbicenco (San Vicente) y da Concamba 
con casa, piedra lossa, corrales, labradíos, montes, fragas, prados, 
árboles y plantas y árboles frutales y en ellas molinos, compartidos 
con Andrés Dobarro y otros parcioneros. Le dio también la sexta parte 
de la casa donde vive Andrés Dobarro con el terreno correspondiente, 
corrales y huertos, sita en el lugar de San Vicente. También una pieza 

	el 23 de abril de 1678 Pedro Ledo 
y María Fernández su mujer 
le venden una propiedad en 80 
ducados. (26) 

	el 1º de junio de 1678 Andrés Dobarro le vende una leira que se dice da 
Congostra das Pedras en la aldea de Pontoibo que testa por el sur en 
heredad de Pedro da Hermida, por la parte del nordeste con heredad de 
Pedro Balseiro y María Fdez. Más otra cortiña que testa con el Molino 
da Taboada. El precio es de 72 ducados. (27)

	el 26 de junio de 1680 Catalina de Sueiras le vende la parte que tiene 
en el lugar da Retorta do Teixeiro con sus casas, territorio, heredades 
labradías. También una quinta parte de la leira da Cabaza que testa en 
el camino que va para dichos bienes sitos en Recemel al precio de 25 
ducados. (28)

	el 4 de agosto de 1680 Juan Paz de Pontoibo le vende la octava parte 
del molino da Maciñeira en el Rio Grande, los otros 4/8 son del Lic. 
Felipe de la Peña y Vaamonde cura de esta Villa y los otros 3/8 son del 
comprador, con lo que hace la mitad del molino para el comprador. El 
octavo le corresponde al vendedor por compra hecha al Capitán Don 
Marcos Antonio Pardo de Cela que es Pedro de Cela su hermano. Al 
precio de 99 rs. (29)

	el 18 de mayo de 1681 María Fernández por herencia de su padre 
Bartolomé Balseiro vecino que fue ¨del lugar y acienda raíz que se dice 
de San Vicenzo i también se llama de la Comcambä  le vendió parte de 
la casa donde vive Andrés Dobarro y una casa nueva con su territorio, 
puertos, árboles, montes y fragas, molinos al precio de 30 ducados. (30)

	el primero de junio de 1681 Fernán Durán Sanjurjo le vende la labradía 
mansa que se dice do Fociño Cal que testa por el nordeste en hacienda de 
Pedro Balseiro y Juan Paz y por el norte en una heredad del Lic. Felipe 
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un cuarto del monte dos Bebedoyros, más un cuarto del monte que se dice 
da Fonte do Camiño, más una quinta de la heredad de labradío y montes 
que se dice sobre la leira sobre el lugar de Dega. Mas el monte da Veiga 
y brañas de la ermita de Santavalla y molino da Veiga. Más un doce del 
monte que se dice da Peniña. También la parte que tienen en el lugar 
de Dega en la feligresía de Santa María de Espiñaredo al precio de 24 
ducados. (40)

	el 6 de septiembre de 1686, Andrés Creado y María de Galdo Le venden 
un tercio de la fraga que se dicen do Guiomar con su territorio y robles, 
árboles frutales que testa en el lugar que vive Domingo Pillo. También un 
tercio de monte que está pegado al fondo de la leira de dicho lugar y testa 
en la aldea de Marrajón de abajo al precio de 12 ducados. (41)

	El 19 de diciembre de 1687 Pedro 
de Corral y María Fernández da 
Carballeira le venden un monte que 
testa por una parte en el lugar que le 
dicen das Pedras que va para el lugar 
donde vive Roque da Bouza y por la 
parte del vendabal testa en la hacienda del comprador y por la otra parte 
en la hacienda de Antonio Bermúdez, en el lugar de arriba. al precio de 
82 Rs. (42) 

	El 27 de enero de 1688 Margarita Fernández le vende una hacienda en el 
lugar que se dice da Ribeira con su casa, árboles, labradíos y molino al 
precio de 15 ducados. (43)

	El 8 de noviembre de 1693 Francisco Romeu y María Fernández le venden 
a un cuadro de heredad que se dice da Cuquela que testa en hacienda 
del comprador y de Andrés Dobarro de Marrajón de abajo a 59 reales y 
medio. (44)

Ingresos por herdanzas testamentarias: Ao longo da vida de Pedro temos documentados 
3 testamentos nos cales foi nomeado herdeiro, feito que aumentou os seus bens e son:

de heredad mansa que se dice do Fociño 
que testa por la parte del vendabal con 
otra hacienda del vendedor y por el otro 
lado con hacienda del comprador sita en 
Pontoibo, cedido por su padre difunto 
Bertolame Balseyro, al precio de 42 ducados. (34)

	el 21 de junio de 1682 Juan Dopico do Piñeyro y Aloso Rodríguez le 
venden la hacienda de los menores de Juan Fermoso y de Juan Dopico 
más la mitad de una leira que se dice Do Medo en el precio de 7 ducados. 
(35)

	el 1º  de noviembre de 1682 Antonio Dobarro, Antonio Dobarro el nuevo, 
Silvestre Amarelo y Lucia Albariña su mujer le venden la parte que les 
pertenece en el lugar de San Vicente al precio de 70 ducados. (36)

	el 10 de junio de 1684 Andrés Dobarro e Isabel López su mujer le venden  
una leira que se dice do Mejotte que testa en el camino a 31 ducados. (37)

	el 2 de noviembre de 1684 Juan Paz y Dominga Fernández su mujer le 
venden  una leira que se dice do Fociño que limita con la hacienda del 
comprador y con la de Pedro Balseiro, Mas también el prado que se dice 
de do Rego do Palmarego que testa por parte norte en hacienda de los 
vendedores y la hacienda del comprador, en el lugar de Pontoibo. Al 
precio de 66 ducados. (38)

	el 2 de febrero de 1685, Antonia Mesía de Alfeirán le  vendió el monte que 
se dice do Muiño dos Mouros. Testa por el norte con la hacienda de Luis 
da Bouza y en el molino dos Mouros y por el vendabal en el rego de dicho 
molino y testa en la hacienda de los Galdo y de Juan da Uceira y de allí 
a un lugar de Ponte da Pedra al precio de 17 ducados. (39)

	el 1º de abril de 1686, Juan de Luaces y Dominga López le venden la 
quinta parte de la casa y casetas del lugar que se dice Dega. También 
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dos Pedregás¨ en la feligresía de Santa María de Aparral. Pedro le da unos 
montes escriturados ante el mismo escribano y están en Marrajón de abajo 
y también una leira en San Vicente de Pontoibo. Además Pedro le da a  
Antonio 80 ducados. (48)

	El 1º de junio de 1681 Fernán Duran Sanjurjo y Pedro hicieron trueque de 
bienes raíces. Durán da la leira do Cainzo sita en el lugar de Pontoibo que 
testa por el nordeste con hacienda de Juan Paz y por la parte del río en 
el camino que viene de la iglesia de la Villa. Pedro da la tercera parte del 
territorio donde se hizo la casa nueva del lugar de Pontoibo arrimada a 
la casa de Juan Paz. Para compensar diferencia le da a Fernán 50 rs. (49)

	el 1º de mayo de 1682 de una parte el Lic. Felipe de la Peña y Vaamonde 
cura de la Villa y Luis da Bouza y de la otra Pedro y su mujer. Hacen un 
trueque en el cual Pedro les da la mitad de los tres cuartos de la casa 
y cuarto nuevo que se dice de Albarón donde vive María Fdez viuda de 
Domingo Ramos, con su territorio, piedra losa, corrales, huertos. También 
un cuarto de la casa de Albarón de arriba donde con su territorio, piedra 
losa, su corral y huerto. También un cuarto de un octavo del molino da 
Beiga. Más un cuarto de la leira y cortiña que está junto a la casa de 
Albarón de abajo donde vive María Fdez. 

También la mitad de la leira que está de la otra parte del río y testa en los 
montes de Pedro da Pia. Mas un cuarto de la leira mansa da Marrocheira 
que testa en el camino de Albarón de arriba y por abajo en el  riego todo 
agua arriba. Además un cuarto y medio de los montes que se llaman do 
Foxo y da Cabada que testa en hacienda de los herederos de Juan da 
Bouza. También un cuarto de los tres cuartos del monte que se dice do   
Medio que testa en el río da Beiga y por el vendaval en heredad de Pedro 
do Pia.

Más un cuarto de la fraga vieja que está junto a dicho monte. Más un 
cuarto de los tres cuartos de los montes que se dicen da Cavada y do 
Couce.

Testamento de María da Carballeira “(su cuñada) que ¨el 21 de enero del año 
de 1669 en la casa de Pedro enferma y en cama de enfermedad natural otorga 
testamento. 

Nombra a su hermana Dominga como heredera universal de sus bienes. Deja por 
cumplidor testamentario a Pedro. (45)

Testamento de María de Lago (su cuñada) que dice: en la casa de Pedro el 20 
de diciembre de 1677 hace testamento María de Lago moza soltera de 50 años de 
edad. Está en cama enferma de enfermedad natural.

Pedro y Dominga la han cuidado en la enfermedad, vestido y alimentado desde 
sus 12 años. Y aunque fue persuadida por Fernando da Fraga Sanjurjo para que 
le hiciese donación de sus bienes, se lo hizo en confianza por sus ruegos y enga-
ños haciéndole promesas, anuló la donación a su hermana pero luego lo volvió a 
confirmar y revocar la de Fernando da Fraga y María de Lago su mujer.

Nombra cumplidor testamentario a Pedro su cuñado y heredera de sus bienes a 
Dominga. Otorga dicho testamento dentro de la casa de Pedro donde vive. (46)

Testamento de Dominga su esposa que dice: en la Villa el 14 de mayo de 1684 
hace Testamento  Dominga Fdez da Carballeira mujer de Pedro Fdez. Cabarcos 
estando enferma en cama de enfermedad natural.

Su marido se ocupará de su herencia y la de su tío Bartolomé do Pico, la mitad 
de los bienes le quedarán a él. También el usufructo de las casas que ella tiene en 
la Villa y en la Cortiña que están extramuros de la Villa, con la parte del molino 
que le toca da Maciñeiras.

Nombra albaceas y cumplidores a Pedro y a su hijo Josephe. (47)

En certas ocasións trocou propiedades en busca de anexar as obtidas a propieda-
des lindeiras súas:

	el 10 de agosto de 1677 ¨trueque y permutación¨ entre Pedro y Antonio 
López de Marrajón. Antonio ¨le da dos quintas enteramente del lugar 
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Tamén era presentado como fiador en diversas escrituras, acordos, curadorías e 
transaccións, o que demostra que era unha persoa que posuía un respaldo financei-
ro, estas son:

	el 22 de abril de 1671 Juan Mouro do Cabo do Vilar da fianza de pago por 
una deuda con Juan do Pico do Cabo do Vilar. Lo ponen como fiador y 
principal pagador (51)

	en la Villa el 26 de agosto de 1672 ante Roque da Bouza Alfeirán alcalde de la 
Villa se presentó Pedro como pro-
curador Del Lic Antonio Sanjurjo 
Montenegro cura de San Juan do 
Freixo en el pleito que litiga con 
Francisco da Fraga Sanjurjo. (52)              

Sinatura de Roque da Bouza Mesía Alfeirán alcalde das Pontes en 1672

	el 20 de abril de 1676 Salvador do Carvallal y Pedro do Carvallal nom-
bran por fiador a Pedro. (53)

	El 5 de abril del año 1683 curaduría de Andrés Dobarro y Catalina Fdez, 
se le da a su tío Antonio Dobarro que pone como fiador a Pedro. (54)

	el 9 de diciembre de 1686 siendo Juan de Cora alcalde, están presentes 
Pedro Fdez. de Serantes como procurador de Don Domingo de Cal y Cas-
tro cura de San Pedro de Muras por el pleito que litiga contra Francisco 
da Fraga por los réditos de 200 ducados de censo o principal que son 90 
ducados de 9 años de réditos. Y se dio sentencia de pago y remate y pri-
mero se dará la fianza según la ley de Toledo y por lo tanto presenta como 
fiador a Pedro que dijo que le placía salir como fiador. (55)

	el 28 de diciembre de 1688 ante su Md. Don Jacinto Fdez. Sarmiento alcal-
de se puso a compulsa el estanque del Papel sellado para el año de 1689 
publicándolo como es costumbre en la puerta de la iglesia. Juan Pardo 
ofreció 69 reales y por ser el menor postor ganó el remate y presenta por 
fiador a Pedro. (56)

Más un cuarto de los tres quintos de los montes y brañas do Viso. 

Otras brañas en el lugar de Albarón, fra. de esta Villa

Un cuarto del monte que se dice do Prado do Molino que testa en el rego 
del molino aguas abajo hasta testar detrás del molino da Tuboa da Balsa 
y se vuelve a orillas de dicha fraga arriba hasta testar en hacienda del 
iglesario de Vilavella y en el camino Real que va  para Vilavella.

A Pedro danlle:

La tercera parte de la casa donde vive Domingo Fresco en el Rio Grande 
con su territorio, piedra losa. También una leira que se dice da Cancela. 

Más un ferrado de heredad labradía en el lugar do Fociño. Mas la tercera 
parte de una leira que se dice da Trofa. También una pieza de monte y 
prado que testa abajo en heredad de Juan Paz y por la otra parte con la 
heredad de Pedro Balseiro y de Pedro Fdez Cabarcos y por la otra parte 
con el camino que viene de Pontoibo.

También una leira y prado que testa en el monte de arriba y por la parte 
de abajo en el camino francés que viene de los lugares de Pontoibo para 
la Villa y testa en hacienda de Pedro Balseiro yendo arriba hasta testar 
con hacienda de Pedro Fdez y Juan Paz.

Mas tres anegas de prado y monte que se dice do Barreiro que testa por 
arriba con el camino que viene para la iglesia de esta Villa y por la parte 
del nordeste en un prado de Pedro Balseiro y de allí termina en el rio 
Grande

Más parte de monte que se dice do Barreiro que testa por el vendaval en 
hacienda de Miguel Dobarro y de Pedro Fdez Cabarcos. (50)
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	el 13 de marzo de 1688 Pedro dijo que había comprado a María Fdez. 
viuda de Domingo Fresco 2 anegas de pan de renta al redimir en precio 
de 40 ducados y las hacía carga sobre la leira que se dice da Congostra 
das pedra. (60)

	El 8 de marzo de 1677, obligación de Pedro Ledo para con Pedro por 80 
ducados̈ .

	el 24 de febrero de 1684 Pedro Ledo y Ana Fdez. su mujer vendieron a 
Josephe Fdez. de Cabarcos el lugar de la aldea donde vive Fernán Doba-
rro sito en el Coto de Ameixide por 8 ducados de censo principal redimi-
ble por dicho comprador por cesión que le ha hecho Pedro su padre por 
contrato oneroso más 7 ducados de réditos corridos hasta ahora. Dichos 
bienes se los venden en precio de 170 ducados. (61)

6. Fillos de Pedro

Joseph Fernández de Cabarcos: O maior 
dos fillos de Pedro e Dominga foi Joseph, 
nacido aproximadamente no ano de 1650 
na Vila das Pontes. 

Contraeu matrimonio no ano 1678 con Jo-
sepha López, veciña do lugar de Porbelo na 
localidade do Aparral, descendente da familia Bermúdez e por tanto patroa da Ca-
pela da nosa Señora do Carballo incluída na ermida de San Xoán Evanxelista.

	el 29 diciembre del año de 1689, se hace el remate del papel sellado para 
el año 1690, se lo da a Juan Pardo por ser el menor postor. Presenta 
como fiador a Pedro. (57)

	el 27 de diciembre de 1693 Juan Pardo y dice que Don Francisco Mar-
tínez de Frías y Salazar alcalde dio en remate el papel sellado para el 
año de 1694 en precio de 64 reales y lo ganó él. Presenta como su fiador 
a Pedro. (58)

Outra actividade é o préstamo de diñeiro e a compra de censos. O censo cons-
tituíase cando unha persoa contraía a obrigación de pagarlle a outra una certa 
cantidade de diñeiro anual, recoñecendo o capital correspondente e gravando unha 
propiedade súa coa responsabilidade do diñeiro e do capital. Isto facíase mediante 
unha escritura pública ante un Notario. Parecíase ao actual crédito hipotecario 
salvo que o debedor conservaba plenos dereitos sobre o inmoble gravado. 

É unha forma de crédito pola cal se presta unha cantidade de diñeiro denominado 
Principal a un determinado tipo de interese para cuxa seguridade se hipotecan ou 
non ou varios bens. (Wikipedia)

	El día 12 de junio de 1693 Luis de Piñeiro vecino de la Villa de Viveiro 
y Mayordomo y administrador de los bienes del colegio de la Natividad 
de dicha Villa dijo que para dicho colegio había comprado 2 ducados y 
medio de réditos de censo en cada un año por una cuenta de Domingo de 
Carballal da Dá e Isabel Fdez. su mujer y los traspasó y vendió a Pedro 
en precio y cuantía de 50 ducados. El comprador (Pedro ) pagó en reales 
de a 8 de plata y doblones de a 2 de oro moneda usual y corriente, que 
todo suma el monto de cincuenta ducados. (59)
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Joseph para casar recibiu un censo contraído polos seus pais coa familia Fraga Sanjurjo 
Do mesmo xeito que o seu pai, realizou compras e troque de propiedades e terras, 
na zona do Aparral, xeralmente lindeiras coas súas de Pedregás. Estas foron:

	el 1º de mayo de 1680 trueque entre Pedro López da Pena y Joseph. Pedro 
entrega un tercio de los montes que se llaman da Acuxeira noba que están 
en la fuente de A Cuxeiras en Roupar. Josephe le da a Pedro dos quintos 
del cuadro que se dice do Runo más dos quintos del cuadro que se dice do 
Rego mozo y las tres quintas partes de los montes que son de heredad de 
Bastián do Carvallal sitos en el lugar de Pedregás además de 66 reales. (63)

	El 20 de junio de 1680 Pedro López da Pena le vende dos quintas de un 
cuadro que se dice do Combo do Ruño y dos quintas de monte que se dice 
do Pereiro do Rego que testa en los montes de Acoreira y el lugar dos Pe-
dregás al precio de 22 ducados. (64)

	el 17 de junio de 1683 Andrés do Carballal le vende una propiedad en el 
lugar dos Pedregás al precio de 26 ducados. (65)

	el 6 de noviembre de 1683 Sebastián da Carvalleira Bitorio Ferreira y 
María Toxeira le venden una leira y pradera que se dice Darriveyra al 
precio de 77 reales. (66)

	el 17 de noviembre de 1683 Jacome da Carballeira dice que hace un tiem-
po le vendió la casa del lugar que se dice da Acoreira mas una parte de la 
leira da Pereira al precio de 96 ducados. (67)

	el 24 de febrero de 1684 Pedro Ledo y Ana Fdez le vendieron un lugar 
en el Coto de Ameixide por 8 ducados de censo principal redimible por 
dicho comprador por cesión que le ha hecho Pedro su padre por contrato 
oneroso más 7 ducados de réditos corridos hasta ahora. Dichos bienes los 
venden por 170 ducados. (68)

	El 25 de febrero de 1684 Bastián da Carvalleyra le vende la mitad de una 
leira que testa entremedias del lugar do Mondongo y para la parte de 

A súa vivenda foi no lugar de Pedregás, fronte á actual localización da ermida. A 
capela foi fundada no ano 1625 por Bárbara López (bisavoa de Josepha) segundo 
consta no seguinte pedimento a Mondoñedo.

¨el 20 de julio de 1626 Bárbara López, 
viuda que fincó de Domingo Bermúdez 
vecinos de Aparral y Gabriel Bermúdez 
su hijo informan que ¨tienen voluntad 
de fundar una capellanía en la hermita 
de Nuestra Señora do Carballo sita en 
la d(ic)ha f(eligresí)a de a(d)vocación 
dl Sr. San Juan Ebangelista con carga 
de quatro misas de pension en cada 
un año y que sea de patronía de la 
Doña Bárbara López mientras viva y 
después su hijo Gabriel Bermúdez y 
nuestros erederos ¨. (62)

Enumera os lugares que serán anexados aos bens da Capela: la mitad de una 
pieza de montes que está arriba de la ayra del Castelo, la mitad de la cortiña 
da Coubela, la mitad de los montes anexos al lugar según llegan a la pena da 
Portela, la cuarta parte del molino da Ribeira, la mitad de los soutos y fraga 
das Coubelas sitos en la feligresía de la Villa según pertenece por escritura de 
trueque a Bárbara López.

Las misas serán: el día de la asunción del señor, otra en el día del señor San Juan 
Evangelista, las otras por disposición del Capellán que se nombre.

         

Sinaturas de Gabriel Bermúdez e Bárbara López en 1626
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da Carballeira, y por el lado de vendaval con la hacienda de los herederos 
de Pedro de Curral y por abajo con la hacienda de los herederos de Anto-
nio de Cora Montenegro, en cuya casa y leira le toca a hermanos, hijos y 
herederos de Joseph la mitad y a Juan Caruncho y su mujer un cuarto y a 
los menores de Silvestre otro cuarto.

También la mitad de la leira referida, lindando al nordeste con otra leira 
de los herederos de Antonio de Cora y por la parte de arriba del camino 
que va al lugar de Pontoibo.

A Juan Caruncho y su mujer y a Francisco do Pico les toca la otra mitad 
de dicha casa con el sembrado viejo, caballería y corral que mira a la 
calle principal. Esta mitad de casa confina con la de Pedro da Bouza y 
Miguel de la Rivera una en la calle principal de esta Villa y la otra en la 
calle que viene del hospital. De la leira les toca a los menores una cuarta 
parte junto a la mitad de Pedro y hermanos. (72)

Josepha López fixo testamento no lugar de Perobelo (Porbelo) onde vive o 6 de no-
vembro de 1724, establecéndose ̈ que se digan 30 misas por su alma en el Convento 
de San Francisco de Betanzos. Le 
deja a Silvestre la mitad de una leira y 
pieza de heredad labradía que se dice 
dos Cales sita en el coto do Ameixide 
porque él la ha cuidado además de una 
parte del lugar de Porbelo¨. Nombra 
herederos por partes iguales a sus hijos. (73)

Fillos de Joseph e Josepha: 

Silvestre, moi probablemente recibiu o seu nome en honra ao seu tío paterno.

Casou con María Juana López na igrexa de Santa María das Pontes o  venres 25 de 
maio de 1725 e residiu xunto a ela na súa casa do Aparral. Tiveron tres fillos: 

bendabal con la heredad de Domingo Paz y por la parte de abajo con 
la heredad de dicho lugar de Mondongo y por la parte de arriba en el 
camino que va del lugar do Reboredo para el lugar dos Apos al precio 
de 41 reales. (69)

	el 1º de octubre de 1689 Rosendo Blanco y Dominga Fdez le venden una 
quinta parte del monte ¨de Miguel¨ anexo al lugar de Pedregás cuya otra 
parte es del comprador al precio de 11 ducados. (70)

Temos noticias mediante a curadoría dos seus sobriños de que no ano 1706 
exerceu como Síndico (contador) do Convento de San Francisco de Betanzos (71) 
dato que nos indica que se trataba dunha persoa cun nivel medio de estudos e con 
boa posición económica para aspirar a ese cargo.

Tamén, do mesmo xeito que seu pai, foi testemuña en varias escrituras notariais.

Joseph e Josepha tiveron 6 fillos homes que foron Silvestre, Pedro (alcumado 
¨o menor en días¨), Francisco, Domingo, Pascual Jacob, Antonio Vicente e dúas 
fillas Rosa e María apelidadas López pola nai.

Joseph falece o día 8 de xuño de 1710 na súa casa de Pedregás, facéndose partilla 
dos seus bens entre os seus fillos e representantes dos seus irmáns.

	El día 19 de enero de 1711 se hace la escritura de partija de los bienes 
de Joseph entre los presentes: Juan Caruncho como marido de María 
Fernández da Carballeira y Pedro Fdez Cabarcos ¨el menor en días̈  en 
representación de los hermanos del fallecido. Francisco do Pico como 
curador de Joseph y Catalina hermanos que fincaron de su padre Silves-
tre hermano que fue del fallecido.

Se reparten una casa con sus anexos que confina en la calle principal de 
esta villa con la     casa de Juan de Curral y por el nordeste con la calle 
que viene del hospital para la iglesia parroquial. Por el norte con un ca-
llejón y casa de Pedro da Bouza También la leira que llaman da Cruz da 
airas. Testa por el nordeste con hacienda de Miguel Dobarro y Catalina 
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Os feitos da súa vida foron:

	en la Villa el 2 de octubre de 1706 el Licenciado Juan Antonio de Villar 
clérigo presbítero de Ribadeume en representación de Juan Seco y Juan 
de Caaveiro da Poder a Pedro ¨el menor en días̈  para que los defienda en 
un pleito por unos montes ante la justicia de As Pontes. (74)

	en la Villa el 27 de diciembre de 1708 su Merced Don Jacinto Sanjurjo 
Miranda juez y justicia ordinaria de As Pontes dice q habiéndose abierto 
a pujas el papel sellado para el año de 1709 lo termina ganando Benito del 
Corral y puso como su fiador a Pedro. (75)

O 19 de xaneiro de 1711 actuou como representante dos seus demais irmáns na 
partilla de bens do seu pai.

Sinecura, débeda e cárcere

No ano 1715 a Marquesa de San Sadurniño inicia un preito ante a Xustiza de Co-
ruña porque di que lle están debendo as partidas de renda e sinecuras. Pedro era o 
encargado de cobrala na parroquia da Vilavella e debía 905 reais da mesma. Nesa 
época aínda era veciño do Aparral, na súa declaración di que é certa a débeda.

¨El Gobernador y Capitán General del Reino de Galicia el 27 de febrero de 1715 
ordena la  ejecución de sus bienes y persona. Se lo va a buscar varias veces y dice 
que está tratando de juntar el dinero¨

Se lo lleva a la cárcel de la Villa hasta que salde la deuda.

En la ciudad de la Coruña en 5 de junio de 1715 ¨al llamado del pregón se rematan 
sus bienes̈  .(76)

A partir dese momento realiza varias vendas de propiedades froito da herdanza da 
súa familia

	el 24 de mayo de 1717 vende al Lic. Luis da Hermida cura rector de la 
feligresía del Freixo la mitad de la leira que se dice do Carreiro. También 

Francisco Antonio Raimundo 

Rosa López 

Bernardo Francisco 

Foi entre os seus irmáns o máis 
beneficiado na herdanza da súa nai 
por ser quen coidou dela até os seus 
últimos días. 

Silvestre faleceu o 18 de marzo de 
1733

Pedro, Por coincidir cronoloxicamente co seu avó homónimo, até 1712 era 
alcumado ¨o menor en días¨ para individualizalo.

Pedro foi a persoa que máis alto chegou dentro da administración pública pontesa 
desa época xa que desempeñou o cargo de Alcalde e Xustiza ordinaria.

Contraeu matrimonio o día 5 de novembro de 1704 na igrexa de Santa María das 
Pontes con Jacinta Fdez. Sanjurjo irmá de Apolonia (esposa de Antonio o seu tío).

Durante os seus primeiros anos de vida viviu na súa casa paterna de Pedregás, ao 
entrar na vida pública mudouse á Vila das Pontes.

Tiveron como fillos a:

Pedro Manuel      

Pascual Nicolás 

María Antonia 

María Antonia Josepha Jesús de San Anselmo 

Gaspar 

Manuel
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Desde o ano 1719 até 1721 desempeñou o cargo de Alcalde y Justicia Ordinaria de 
la Villa de As Pontes, cargo para o que debeu presentar un fiador.

Su Merced Pedro Fdez Cavarcos Alcalde y Just(ici)a ordin(ari)a

	en la Villa de As Pontes el 21 de diciembre de 1719, su Merced Pedro Fdez 
Cabarcos Alcalde y Justicia ordinaria de la Villa y su feligresía, Juan 
Caruncho, Angel da Fraga y Luis Franco entregan fianza para ese oficio 
para el que fue electo ante el caso de que se le haga juicio de Residencia 
a su término. (84)

Un feito anecdótico no que tuvo que actuar por ostentar este cargo foi:

	el 1º de marzo de 1721 Marcos Calvo y Permuy Procurador General de 
esta Villa, hombres del Cabildo y Regidores reclaman a su Merced Pedro 
Fdez. Cabarcos y a Bernardo da Folgueira arrendatario de la sisa del 
vino por q el vino que se vende atabernado y acuartillado se vende por la 
medida menor un tercio menos que en Villalba ya que allí está a 12 cuar-
tos y aquí a 8 pero los días de feria se aprovecha y lo vende a 9 cuartos. 
Bernardo responde que el vino blanco que viene de Monforte de Lemos lo 
vende a 8 y el tinto a 9 cuartos. (85)

Vistas as débedas económicas que tiña, súa nai adiántalle en vida diñeiro do seu 
testamento

	el 10 de enero de 1724 Josepha López viuda de Joseph Fdez. Cabarcos dice 
que le ha entregado para sus quehaceres a su hijo Pedro Fdez. Cabarcos 
la suma de 111 ducados y medio y que se descontarán de su herencia. (86)

Pedro faleceu o día 8 de novembro de 1732 na Vila das Pontes.

parte de la leira que se dice do Barreiro y da Cruz. Estos bienes le toca-
ron por herencia de su padre. El precio de venta es de 78 ducados. (77)

	el 12 de diciembre de 1721 vendió a Pedro da Bouza Mesía Alfeirán una 
cuarta parte de la propiedad que tiene en el lugar do Chao da Calvela en 
la feligresía de esta Villa. También los dos tercios de la casa del lugar da 
Castiñeira en la feligresía de Seijo. El precio es de 600 reales. (78)

	el 26 de septiembre de 1722 vende a Isabel da Carballeira una pieza de 
monte que se dice de la Vega pequeña al precio de 92 ducados. (79)

	el 7 de diciembre de 1722 para pagar los funerales de su mujer vende 
a Juan Antonio Caruncho Castro y Sanjurjo y Rosa Fdez Sanjurjo una 
parte de leira que está dentro de una dehesa sita en Pontoibo que linda 
con la Capilla de la advocación de Nuestra Señora de los siete dolores y 
San Felipe y Santiago al precio de 400 reales. (80)

	El 1º de marzo de 1723 vende a su hermano Francisco la mitad de una 
pieza de heredad labradía y montesía que se dice da Casa noba sita en 
Aparral anexa al lugar de ¨Perobelö  en que vive el comprador. Testa por 
un lado con el camino Real que va para la Villa y por otra con el rego de 
la Besura y por el otro con la hacienda del lugar de Perobelo. El precio 
de venta es de 222 reales. (81)

Compra de propiedades:

	el 12 de febrero de 1719 Benito Antonio de Corral le vende una pieza de 
monte que se dice de la Vega pequeña al precio  de 142 ducados (82)

	el 28 de septiembre de 1721, Luis Antonio de Corral le vende el lugar de 
Chao da Calvela mas los dos tercios de su casa del lugar da Castiñeira 
en la feligresía del Seijo al precio de 600 reales (83)
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•	 El 1º de abril de 1729 Francisca Fdez le vendió a una propiedad en el 
lugar dos Pedregás que testa con la Capilla de Nuestra Sra del Carballo 
en 100 reales. (93)

•	 el 7 de septiembre de 1734 Domingo do Pico le vende una pieza de here-
dad en el Villar do Casal. Lo ha puesto en remate y Francisco ofreció 23 
ducados. (94)

•	 el 1º de diciembre de 1737 Felipe de Carballal le vende a una pieza de 
heredad sita en el Villar do Casal en Roupar al precio de 8 ducados y 
medio. (95)

•	 el 30 de mayo de 1746 Roque de Verez dice 
que en 1741 le vendió una pieza de here-
dad labradía sita en el billar que llaman 
do Porto da Bila, Roupar al precio  de 24 
ducados. (96)

•	 el 1º de agosto de 1738 Manuel Fdez Cabarcos vecino de O Aparral le 
vende una quinta parte de la casa llamada dos Pedregás en que vive más 
una quinta de su cabaña al precio de 80 reales. (97)

•	 el 6 de enero de 1742 los vecinos Felipe Silva, Abel Paz, Domingo Paz, 
Felipe Paz, Jacinto Franco, Antonio de Juncal, Manuel Fdez Cabarcos, 
Joseph Fdez Cabarcos, Domingo Fdez, Don Francisco Saavedra, de la 
feligresía de Aparral dijeron q le venden una pieza de monte y braña pe-
gado al monte do Pereiro para pagar la reedificación de la casa Rectoral 
de esta Fra al precio de 120 reales. (98)

Pascual Jacob

Cursou os seus estudos relixiosos en Viveiro e foi 
nomeado pola súa nai Capelán da Capela de San 

Francisco

Francisco viviu no Aparral preto da casa do seu pai. Contraeu matrimonio con 
Josepha López na parroquia Santa María do Aparral o día 27 de febreiro de 1713. 
Do devandito matrimonio naceron 5 fillos que foron:

Pascual Antonio Quietano (Cayetano) 

María Josepha López 

Francisca López 

Joseph 

Andrea López

O mesmo que o seu avó dedicouse a comprar propiedades, isto quedou rexistrado 
nos seguintes documentos:

•	 el 2 de marzo de 1723 Jacob Fdez. Ferreira le vende una pieza de prado 
y pradera que se llama de Reboredo de arriba sita en Roupar al precio 
de 110 Reales. (87)

•	 el 7 de agosto de 1723 Jacove de Purriños le vende un lugar que se dice 
da Acoreira noba sito en Roupar al precio de 42 reales. (88)

•	 el 6 de noviembre de 1723 Andrés Carballo le vende unos bienes raíces 
que tienen en el lugar de Pedregás al precio de 18 ducados. (89)

•	 el 1º de enero de 1725, Jacove de Purriños le vende una cabaña en el 
lugar que se dice da Acoreira en el coto de Roupar al precio de 44 reales. 
(90)

•	 el 1º de agosto de 1725 Andrés Carballo le vende la mitad de los bienes raí-
ces que tienen en el lugar dos Pedregás al precio de 101 reales y medio. (91)

•	 el 14 de abril de 1726 Francisca Fdez le vende a una caseta en el lugar 
dos Pedregás mas otros territorios al precio de 600 reales. (92)
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Tamén exerceu como cura párroco de Santa María do Aparral até o seu falece-
mento, desde ese posto realiza cesión e contratos de aforamento de propiedades da 
igrexa, ademais de transaccións cos seus bens propios.

	El 24 de febrero de 1723 Antonio al tomar la Capellanía en Aparral de 
abajo había encontrado que no había molino y ante la petición de los ve-
cinos  permitió edificarlo en tierras que le pertenecen. (101)

	el 14 de marzo de 1724 Antonio hace escritura de foro por 9 años del lugar 
de Casas ermas donde viven Gregorio y Domingo Paz su hijo ya que están 
desatendidas. Deben pagar al año 6 ferrados de trigo en la casa de Apa-
rral de Abajo donde vive Antonio, contra pena de ejecución y costas. (102)

	el 1º de abril de 1724, Antonio Fdez Cabarcos presbítero de Aparral y 
Capellan poseedor de los bienes anexos a la Aniversaria que dejo fundada 
el Lic. Jacobo da Carballeira, entre esos bienes se encuentra el lugar do 
Candelo en Aparral donde vive Felipe Silva forados a él por el espacio de 
su vida, se hallan deteriorados e incapaces de pagar la pensión, se com-
promete a mejorarlos y pagar por ellos una cantidad de trigo anualmente. 
(103)

	el 1º de abril de 1725, Antonio arrienda a su hermano Silvestre las dos 
quintas partes de la leira dos Cales anexa al lugar de Ameixide por una 
cantidad de ferrados anuales. (104)

	el 1º de junio de 1725, Antonio dice que él y sus hermanos han otorgado 
escritura de partija de los bienes de Josepha López su madre difunta y por 
ella le toca la cuarta parte de la casa de Porvelo sita en Aparral en que 
vive Francisco su hermano. Cedió a Francisco su parte a 100 ducados que 
los pagó y extiende esta carta de pago (105)

	el 18 de julio de 1726, Jacobe de 
Carvallal le vende las dos quin-
tas partes de la propiedad que 

Xoán Evanxelista no ano 1706. Faleceu moi novo, no mes de maio de 1711.

Antonio Vicente

Naceu en Pedregás o día 6 de abril de 1690

Realizou os seus estudos relixiosos no Convento de Santo Domingo de Vivei-
ro, onde fixo ¨los santos ejercicios, confesó y comulgó ¨ segundo nota do Prior 
do Convento do 22 de setembro de 1713, de Mondoñedo pídense informes sobre 
vida e costumes para a súa ordenación como Presbítero. A rolda de testemuñas 
iníciase no lugar de Aparral de Abaixo o 20 de setembro de 1713 polo cura Don 
Diego González cura párroco de Roupar, enúnciase que o infrascrito ¨clérigo de 
menores órdenes quiere ascender a epístola .̈

Testemuñan Gregorio Paz, Miguel Preto, José Dopico, Felipe Ares, todos din que ̈ es 
una buena persona, sin vicios, no bebe ni juega, sin mujer ni causas judiciales .̈ (99)

Nomeamento de capelán

	En el lugar de Porbelo, feligresía 
de Santa María de Aparral, el 11 
de mayo de 1711, Josepha López 
viuda de Joseph Fdez Cabarcos y 
como patrona de la Capellanía de San Juan Evangelista inclusa en la 
ermita de Nuestra señora del Carballo sita en Sta María de Aparral fun-
dada por Bárbara López su bisabuela viuda de Domingo Bermúdez y 
Gabriel Bermúdez su hijo, ante la muerte del anterior capellán, su hijo 
Pascual Fdez Cabarcos, y hecho el trámite correspondiente ante las au-
toridades de Mondoñedo, nombra a su otro hijo Antonio Vicente Fdez. 
Cabarcos como Capellán para que goce de sus frutos y rentas en la línea 
de sus antecesores. Actualmente es clérigo de menores órdenes y resi-
dente en la Villa de Vivero realizando sus estudios de colación. (100)
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Tiveron como fillos a:  

Isabel do Souto 

Pedro Pascual 

Francisco Antonio Quietano (Cayetano) 

Francisco Vicente 

María Pascua do Souto

Miguel Jacove 

Joseph 

Sabemos das súas transaccións que:

	el 14 de mayo de 1731, vendió a Domingo Paz vecino de Cabreiros una 
propiedad en A Touza al precio de 22 ducados. (111)

	el 1º de julio de 1742 vendió a Miguel Preto una pieza de heredad labradía 
sita en el billar junto a la ermita de Ntra Sra del Carballo que es el billar 
que esta por la parte de arriba de dicha ermita. Testa por el nordeste con 
una heredad del comprador y por la otra parte con la ermita y el río. Más 
otra pieza de heredad llamada Dientre dos Velos que testa por el nordeste 
en hacienda de Francisco Fdez. y por la otra en el río. Todo al precio de 
29 ducados. (112)

Á morte do seu fillo Joseph, foi nomeado curador dos seus netos.

Domingo faleceu na súa casa do Aparral o día 17 de outubro de 1747.

Fillo de Pedro: Antonio Bentura

É outra persoa cunha ampla vida pública que desfrutou do benestar económico que 
gozou do seu pai, naceu aproximadamente en 1660 e apenas chegado á maioría de 

tiene en el lugar dos Pedregás. También las dos quintas partes de una 
pradera de centeno en el lugar de Billar do Casal, Roupar. Mas dos quin-
tas de la tercera parte de la heredad labradía de sembradura en el Billar 
das Piedras en Aparral. Mas las dos quintas de la pieza del Villar do Ca-
sal al precio de 45 ducados de vellón, también el 4 de octubre le compro 
otras propiedades al mismo vendedor en 16 ducados. (106)

	el 26 de diciembre de 1726 le vende a su hermano Silvestre toda la parte 
que le pertenece por herencia de sus padres en el lugar da aldea sito en San 
Andrés de Losada en el coto de Ameixide al precio de 128 ducados. (107)

	el 8 de julio de 1728 le vende a Isidoro González una pieza de heredad 
labradía sita en el Billar das Pedras, feligresía de Aparral, que testa con 
la iglesia del lugar y por el otro lado con la hacienda del comprador al 
precio  de 15 ducados. (108)

	En los Extra muros de la Villa de As Pontes el 1º de junio de 1740 dijo que 
daba en fuero a Jacinto Franco y su mujer la casa en Aparral de abajo 
donde vive que compro a Alejandro Dobarro. Las condiciones de afora-
do son que lo tenga productivo y bien cuidado y le pague anualmente la 
renta 4 anegas y medio de centeno y una de trigo. (109)

	el 15 de enero de 1739 Antonio dijo que Josepha de Luaces lo sirvió como 
criada desde hace 22 años hasta ahora teniendo en ese momento ciertos 
bienes que al día de la fecha se han incrementado y Antonio se los cede 
al terminar su relación de servidumbre. (110)

Antonio falece aos 79 anos de idade o día 25 de marzo de 1770, segundo consta 
no libro de defuncións desa parroquia.

Domingo

Casou con Francisca do Souto na primei-
ra década do século XVIII, viviron sem-
pre no Aparral preto da súa casa materna. 
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	María Gertrudis Fernández Sanjurjo nacida o 29 de marzo de 1696 que 
falece solteira aos 71 anos, no ano 1767.

O matrimonio residiu desde o día 2 de agosto de 1691 en que alquilaron a su dueño 
Don Antonio de Cora Montenegro vecino de la Villa de As Pontes ¨la casa que se 
dice da Torre con su bodega, aposentos, caballerizas. Está pegada al muro del 
atrio de la Iglesia de esta Villa. Testa por una parte en la huerta de Domingo da 
Carballeira y de su madre. También le arrienda la leira que se dice da Calcadas 
que testa por el norte en el camino que va para el campo da Cruz das Ayras. Y está 
arrimada a la línea del campanario de la iglesia de esta Villa. Por el tiempo de tres 
años y tres navidades. A pagar cien reales de vellón cada añö . (113)

Realizaron numerosas transaccións inmobiliarias tales como:

	El 6 de julio de 1695 Antonio y su 
mujer venden a Fernando do Castro 
y su mujer el lugar que se dice da 
Muraima y es anexa a dicho lugar 
en el muiño dos Mouros que está en 
mixtidumbre con Don Juan Yañe. Pertenecían al Licenciado Roque San-
jurjo ahora difunto que fue cura de Santa Mariña de Cabreiros y se lo ha 
dado por escritura a Apolonia y era por herencia de Domingo de Viador 
padre de Roque que lo adquirió por compra a Juan Fdez. Area y a su mu-
jer. El precio es de 915 reales (114). En este protocolo se puede apreciar 
una firma de Apolonia probablemente apócrifa.

	el 23 de junio de 1704 Antonio y su mujer  trocan con Francisco López 
y María López. Entregan lo que le toca a ella en la casa de San Vicente. 
A cambio reciben de Francisco y María una parte de la casa donde vive 
Juan Tato. (115)

idade xa participaba como testemuña 
xunto a seu pai en diversos documentos 
notariais. 

No ano 1684 a súa nai dita testamento 
e  menciona que ¨ha estudiado para 
sacerdote y en el caso que no lo sea y contraiga matrimoniö  dice que se le destine 
dinero de su herencia.(47)

Finalmente o que dixo Dominga cumpriuse e Antonio foi nomeado Escribán da 
súa Maxestade, segundo un título atopado ao facer o reconto dos seus papeis, 
expedido por S.M. o Rei Carlos II no ano 1690. (20)

Como tal tivo unha extensa actuación de 20 anos entre 1690 e 1710, inventariándose 
o 24 de xaneiro de 1711, logo do seu falecemento, 3683 follas que foron deixadas en 
custodio da súa viúva e na actualidade están desaparecidas, perdéndose con elas 
valiosísimos datos históricos das Pontes. Foi o único escribán con carácter de ¨A 
súa Maxestade¨ nacido nas Pontes. Os Escribáns ordinarios só tiñan xurisdición 
na zona en cambio ese título habilitábao a actuar en calquera zona de España.

¨Antonio Fdez Cabarcos escribán da súa Maxestade e veciño da Vila das Pontes de 
García Rodríguez… ¨

Casou con Apolonia Fernández de Sanjurjo no ano de 1690 despois de facer 
promisión de Dote ante escribán de Moeche.

Só tiveron descendencia feminina, elas foron:

	María Rosa Fernández Sanjurjo nacida o 9 de setembro de 1694, casada 
despois con Juan Antonio de Ossa e, ao enviuvar, con Juan Antonio Du-
rán Sanjurjo.
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	          El 2 de abril de 1706 Antonio pide una Partija de los lugares de San 
Vicente de abajo y arriba. Dice que tiene la mitad enteramente menos 42 
partes de en el lugar de San Vicente de arriba por compras y donaciones 
q hizo el Lic. Roque Sanjurjo difunto. Y las ¾ partes en el lugar de San Vi-
cente de abajo. Pide repartir las casas y lugar de San Vicente, de la Con-
camba y de fuera de ella como por ejemplo la tierra donde está fundada la 
capilla de San Juan Evangelista cuya patrona es Josefa López y capellán 
Pascual Fdez. Cabarcos (121)

Ao termo da partición, a Antonio e Apolonia sonlles asignados bens por 3829 reais.

	el 23 de… de 1704 comparecieron Don Antonio de Cora y Montenegro, An-
tonio y Apolonia como afectantes por el monte que se llama dos Quartos 
en el monte de Muiños do Barreiro que confina por la parte de vendaval 
enteramente con propiedad de Antonio y Joseph su hermano y el corral y 
agua abajo confinando con otro 
de Antonio de Cora. Pertenecen 
a Antonio como a Antonio López 
por la parte en el río Grande 
que va hacia la Villa y en un ria-
chuelo que va a dicho río. Dicho 
monte es de Antonio de Cora y va a dar al camino que va por lugares de 
Pontoibo y de allí vuelve por otro camino que da a la esquina de la leira 
que heredaron Antonio y su hermano Silvestre cuyo foro se les ha hecho 
otorgar por vida de 3 señores su Majestad el Rey que reina en esta Coro-
na de España por ley q que llaman Tres voces, y la primera comienza con 
Felipe V que es rey actualmente y las demás se cumplen cada año y ha de 
pagar al otorgante y a dicho Antonio. Se establecen en las condiciones 
que las tierras no pueden venderse, destinarse a la iglesia, hospital o con-
vento. Le dan foro a Antonio de Cora y él les pagará por esas tierras en 
carácter de arriendo. (122)

                                 Sinatura de Apolonia en 1704                                                                                                                        

	el 1º de abril de 1705, Antonio da Hermida y María Elena López, le ven-
den una hacienda en el lugar de San Vicente. Tal como era la usanza  pu-
blican  el remate en la puerta de la iglesia de la Villa y ofrece Antonio 50 
reales. Dicha casa está pegada a otra del comprador y consta de fragas, 
monte, muiño, las fragas de Pº Leal y lo demás anexo. (116)

	el 15 de noviembre de 1709 Antonio dijo que el 20 de diciembre de 1704 
con el escribano Clemente Fdez Robledo de la jurisdicción de Bares han 
permutado 2 casas y una huerta en la Villa de Vibero. (117)

Antonio e Apolonia preitearon polos bens deixados en varias herdanzas polo pai 
dela, Antonio López, de profesión ferreiro (o 29 de xullo de 1704), detallándose na 
partilla as ferramentas que se usaban nese oficio e as propiedades herdadas (118), 
tamén na da nai e o tío dela, incrementando os seus bens deste xeito.

Da herdanza da súa sogra no ano 1705 obtienen 1878 reales y tres quintas partes 
del monte que nombran de Pº (Pedro) Leal. (119)

	en el año 1703 Antonio escribano de S.M. requirió a los herederos de 
Rosendo López de Parga difunto cura de la Villa parte de su herencia 
por haber cuidado de él antes de fallecer. Se establece por esto una paga 
a Antonio y Apolonia 150 reales. (120)
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de San Vicente de abajo los montes y fragas y antes de mis padres, abuelos y más y 
que se hallan dichos montes y fragas de Pº Leal de la otra parte del Rio Grande y 
una parte en hacienda de Rodrigo Maseda y en dicho río y de allí se va en el rego 
Cuiña arriba y va a dar a Cruz de Penouros dando la vuelta en el Calescuro y en 
el rego das redondas abajo y se va al Río Grande y vuelve al primer lugar y a las 
fragas das Redondas que también son propias y anexas al lugar de San Vicente de 
abajo. Y está por una parte en el rego do Castelo y se va en el dicho rego arriba 
antes de llegar a la hacienda de Fernando Caveiro da Galgueira y en una cruz 
que está en un roble en el pouso das Redondas y de allí se viene por las fragas dos 
mouros abajo hasta un marco que está junto al río Grande. Estos montes siempre 
han sido anexos a los lugares da Ribeira de Pº Leal y San Vicente, y como tales 
¨Han sido míos, de mi mujer y consortes y antes de nosotros de nuestros padres, 
abuelos, bisabuelos y más. Las hemos llevado por usufructo y gozado percibiendo 
sus frutos y rentas talando los árboles necesarios para edificar casas desde uno, 
diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, setenta y cien años a esta parte, y antes 
mucho más tiempo  El querellado Lucas de Corral ha ido a estos montes de Leste-
gueira de dicho lugar de Pº Leal que no son de su propiedad desde hace un año a 
cortar leña y sembrar. (6)

Cítanse testemuñas que confirman o feito e a propiedade de Antonio sobre eses 
montes.

Ditou testamento o día 30 de decembro de 1708 ante o escribán Juan da Pena y 
Raña, onde se comentan as propiedades que ten na Ribeira do Río Grande.

Antonio faleceu no ano 1710 

Apolonia seguiu vivindo en fronte á praza da Vila e a igrexa e foi a dona dunha 
pousada nese lugar tal como consta no Catastro de Ensenada, realizado en 1752

Antonio exerceu como encargado de Guerra e Contrabando desta Vila, segundo 
consta na curadoría dos seus sobriños en 1706 (71), como tal llo encargou de:

	El 2 de abril de 1703, durante el 
transcurso de la Guerra de Suce-
sión su Md. Don Francisco Martí-
nez de Frías alcalde al haber reci-
bido Orden de los Sres. Diputados 
de la Ciudad de Betanzos para que dentro de 3 días se prenda 3 mozos 
hábiles y suficientes para el Real servicio. Habiéndose reunido los Regi-
dores deciden que los soldados que aportará As Pontes serán: 

Miguel Romeu hijo de Andrés Romeu de Cerbicol.

Fernando de Bañobre hijo de Luis de Bañobre y de Isabel da Pena veci-
nos de Cabreiros.

Antonio Bisoso hijo de Nicolás Bisoso y de María Fdez vecinos de Freixo.

También deciden que Antonio será quien los conduzca a Betanzos

Puestos a puja los gastos Antonio Fdez Cabarcos puso precio 200 reales 
de vellón y se encargó de transportarlos hasta esa Villa. (123)

	el 1 de julio de 1710 Los vecinos de 
As Pontes dicen que hasta ahora ha-
bían sido mandados a pagar el voto 
al Apóstol Santiago piden ajustar la 
paga anual en dinero o en grano y 
mejores condiciones. Le dan a Antonio el poder para comparecer en su 
representación frente al Obispo de Mondoñedo. (124)

Nun dos preitos que se conservan no Arquivo do Reino de Galicia, o 26 de marzo 
do ano de 1708, Antonio demanda a Lucas de Corral porque dice que los montes y 
fraga das Lestegueiras son propios y anexos a los lugares da Ribeira de Pº Leal y 
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por 7 misas. Pide que se pague ¨para que sea de alivio de las ánimas del purgatorio 
y de las ascendientes .̈ (127)

Fillo de Pedro: Silvestre 

Silvestre naceu ao redor do ano 1670, contraeu matrimonio con María Fernández 
Permuy con quen residiu na Vila das Pontes e tiveron como fillos a: 

Catalina Andrea      

Josephe Basilio 

Petronila 

Joseph Lorenzo 

María Jacinta 

Logo da súa morte prematura aos 36 anos, fíxose un reconto dos seus bens o día 27 
de setembro de 1706 e deles infírese que a súa profesión seguramente era labrador 
e dentro das súas posesións hai propiedades en Acevido, Vilavella, onde despois 
por moitas xeracións vivirían os seus descendentes.(128)

Fillo de Pedro: Francisco

Este foi o único fillo que emigrou do Reino de Galicia. Contraeu matrimonio 
con María Ferreiro o 15 de xaneiro de 1698 na parroquia San Nicolás de Bari de 
Valladolid. Tiveron como fillos a:

Juan, Damian, Thomasa e Bernarda.

Fillo de Pedro: Jacobe

Este neno naceu no ano de 1678. Nese ano o seu pai Pedro tiña 58 anos e a súa nai 
Dominga pasaba dos 40. Non chegou á maioría de idade e é probable que falecese 
de neno.

Fixo construír unha tarima dentro da igrexa da Vila 

	en la Villa el 26 de julio de 
1720 Apolonia Fdez Sanjurjo 
viuda de Antonio Fdez Cabar-
cos y como curadora de Rosa 
y Gertrudis dice que en 1699 se habían sacado algunas sepulturas y se 
hizo hacer sobre una de ellas que está al lado de la puerta principal de 
la iglesia a la mano izquierda arrimada a las gradas de la pila bautismal 
contra la pared una tarima para sentarse ella, sus hijas y la mujer del 
Alferez. Obligándose a pagar renta anualmente por ello 3. Al morir esta 
mujer publico la mitad de la tarima para compartir gastos. Pero el do-
mingo de Ramos fueron a sentarse y la habían sacado. Se comprometen 
a pagar la deuda y el fabricario volverá a poner la tarima. (126)

Pero durante anos esta obrigación quedou impaga así como as misas de aniver-
sario acordadas á morte de Antonio, o que motivou que no ano 1798 (88 anos 
despois) o cura párroco iniciase un preito reclamando a débeda de 22 reais anuais 
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mingo do Pico vecino de Ribadeume una pieza de heredad al precio  de 
40 ducados. (131)

	el 22 de noviembre de 1735, Manuel y Juan Antonio Díaz, dicen que Isabel 
da Carballeira les ha perturbado una servidumbre y camino que tienen 
para la huerta que llaman ¨detrás da murallä  y cumplido el pleito con 
sentencia apelan el mismo y dan poder a Manuel Antonio Romero para 
apelar. (132)

Sabemos que integraba o Cabido do ano 1738 como residente na Vila:

	En la Villa el 21 de septiembre de 1738 los hombres del Cabildo Gregorio 
Calbo del tercio de Vilavella, Manuel Fdez Cabarcos del tercio de la Villa 
y dicen que algunos vecinos y labradores se quejan por los impuestos que 
se les obligan a pagar. (133)

Participou na realización do Catastro do Marqués de Ensenada no ano 1752 como 
testemuña, así mesmo alí figura como de ocupación ferreiro e ferrador cunha utili-
dade de 600 reais anuais. (134)

O seu falecemento produciuse de maneira repentina mentres se atopaba no mostei-
ro de San Xoán de Caaveiro e os seus restos atoparon sepultura no convento o 7 de 
outubro de 1757, é moi probable que sucedese en circunstancias de estar a realizar 
traballos relativos ao seu oficio de ferreiro.

Capítulo 7. Descendentes importantes

Dentro da extensa árbore xenealóxica da familia Cabarcos, para non abundar 
en nomes e datas, a partir da cuarta xeración imos describir os individuos que 
tiveron algún suceso destacado na vida pontesa.

	Comezando pola liñaxe de Joseph, o seu neto foi Manuel fillo de Pedro 
e Jacinta

Contraeu matrimonio con María Beatriz Fernández Permuy na igrexa Santa Ma-
ría das Pontes o día 12 de febreiro de 1738. Tiveron 5 fillos homes que foron: 

Manuel Antonio 

Pedro Faustino

Angel Gaspar ¨o novo¨ 

Domingo Antonio

Antonio

En canto ás súas actividades sabemos que:

	El 1º de agosto de 1738 le vende a Francisco Fdez Cabarcos  una quinta 
parte de la casa llamada dos Pedregás al precio de 80 reales. (129)

	el 1º de enero de 1744 vende a Salvador Leal los bienes raíces que tiene 
en el lugar da Agra, Roupar al precio de 34 ducados. (130)

	el 12 de mayo de 1744 Manuel y su mujer, Manuel do Pico y su mujer, 
Antonio Ledo y Joseph Fdez Cabarcos vecinos de Aparral venden a Do-
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18 herraduras azobadas y para azobar

Clavos para herraduras para azobar 

Otros 3 punzones pequeños

Un arca pequeña del oficio de herrero, su porte un ferrado

Unas polainas de cuero viejas

5 servilletas de busanillo usadas

6 camisas de lienzo de lana del difunto nuevas y unos calzoncillos nuevos

Unos zapatos de cuero usados

Un calzón de Camuron viejo

Unas polainas de su monte usadas

Un jubón de lienzo con mangas usado

2 armadones y uno usado de droguete viejo el otro bueno las espaldas reforzadas 
de bordalate y las delanteras de contorno de azul.

Un calzón de becerro y otro de monte usados

Una chupa de bejara usada

Una jaquitilla de pardo monte de bejara buena

Otra chupa de sumonte vieja y rota 

2 sombreros uno bueno y otro viejo

	Descendencia de Manuel: Domingo Antonio

Foi escusador e presbítero da parroquia de Santa María das Pontes.

Á súa morte realizouse un reconto dos seus bens, (135) onde se aprecian as 
ferramentas propias do seu oficio e mesmo a súa vestimenta:

2 bigornias una mediana y otra pequeña

Una talladera de asiento, otra de mano

Un punzon del fuego y otro de mano de hacer herraduras.

Dos tenazas de sobre fuego.

Una pila de piedra de la fragua.

Un martillo grande su peso 5 libras

Tres martillos de mano, otro de asobar herraduras

2 brocheras

Una clabera de mano

Dos herramentales con sus pujavantes martillos y tenazas.

Un palo de hejarretero con su cabeza y punta de hierro

Una muela pequeña con su base de hierro y baño de palo de amolar erramientas

Una piedra de cantería con pilas para hacer cucharas de hierro

Una pala vieja de hierro de acarrear carbón
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Capilla es del lugar de Aparral de 
abajo donde habita como colono 
Vicente Paz y es anexo y pertene-
ciente a un molino harinero que lo 
poseen el susodicho Vicente Paz y 
Caetano López. Se les hizo injusta-
mente pleito en Villalba por querer 
apropiarse de unos días de ese molino. Le dan a Josef Boquete presbítero 
curador de causas en Villalba poder para que siga la causa (137)

Domingo falece na Vila o día 28 de xaneiro de 1787, nomeando como herdeiro ao seu 
irmán Angel Gaspar. Como testemuña atópase presente o seu primo Manuel. (138)

	Descendencia destacada de Manuel: Angel Gaspar ¨o novo¨ 

Por ser coetáneo co seu tío paterno e padriño 
Gaspar, mentres ese estivo con vida foi distin-
guido alcumándoo ¨o novo .̈ Naceu o día 22 de 
xuño de 1748 e foi bautizado na parroquia Sta. 
María das Pontes.

Casou con Juana Fernández da Carballeira o 
10 de febreiro de 1773, logo de obter unha dispensa matrimonial do Papa Clemente 
X por existir un lazo de consanguinidade en 4º grao, ou sexa que os seus bisavós 
eran irmáns. (139)

Portada do Libro de Bautismos nº 5 de Santa María das Pontes

Por estar na liña de herdanza familiar trazada por Bárbara López en 1626, tamén 
foi Capelán da capela da nosa Sra. do Carballo, á súa morte Juan Antonio Bermú-
dez veciño da Vila de Pontedeume e descendente de Gabriel Bermúdez reclama o 
día 4 de marzo de 1787 ser nomeado Capelán na súa substitución.

Tamén foi propietario e realizou compras: ¨en la Villa el 3 de julio de 1774 Juan 
do Pico dijo que vendió a Domingo Fdez Cabarcos presbítero, y a Gaspar Fdez 
Cabarcos hermanos y vecinos de la Villa una quinta parte del lugar de Marrajón 
de abajo donde vive Domingo da Uceira que se compone de una casa, leira mon-
tes, fragas, prados de siega y pasto, molino. El precio de venta es de 670 reales 
de vellón pagados al contado .̈ (136)

En 1785 involúcrase nun preito en defensa de Vicente Paz, veciño do Aparral: 

	En la Villa el 22 de octubre de 1785 Domingo Antonio Fdez Cabarcos 
presbítero y vecino de esta Villa y Capellán de la Capellanía de San Juan 
Evangelista inclusa en la ermita de Ntra Sra del Carballo. Dijo que dicha 
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Valladolid do 16 de decembro de 1736, onde se mandaba formar lista padrón da 
veciñanza de cada partido. Para iso cada mordomo pedáneo convoca aos veciños 
no sitio onde se adoitan celebrar as xuntas, a fin de empadroalos. Entre os empa-
droados atópanse:

Gaspar Fdez. Cabarcos albeite (veterinario) e ferrador, pertencente á plebe, do 
mesmo xeito que o seu primo Manuel que tamén é ferrador. (142) 

Parte dos seus ingresos era o aluguer de propiedades tal como indica o seguinte 
protocolo:

	el 31 de octubre de 1798 Gaspar ejecuto a Dominga Leal por un dinero que 
le adeudaba y pidió que desocupase la casa en que habita y no paga. Se 
niega a desocuparla. Entonces da su Poder a los procuradores de la Real 
Audiencia para que lo defiendan en el pleito. (143)

Tamén tivo activa participación no Cabido da Vila, sempre xunto ao seu primo 
Manuel:

	el 2 de julio de 1799 el Lic. Pedro Romero Ginzo abogado de la Real Au-
diencia ante los vecinos reunidos en el Cabildo entre los cuales se encuen-
tran Gaspar, Domingo, Manuel y Patricio Fdez Cabarcos dicen que se ha 
rematado el abasto de vino, carnes, aceite, vinagre y velas, el vino arregla-
do a la Villa de Villalba aunque una tercera parte menos. (144)

Angel Gaspar faleceu o día 1º de setembro de 1805.

Os seus fillos foron:

Vicente Manuel Faustino Ramón 

Andrés Saturnino Josef Domingo 

Joseph Manuel María (despois presbítero) 

Alexandro 

Alejandro Francisco 

Marcos Phelipe Marcelino

Entre os anos 1783 e 1784 foi Mordomo e contador da Confraría de San Roque e 
San Cayetano.

Realizou compra de propiedades xunto ao seu irmán:

	el 3 de julio de 1774 Juan do Pico dijo que vendió a Domingo presbítero, 
y a Gaspar hermanos una quinta parte del lugar de Marrajón de abajo al 
precio de venta es de 670 reales. (140)

Participa na partilla de bens do seu tío Gaspar xunto co seu primo Manuel:

	el 15 de julio de 1794 Manuel Fdez Cabarcos pidió la partija de bienes 
de su padre fallecido Gaspar, como la mitad de un edificio era propiedad 
de su primo se había hecho pleito. Para concluir el mismo Manuel da a 
Gaspar 200 reales de vellón. (141)

No ano 1798, o 4 de xullo realízase un censo de Fidalgos en cumprimento da orde 
chegada de Betanzos, emitida pola sala de Hijosdalgo da Real Chancillería de 
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El fiscal contesta que ¨el eclesiástico abandonando enteramente los deberes de 
su estado se prostituyó en unos términos que llegaron a escandalizar a los que 
notaban sus desordenes y por ser públicos llegaron a oídos del Reverendo Obispo. 
Por su misma confesión resulta que tuvo un hijo con María Paz, más los testigos 
hablan de otros 3 o 4 habidos en la misma, 
y de su estado de embriaguez diario. Es de 
advertir que Cabarcos estaba sirviendo de 
teniente cura en la parroquia de Sta María 
de las Puentes y de consiguiente ya conoce el 
Tribunal, que buen ejemplo daría a aquellos 
parroquianos. Todos estos hechos llamaron la atención de su superior para la 
corrección debida y con efecto se le puso en el convento. Tomada la confesión 
pidió soltura y el tribunal se lo concedió previa fianza solo con la restricción de 
quedarse en la Ciudad (Mondoñedo). Sobre esto principalmente funda su querella 
de fuerza, pero claro está que de dejársele pasar a donde tiene la manceba, sería 
ponerle en ocasión de volver a sus antiguos escándalos̈  .(146)

A queixa de José é desestimada.

Este vergonzoso suceso provocou problemas familiares con seu irmán:

	en la ciudad de Mondoñedo el 17 de agosto de 1822 Marcos Fdez. Cabar-
cos vecino de la Villa dijo que su hermano José le había hecho donación 
de todos sus bienes muebles e inmuebles con el objeto de vivir en la casa y 

	O seu fillo Marcos foi Veredero de Tabaco, segundo consta no seguinte 
protocolo onde se enumeran os seus bens: 

	en la Villa el 13 de octubre de 1828 
Marcos informa que por el Sr Inten-
dente de este Reino le concedió la 
vereda (veredero) y Condición de ta-
bacos de la Administración y Caja de 
esta Villa. Y en el mismo acto hipoteca 
sus bienes que ascienden a 9545 Reales 
Vellón. (145)

Marcos e Juana Prieto Fernández da Carballeira tiveron 9 fillos. El faleceu aos 75 
anos de idade o día 8 de marzo de 1860 por mor da súa ¨decrepitud .̈

	Outro fillo de Angel Gaspar con importancia nas Pontes foi Joseph Ma-
nuel María, que foi cura párroco da Vila.

Pero no desempeño do seu cargo produciuse unha situación escandalosa e foi 
encarcerado, os motivos son explicados no preito que el iniciou por descoñecer os 
motivos: A resposta da autoridade mindoniense foi clara, embriaguez e até 4 fillos 
cunha manceba que era unha das súas freguesas.

¨En Mondoñedo el 6 de agosto de 1821 José Fdez. Cabarcos presbítero de la 
Villa dice hallarse arrestado en una de las cátedras de este seminario conciliar 
después de haberlo estado 12 días en el Convento de Alcántara de esta ciudad por 
disposición del Sr Provisor Eclesiástico de este obispado sin que se le quisiesen 
manifestar los delatores que dieron motivo a ello, ni se le informó los motivos de 
la detención. Invoca los derechos de la Constitución de 1813.

Teme que ̈ la sentencia definitiva fuese una condena a pena corporal o aflictiva 
de miembros .̈
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Isto tamén se menciona ao dar unha fianza ¨el 10 de abril de 1758 Gaspar 
estanquillero del casco de la Villa da la fianza a Manuel Vazquez, Administrador 
de la Real renta del tabaco. Su fiador es Antonio Ledo. Se pagara a Manuel Vazquez 
el importe por las libras de tabaco que entregue la cantidad de 50 ducados. Ponen 
como garantía de ello la cuarta parte de la casa en que vive en la Villa con su 
fragua de oficial herrero que tiene a la entrada que está por una parte en la calle 
Principal de esta Villa, por otra en la casa de Faustino Sánchez y por otra en la 
calle del hospital y por otra con la casa de Pedro Varela y Vicente Goios, que se 
halla mixta con Joseph Fdez Cabarcos̈  .(148)

No mesmo Catastro na resposta á pregunta 33 acerca das persoas que realizan oficios, 
é mencionado como ferreiro e ferrador cunha utilidade anual de 540 reais. (134)

compañía de Marcos, cediendo desde ese momento la administración de 
sus bienes a él.

Ahora que está preso José pide revocar la donación por causa de ¨in-
gratitud¨ que no hubo porque si Marcos se separó de su lado fue por no 
poder sufrirlo en razón de su desarreglada conducta que le ocasionó 
disgustos mayores mientras permaneció en su casa. Las tierras no puede 
devolverlas Marcos porque se encuentran embargadas con motivo de la 
causa criminal.

Marcos debe devolver las 20 anegas pero José no puede venderlas por 
estar embargadas por el Tribunal de Justicia de Coruña.

José en su declaración comenta que no entiende el idioma castellano de 
los funcionarios judiciales. (147)

Non hai rexistros de que ao saír de prisión volvese vivir nas Pontes, probablemen-
te permaneceu en Mondoñedo para evitar a condena social. 

	Fillo de Pedro: Gaspar    

Naceu na Vila das Pontes aproximadamente no ano 1723, despois de que o seu pai 
deixase o cargo de Alcalde.      

Aos 25 anos de idade contraeu matrimonio 
con Theresa de Moure, oriúnda de Santa 
María de Chantada, o 27 de novembro de 
1748. Residiron na Vila e tiveron un só fillo, 
Manuel nacido en 1750

No catastro de Ensenada realizado en 1752 ante a pregunta 32 que inquire sobre 
comercios e profesionais na Vila, é mencionado como ¨estanquillero por menor¨ 
e que lle queda de utilidade por mes 190 reais. (134)
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consecuencia do Real Decreto do 8 de marzo en que ordena que se alisten 40.000 
homes voluntarios para substituír o exército durante a guerra cos franceses 
procédese ao alistamento de mozos na Provincia con distinción de estados, a 
Galicia correspóndenlle 5613 homes. Segundo se detalla deben ¨ser mozos sans, 
robustos de talla e estatura correspondente de entre 17 e 40 anos .̈ Débese informar 
dos seus nomes, apelidos, idades e de quen son fillos.

Nas Pontes o día 15 de abril pídese que concorran os veciños e mozos, pero debido 
á cantidade reunida solicítase axuda aos curas párrocos para que concorran cos 
libros de bautismo, co fin de evitar confusión. Mídenos en altura e déixase asentado 
calquera impedimento ou defecto físico (142). Entre os empadroados atópanse:

•	 Gaspar Fdez. Cavarcos, idade 48 anos, ferreiro, casado.

•	 Manuel Fdez Cavarcos, idade 44  anos, ferreiro, casado. 

O sorteo realízase con cántaros, os papeis foron tomados por nenos de ¨tierna 
edad .̈ Extraen ao azar papeis con nomes dos mozos e do outro cántaro podía saír 
en branco ou coa lenda ¨soldado .̈ A sorte caeu en 22 mozos distribuídos segundo 
a cota asignada a cada parroquia:

4 soldados pola Vila, 3 polo Freixo, 

3 por Deveso, 2 por Vilavella, 

2 por Espiñaredo e 2 por Cabreiros.

No ano 1799 desempeña o cargo de Procurador da Vila. 

En 1809 é Mordomo da Confraría do Santísimo e ese mesmo ano enviúva ao morrer 
a súa esposa. El falece o 2 de marzo de 1827 á idade de 76 anos.

O primeiro de maio de 1756 compra a Antonio de Ossa ¨la quinceava parte (que 
viene a ser cada quince días un día y una noche) del molino llamado Dapena en 
el sitio llamado do Chamoselo según se halla con su casa, caño canal y otros 
artificios necesarios para la molienda .̈ Antonio posúeo herdado de María  Rosa 
Fdez. Sanjurjo (filla de Antonio Fdez Cabarcos escribán). O prezo de venda é de 
50 reais¨ (149)

Sinatura de Manuel Antonio de Ossa en 1756

Falece aos 66 anos de idade o día 11 de xaneiro de 1790, sendo testemuña o seu 
afillado Angel Gaspar ¨o novo¨ .

Fillo de Gaspar: Manuel 

Naceu en 1750, casou con Juana López o 8 de xaneiro de 1776 aos 26 anos de 
idade, con quen tivo 6 fillos: Josef Genaro, María Josefa, Juan Marcelino, Josef 
Gaspar, Antonio Josef e Antonio.

Tivo unha moi estreita relación co seu cur-
mán Angel Gaspar e do mesmo xeito ca el, 
foi mencionado no rexistro de Fidalgos do 
ano 1798, indicándose que a súa profesión 
era ferrador e que pertencía á plebe (142)  

Ambos foron empadroados no Alistamento militar de 1794 nas Pontes para 
combater aos exércitos da Revolución Francesa. O 10 de abril de 1794 a 
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O 27 de xuño de 1835 foi nomeado Veredero da renda de tabacos da Vila. O devan-
dito nomeamento con detalle das súas funcións e os seus bens constan no seguinte 
protocolo:

¨se le confirió la Vereda de tabacos de la Administración de Reales Rentas de esta 
Villa¨ 

Como veredero deberá:

Recorrer los estanquillos de su distrito en las épocas marcadas por instrucciones 
del ramo. 

Proveerlos de los tabacos necesarios.

Recoger el importe de los consumidos.

Dar buena cuenta de estos y de la existencia al Administrador.

Perseguir los contrabandos.

Denunciar los morosos en el desempeño y defraudadores de la Real Audiencia.

Y en fin gestionar cuanto le sea útil y conveniente a la misma y sus intereses.

Como seguro de su buena gestión hipoteca sus bienes y son puestos a disposición 
de los Juzgados de la Real Audiencia para que ellos saneen los perjuicios que 
provoque en el ejercicio de su función̈  (150)

Ramón faleceu de pulmonía o 29 de xaneiro de 1858 aos 56 anos de idade e tivo o 
triste mérito de ser o primeiro sepulto no novo cemiterio da Vila detrás da igrexa 
parroquial. Pola súa importancia asistiron ao seu enterro 16 sacerdotes. 

	Na mesma liña familiar atopamos a Félix, sexta xeración de descendencia 
de Francisco.

Naceu na súa casa paterna do lugar de Alimpiadoiros, parroquia de Vilavella o 29 
de xaneiro de 1794.

Tivo intensa participación no Cabido da época e até chegou a ser Pro Síndico Xeral, 
segundo se pode ver nos seguintes documentos:

O documento que ilustra esta páxina corresponde ao alistamento de 1744

	Ramón Fernández Cabarcos, sexta xeración de descendencia de Fran-
cisco 

O seu bautismo foi inscrito o día 2 de setembro de 1802 como neno expósito, no 
libro da parroquia Santiago de Mondoñedo (libro 12, 1797-1806), fora abandona-
do a noite anterior no torno do hospital de San Pablo. Dezasete días despois foi 
recoñecido como fillo propio por Josef Phelipe Fernández Cabarcos e Leocadia 
Sánchez.

Casou con Marciala Durán, natural de Mondoñedo e viviron nas Pontes. Tiveron 
5 fillos que foron Juan, José María, José Ramón e María Josefa Maximina e Hi-
pólita Rita.
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Foi elixido Rexedor e Mordomo pedáneo pero a súa elección foi ignorada escanda-
losamente, o que derivou nun preito ante as autoridades de Galicia, os documentos 
onde se rexistra este suceso din:

¨en la Casa Consistorial de la Villa el  6 de enero de 1791 se eligieron los 
Regidores y Cabildo anual.  

Por el partido de Vilavella y Espiñaredo se elige a Antonio Fdez Cabarcos 
como Regidor y Mayordomo pedáneo pero es recusado por ser hijo de 
padre desconocido. A pesar de esto es votado por amplia mayoría y gana 
la elección al otro contendiente que fue Fernando Franco. Entre los 
vecinos se encuentran Fernando y Antonio Fdez Cabarcos (su padre y 
hermanastro).

Domingo do Pico y Ulloa actual Procurador Síndico dice que al no 
saberse quién es el padre, se ignora si es hijo de cristiano viejo, mozo 
recién convertido, judío sambenitado o gato. Que todas estas cosas lo 
imposibilitan de poder ejercer cargo público, por lo cual pide que se lo 
excluya de tal puesto.

Antonio apela le decisión y dice que como es inmemorial costumbre de 
elegir en Vilavella como Mayordomo al casado más antiguo y estos ya lo 
han sido, la elección recayó en él que se casó hace unos 8 años. Acusa a 
Fernando Franco ser primo del regidor del año pasado Antonio López y 
no estar por eso habilitado al cargo.

La Justicia de Coruña falla a favor de Antonio y ordena investigar las 
actas parroquiales.

Se comprueba que Fernando Franco y el juez Luis Salvador Franco son 
primos terceros.

También que Antonio es hijo natural de Fernando Fdez. Cabarcos y María 
Rodríguez.

Con esto se dicta sentencia favorable a Antonio y ordena se le paguen los 
salarios y se los quiten a Fernando Franco. (154)

	En San Juan de Freixo el 9 de di-
ciembre de 1828 reunidos los veci-
nos bajo la presidencia de Antonio 
López alcalde de la Villa con asisten-
cia de Félix Fdez. Cabarcos Pro sín-
dico General eligen autoridades y se 
menciona a todos los vecinos presentes. (151)

	En San Juan de Freixo el 12 de diciembre de 1828 reunidos los vecinos 
bajo la presidencia de Antonio López alcalde de la Villa con asistencia de 
Félix Fdez Cabarcos Pro síndico General eligen autoridades y se mencio-
na a todos los vecinos presentes entre ellos a Genaro Fdez Cabarcos. Los 
vecinos de Espiñaredo eligieron apoderado a Francisco Fdez Cabarcos 
vecino de esa vecindad. (152)

	En la Villa el 23 de noviembre de 1833 ante el alcalde Pedro Carballei-
ra, Rosendo Cabarcos mayordomo, los vecinos reunidos (¨la parte más 
sanä ) entre ellos Tomas Fdez Cabarcos de Illade para elegir represen-
tantes para enviar a Betanzos a decidir sobre impuestos sobre ventas de 
vino, vinagre, aceite, jabón, carne y consumos de todos los géneros y la 
venta de géneros extranjeros. Hecho lo mismo en Vilavella se encuentran 
presentes Genaro y Félix Fdez. Cabarcos. 

Ramón Cabarcos es testigo en la Villa. 

Por Espiñaredo está presente Francisco Fdez Cabarcos. 

Por Cabreiros Domingo Fdez Cabarcos (153)

	Antonio quinta xeración de descendencia de Francisco.

Foi fillo natural de Fernando e María Rodríguez, solteiros ambos, naceu o 5 de 
xuño de 1755. casou con Jacinta López en 1782 con quen tivo 12 fillos. Residiron 
toda a súa vida no lugar de Ferreira, parroquia de Vilavella.
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8. Conclusións finais: 

Os que compartimos o apelido Cabarcos provimos dun único antepasado en común 
chamado Francisco Fernández de Cabarcos que viviu nas Pontes a comezos do 
século XVII. O seu fillo Pedro forxou un benestar económico que o converteu 
nun referente na vida pública pontesa e que lle deu á súa familia medio século de 
bonanza económica e ascenso social 1670 / 1720, que desfrutaron os seus fillos 
pero malograron os seus netos. Houbo despois personaxes importantes pero fórono 
só grazas ao esforzo individual da persoa e esporádicos no tempo. 

Con respecto ás xeracións posteriores, a descendencia dos que vivían no casco 
da Vila, desenvolvendo ocupacións burguesas ou tiñan estudo (como de Antonio 
escribán ou de Pedro Alcalde), polo xeral tiveron mellor pasar económico e aínda 
viven nas Pontes. Pola contra os que descendemos dos fillos de Joseph e eran 
labradores do Aparral, ou dos de Silvestre na Vilavella, permaneceron pobres e na 
súa maioría víronse obrigados a migrar ou emigrar cando o campo xa non os puido 
alimentar. A grandes liñas, foi determinante a profesión do antepasado do 1700 no 
porvir da rama familiar.

	Luís Bernardo, sexta xeración de descendencia de Francisco.

Naceu o día 12 de outubro de 1792 fillo de Domingo Antonio e María Andrea 
Bugueiro na casa en que residían nos Chaos na freguesía da Vila.

Ao producirse a invasión napoleónica fíxose un alistamento militar por orde da 
Suprema Xunta Provincial de Goberno do Reino de Galicia, con asento en Betan-
zos en xuño de 1808, onde se convocaban os homes aptos entre 16 e 40 anos. (155)

Luís fixo os 16 anos xusto en outubro dese ano e foi alistado como soldado milicia-
no no 3º batallón Provincial de Betanzos e entrou en combate cos franceses, por 
mor das feridas recibidas faleceu no hospital de Ferrol o día 7 de outubro de 1809, 
cinco días antes de facer os 17 anos de idade. Foi enterrado nas Pontes e, a petición 
do seu pai, asistiron 6 sacerdotes que cantaron responso con velas acesas. (156)

A súa nai falecera 3 anos antes e Domingo abafado polas desgrazas malvendeu 
a súa propiedade e marchou a iniciar unha nova vida ao lugar da Touza Vella en 
Cabreiros, os seus descendentes viviron dos labores da terra en Xermade ata que 
a súa pobreza fixo que o meu avó emigrase á Arxentina en 1926 nacendo aquí as 
últimas 3 xeracións de Cabarcos. Son o descendente directo de Francisco Fernán-
dez de Cabarcos, duodécima xeración desde que el viviu naquela vila das Pontes 
de hai máis de 400 anos.
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Aproveitamentos hidroeléctricos no termo municipal de As 
Pontes de García Rodríguez

A Exposición Universal de Viena celebrada en 1873, na que se presentaran pilas, 
xeradores e espectaculares arcos voltaicos para iluminación, sería o primeiro es-
caparate mundial da electricidade. De aquí en adiante vai ser imparable a conti-
nua evolución técnica no seu afán de por a electricidade ao alcance da industria 
e os cidadáns.

A que temos como primeira central hidroeléctrica do mundo sería a que en 1878 
puxera en marcha William George Armstrong en Cragside (Northumberland, In-
glaterra, Reino Unido) para alumear un arco voltaico nunha sala da súa vivenda 
[Association for Industrial Archaeology, 1987].

En Galicia a “Sociedad Anglo Española de Electricidad” iluminaba dende 1883 o 
Arsenal de Ferrol coa electricidade xerada nunha pequena instalación termoeléc-
trica [Carmona e Nadal, 2005:180] e xa en 1888 comezaría a funcionar en Ponte-
vedra a primeira central de vapor para o subministro de electricidade ao alumea-
do público. Non tardarían moito en construírse outras instalacións semellantes, 
como a de A Coruña, en 1890 [Carmona e Nadal, 2005:181].

A primeira central hidroeléctrica construída na Península Ibérica sería a da fábri-
ca de tecidos “Galicia Industrial”, que dende 1892 aproveitaba en Xubia (Neda) 
as augas do río Grande de Xubia. Ao ano seguinte, a “Electricista Mindoniense” 
subministraba electricidade para a iluminación pública de Mondoñedo aprovei-
tando as augas do río Tronceda. Nos anos seguintes outras moitas centrais hi-
droeléctricas subministrarían corrente continua para o alumeado público: “Alum-
brado Eléctrico de Lugo” (1894, Lugo), “Antonio Sestelo” (1895, Ponteareas), 
“Jesús Adrán” (1896, Monforte) e “José Barro” (1896, Viveiro) [Carmona e Nadal, 
2005:181].

As modestas centrais hidroeléctricas, moitas veces rudimentarias adaptacións de 
muíños fariñeiros e muíños papeleiros, foron a base da electrificación das poboa-
cións próximas ao seu emprazamento. Nunha segunda etapa, coa nova técnica xa 
dispoñible no primeiro decenio de 1900, as vellas dínamos de corrente continua 
serían substituídas por xeradores de corrente alterna trifásica, o que permitía o 
transporte da electricidade a meirandes distancias.

No primeiro terzo do século XX comezaría a concentración empresarial no sector 
eléctrico galego, que acadaría en 1931 máis de corenta centrais hidroeléctricas fun-
cionando, cun total de case 46.000 quilovatios instalados. Arredor do Banco Pastor 
medraría o coñecido en España como “grupo galego”, formado pola “Sociedad 
General Gallega de Electricidad” e as “Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad”, 
que controlaba entón o 76% da electricidade vendida en Galicia [Carmona e Nadal, 
2005:196]. Ámbalas dúas desenvolveríanse conxuntamente até a integración for-
mal en 1955 na sociedade “Fuerzas Eléctricas del Noroeste” (FENOSA).

Rematada a guerra civil española (1936-1939), o mantemento polos gobernos fran-
quistas duns prezos da electricidade artificialmente baixos faría imposible a mo-
dernización de moitas das instalacións e a mellora do servizo aos clientes, polo que 
a meirande parte das pequenas “fábricas da luz” que comezaran a electrificación 
das vilas e aldeas galegas irían abandonándose ou malvendéndose para a súa inte-
gración en FENOSA.

O termo municipal de As Pontes de García Rodríguez, asentado na bacía do río 
Eume, non sería alleo a adaptación á electricidade, a novidosa fonte de enerxía 
para a iluminación e a forza motriz. En non poucos dos muíños existentes faríanse 
as modificacións necesarias para adaptar unha dínamo á maquinaria existente ou 
instalaríase unha pequena turbina e unha dínamo para alumear algunha lámpada 
na casa e nas vivendas dos veciños. As veces erguíase unha nova construción para 
a produción de electricidade, do que vale como exemplo o Salto de Somede.
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A posta en funcionamento das centrais hidroeléctricas de A Fervenza (no río 
Belelle, en outubro de 1901) e A Ventureira (no río Eume, a finais de 1902) para 
subministrar electricidade respectivamente a Ferrol e A Coruña [García, 1990:86 
e 91], serviría de estímulo para os habitantes do medio rural, que non tiñan outra 
que alumearse con “gas” (así chamábase ao queroseno, ou petróleo de lámpada), 
con “carburo” (o candil de acetileno) ou coas sempiternas candeas dos cereiros.

A noticia de que algún veciño instalara no seu muíño un pequeno “salto” (termo 
popular para nomear a unha central hidroeléctrica) que lle permitía ter luz eléctrica 
na casa sería o exemplo e o acicate para poñer en marcha instalacións similares, 
e aínda para construír aproveitamentos hidroeléctricos de máis entidade, as 
“fábricas de luz” que permitirían levar a corrente eléctrica a varias vivendas da 
veciñanza.

Nos parágrafos que están a seguir miraremos de facer unha primeira aproximación 
as pequenas centrais hidroeléctricas que temos localizado no termo municipal de 
As Pontes de García Rodríguez, falando tamén dos grandes aproveitamentos que 
modificaron a paisaxe fluvial. O traballo de campo e a identificación de moitos 
“saltos” –a meirande parte arruinados e perdidos entre a vexetación- tería sido 
imposible de non ser pola entusiasta colaboración de don Antonio Castro Ferreiro, 
concelleiro no Concello de As Pontes de García Rodríguez, a quen desexo deixar 
aquí constancia expresa do meu agradecemento.

Nace o río Eume na xunta das augas que drenan o Rego do Lamoso e o Rego das 
Toxeiras, a ambos os dous lados do Lombo Longo, nas alturas da vertente sueste 
do vértice do Xistral. Xira despois cara a poñente, xa nas faldras da Serra do 
Xistral, definindo o límite entre os termos municipais de Muras, ao norte, e de 
Abadín, ao sueste, e de Vilalba, ao suroeste. Toca apenas o termo de Xermade e 
avanza polo de Muras, para penetrar seguidamente no das Pontes e render as súas 
augas no encoro da Ribeira.

Pola marxe dereita do río Eume, descende desde o Alto do Caxado o Rego dos 
Campos (tamén coñecido como Rego de Feros) e a uns trescentos metros ao sueste 
da aldea de Feros, xa na parroquia de Somede (San Mamede), localizamos os restos 
dunha moi antiga “fábrica de luz”, desaparecida entre a vexetación. 

Seguindo o curso do Rego de Feros, ao pé dun fermoso muíño fariñeiro, atopamos 
unha represa e unha canle que arrinca pola súa marxe esquerda e que, cunha 
lonxitude duns trinta e seis metros, alimenta ao estanque desde o que baixan as 
augas a unha pequena central construída ao seu pé, uns sete metros máis abaixo.

Aquí, nas Fervenzas de Somede, Amandino Fernández (Amandino de Somede) 
construíu unha pequena central hidroeléctrica dotada con dúas turbinas Pelton, de 
3 e de 7’5 kW, desde a que proporcionaba enerxía eléctrica ás vivendas próximas. 
Unha tosta no desaugue da central deriva as augas a outro muíño fariñeiro situado 
uns metros augas abaixo, pouco antes do encontro deste arroio co encoro da Ribeira.

Somede, fábrica de luz existente, a dos Feros estaba augas arriba, hoxe desaparecida.
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Máis ao norte, xa na conca do río Sor, no Rego do Batán, afluente pola esquerda, houbo 
outra central eléctrica (caracterizada polo túnel que se construíu para o paso da canle 
de alimentación), que proporcionou luz eléctrica á aldea de Cabanas, na parroquia 
de San Xoán do Freixo. Outras pequenas centrais localizadas nesta parroquia e 
tamén na conca do río Sor, foron as de Sucadío, Couce dos Muros e Candedos. Continuando o curso do río Eume chegamos á presa que retén as augas do encoro 

da Ribeira. Autorizada por concesión administrativa do 23 de xuño de 1958, entre 
1957 e 1963 construíuse unha presa de gravidade de 53 metros de altura e 278 
m de lonxitude en coroación, que acumula 32’8 hectómetros cúbicos nun encoro 
cunha lámina de auga que se prolonga algo máis de 7 quilómetros augas arriba. 
Ao pé da presa construíuse unha central eléctrica que aproveita un máximo de 
13.000 metros cúbicos por segundo cun salto de 47’5 metros e unha potencia de 
5.360 kW (posteriormente aumentada ata os 5.940 kW actuais). O encoro serviu 
tamén para o abastecemento de auga á vila das Pontes de García Rodríguez e para 
a subministración á central termoeléctrica e resto de instalacións que formaron o 
complexo industrial da “Empresa Nacional Calvo Sotelo” (ENCASO) ao poñente 
da vila [Souto, 2014].
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Inicio das obras da Presa da Ribeira, ano 1958

Presa da Ribeira en construcción, 14.03.59

Presa da Ribeira en construcción, 18.09.60

Central da Ribeira en construcción, 18.09.60
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Presa da Ribeira, 16.02.62

Central da Ribeira 18.06.64

Uns douscentos cincuenta 
metros augas abaixo desta 
presa e alimentado por unha 
canle duns 160 metros de 
lonxitude, atopamos o Muíño 
de Ribeiranova, construído 
en 1941 e que contaba cunha 
pequena central eléctrica para 
o seu funcionamento, pero 
que deixaría de funcionar en 

1959, afectada a súa captación 
de augas pola construción do 

encoro da Ribeira. As augas devolvíanse ao leito do Eume por unha canle duns 
50 metros de lonxitude. Este muíño, convenientemente acondicionado, utilízase 
actualmente como vivenda.

Continuando río abaixo, a algo máis de 800 metros, atópase o recentemente 
restaurado Muíño da Ribeira, cedido pola familia de José Ferro Rodeiro “para 
uso e desfrute dos veciños das Pontes”. O 12 de febreiro de 1908 autorizábase 
por concesión administrativa a Francisco Corral Pico o aproveitamento con fins 
hidroeléctricos de ata 1.000 metros cúbicos por segundo das augas do río Eume 
nun salto de 4’5 metros cunha potencia instalada de 30 quilowatts.

Presa da Ribeira e central na actualidade

Muiño da Ribeiranova
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Entre 1906 e 1908 Antonio 
Prieto construíra sobre un 
muíño existente no río Eume, 
a pouco máis dun quilómetro 
augas arriba da vila das Pontes 
de García Rodríguez, un novo 
muíño, “O Muíño Novo de 
Prieto”, dotado dunha turbina 
hidráulica para a produción de 
electricidade. A electricidade 
xerada consumíase durante o día 
nun muíño eléctrico de cereal 
que “Prieto e Compañía” tiñan 
na vila, preto da ponte de Isabel 
II, a un quilómetro de distancia. 
Pola noite, a produción da 
“fábrica de luz” destinábase á 
iluminación pública das rúas da 
vila pontesa [Martín, 2003]. Fábrica de luz de Prieto, edificio e maquinaria

Desde o 7 de xullo de 1948, coa conexión do primeiro grupo á rede eléctrica de 
Electra do Viesgo, a enerxía eléctrica producida na central termoeléctrica cons-
truída pola “Empresa Nacional Calvo Sotelo” (ENCASO) nas Pontes, con dous 
grupos iguais de 16.000 quilowatts cada un, iría substituíndo a subministración de 
electricidade que na vila e nas aldeas viñan proporcionando as pequenas centrais 
hidráulicas explotadas por empresarios individuais ou pequenas empresas como a 
citada de “Prieto e Compañía”. A entrada en servizo da liña da “Sociedad General 
Gallega de Electricidad” entre Ferrol e As Pontes o 12 de setembro de 1950 e a 
posterior extensión das redes eléctricas, acelerada desde 1955 tras a integración da 
“Gallega” en “Fuerzas Eléctricas del Noroeste” (FENOSA), supoñería a definitiva 
clausura das pequenas e precarias centrais hidroeléctricas locais.

O río Chamoselo desemboca no río Eume ao sur de a vila das Pontes, entre a Ponte 
de Isabel II e a Ponte de Ferro. Augas arriba, na parroquia de San Xoán de Aparral, 
atopamos unha concesión de augas para fins hidroeléctricos outorgada a Corral 
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Tojeiro o 29 de novembro de 1965, cunha dotación de 9 litros por segundo e un 
salto de 12’7 metros, ou que lle daría unha potencia de non máis dun quilovatio.

Ao norte da vila das Pontes, no límite do termo municipal co das Somozas, iden-
tificamos os subministros hidroeléctricos a Pena do Curro (Rego do Bañal), As 
Barosas (Rego dos Vellos), Gondré, O Mariñao e O Barral (Rego da Panda), e A 
Veiga e Seara (río da Ponte da Pedra), todos eles na conca do río de Illade que de-
saparece agora no lago que encheu o oco que deixou a mina de lignito explotada 
entre 1944 e o ano 2007 pola “Empresa Nacional de Electricidad” (ENDESA).

No río da Maciñeira, tributario tamén pola dereita do Eume pero ao sur do lago, na 
parroquia de Santa María de Ribadeume, localizamos as centrais das Corredoiras 
(realmente no Rego de Palmeiro), Porto dous Frades e Espá. Augas abaixo, xa na 
parroquia de Santiago de Bermui, o regacho das Foxas accionaba a central de As 
Painceiras.
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Continuando pola marxe dereita, preto da aldea de Rebordille, na parroquia de 
San Pedro da Faeira, no Rego do Pontigo, xa tributario pola dereita na cola do 
gran encoro do Eume, os irmáns Ángel, Juan e Tomás Seco poñerían en marcha 
en 1932 un “salto” dun quilowatt, que a 1.500 revolucións por minuto xeraba unha 
tensión de 125 voltios [Valdivieso, 2008:10].

Na faldra norte do Pico do Fontardión, lindando co termo municipal da Capela, 
no mesmo nacemento do río Belelle (coñecido alí como Rego da Cernada) na par-
roquia de San Martiño de Goente, quedan os restos do Muíño Novo de Picovello, 
construído en 1940 e no que en 1950 Antonio Gabeiras Barro instalou unha peque-
na turbina Pelton dun quilowatt, que xeraba unha tensión de 125 voltios virando a 
1.500 revolucións por minuto. Esta central quedou fóra de servizo a principios do 
decenio de 1960, cando chegou á aldea a subministración de electricidade propor-
cionado pola “Electra de Cabalar” [Valdivieso, 2008:11].

A uns centenares de metros máis abaixo do Muíño Novo de Picovello, e aínda na 
parroquia de San Martiño de Goente, termo municipal das Pontes, poden aínda 
verse os restos doutra pequeñísima central eléctrica, o “Fabriquín da Cernada”, 
alimentada desde un depósito de auga que recargaba o Rego das Veiguiñas antes de 
ir a desaguar no antes citado Rego de Cernada. Construída cara a 1940 por Rafael 
Freire Lamas, unha tubaxe de gres de 50 milímetros de diámetro alimentaba unha 
turbina Pelton dun quilowatt, que virando a 2.800 revolucións por minuto xeraba 
unha tensión en bornes de 220 voltios [Valdivieso, 2008:13].
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Construcción da Presa do Eume e visita de Francisco Franco, acompañado polo 
enxenieiro  diseñador da obra Luciano Yordi de Carricarte e o Presidente do INI, Juán 
Antonio Suances, 1959
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Volvendo ao río Eume, chegamos xa ao encoro do mesmo nome, construído por 
concesión administrativa do 25 de marzo de 1957 para fins hidroeléctricos e inau-
gurado o 13 de setembro de 1960. Conta cunha presa de bóveda construída entre 
os anos 1955 e 1960, de 101 metros de altura sobre cimentos e 284 metros de 
anchura en coroación, cun aliviadoiro de 60 metros de ancho que carece de tabo-
leiro superior e impide o paso dunha a outra beira. A presa asenta os seus estribos 
nos termos municipais de As Pontes de García Rodríguez, o dereito, e Monfero, 
o esquerdo. O encoro ten unha capacidade de 123 hectómetros cúbicos e a súa 
cola esténdese ata uns quince quilómetros augas arriba, cunha superficie de 450 
hectáreas na lámina de auga. Alimenta mediante unha condución subterránea á 
central eléctrica que se localiza na marxe esquerda do río, xa no termo municipal 
da Capela, a uns tres quilómetros e medio augas abaixo da presa. Un salto de 249 
metros e un caudal de 26.200 metros cúbicos por segundo proporcionan os 54.400 
quilowatts de potencia instalada nos dous grupos xeradores que ten a central.

A uns poucos metros do 
pé da presa atopábase 
a captación de auga da 
central hidroeléctrica 
de A Ventureira (tamén 
xa no termo municipal 
da Capela), autorizada o 
20 de xaneiro de 1902 a 
“Electra Industrial Co-
ruñesa” para aproveitar 
con fins hidroeléctricos 
ata 3.000 metros cúbicos 

por segundo derivados do río Eume nun salto de 160 metros. Unha canle de 2’5 
quilómetros conducía as augas pola marxe dereita do canón do Eume até a cámara 
de carga da que arrancaban as tubarías de presión que alimentaban as turbinas. As 
dúas primeiras turbinas entraron en servizo en 1902, facendoo en 1920 as outras 
dúas proxectadas, co que a central acadaría unha potencia instalada de 4.000 qui-
lowatt. Coa construción do embalse do Eume e a nova central da Capela, A Ventu-
reira quedaría sen auga, cesando en 1959 na súa actividade.

Rematada esta primeira aproximación ao patrimonio hidroeléctrico de As Pontes 
de García Rodríguez, un traballo de campo máis demorado virá a proporcionar 
novos datos sobre os promotores e os 
propietarios, as datas de posta en ser-
vizo e de abandono das instalacións e o 
número de clientes atendidos, ademais 
de outra información de tipo técnico 
(tipo de turbina e xenerador, tensión, 
etc.) que completará o coñecemento 
deste tipo de industria eléctrica.

Nova central da Capela ou Central do 
Eume, 1959

Central A Ventureira na actualidade
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O PATRIMONIO GALEGO NA REDE 

E NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Este artigo pretende ser unha pequena recopilación de páxinas web que nos 
permiten acceder  ao patrimonio galego nas súas diferentes manifestacións: 
arqueolóxicas, artísticas, históricas, etnográficas e de tradición oral  que siguen 
vivas na cultura do noso pobo.

Existen moitas máis páxinas  e cada día aparecen novas webs que teñen como 
obxectivo dar a coñecer a nosa riqueza cultural, así pois, este artigo nace xa 
incompleto pero co afán de que poda servir ás persoas que teñen inquedanza 
neste ámbito para que o vaian completando coas súas propias aportacións.

PATRIMONIO GALEGO

http://patrimoniogalego.net/

Defínense coma un Sistema de Información Xeográfica (SIX) construído a partir 
de WordPress. O obxectivo é elaborar un Catálogo Social do Patrimonio Cultural 
galego, estruturado por comarcas, concellos, pero no que tamén podes recuperar 
a información por tipo de ben cultural, por cronoloxía… É como unha Wikipedia 
do Patrimonio.

Esta web é interesantísima por toda a información que contén e polo traballo que 
leva feito o equipo que ten como obxectivo dar a coñecer a todos os cidadáns o 
noso patrimonio.

Contén o Catálogo  social do patrimonio galego estructurado por tipo e por 
comarcas :

http://patrimoniogalego.net/index.php/indice-do-catalogo/

Calquera persoa pode colaborar catalogando, documentando e xeolocalizando bens 
culturais que non se atopen inscritos na relación da páxina.
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Ademáis descargando un pequeno programa podemos ver o patrimonio galego 
dentro do mapa de Galicia no Google Earth e premendo en cada indicador da 
información da peza do catálogo que se trata. 

http://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE13/jueves/43_
Patrimoniogalego.pdf

GALICIA ENCANTADA

http://www.galiciaencantada.com/

Defínese coma unha enciclopedia da fantasía popular galega, alí pódense atopar 
mitos, lendas, ritos, contos, romances e aventuras que siguen vivindo na nosa  
memoria memoria colectiva. É o mellor espello onde se reflicte o sentir máis 
fondo do noso  pobo.

Contén  interesantísimos apartados entre os que resalta o Diccionario dos seres 
míticos galegose e unha completa listaxe de “webs  encantadas” que tratan  temas 
semellantes .

O coordinador de contidos desta web que funciona dende o ano 2005 e Antonio 
Reigosa. Ten públicados na Editorial Xerais libros referidos ao contido da web.

         

LENDAS, COSTUMES E TRADICIÓNS DE GALICIA 

Se queres descargar un libro que contén  lendas, festas e costumes de Galicia en 
formato PDF pódese facer nesta ligazón. Trátase de 49 páxinas sobre o tema feito 
polo alumnado do IES Río Cabe.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesriocabe/system/files/u1/Filosofia/
costumes%20e%20tradicions%20de%20galicia.pdf

CANCIONEIRO POPULAR GALEGO DE DOROTHÉ SCHUBARTH E ANTÓN 

SANTAMARINA

http://cancioneiro.fundacionbarrie.org/
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Dorothé Schubarth naceu en Basilea (Suíza) onde realizou estudos musicais, 
ampliados en Colonia e Múnich. Dende 1971 ocupou a cátedra de harmonía 
e contrapunto na Academia de Música de Lucerna.  En 1978 chegou a Galicia 
durante as súas vacacións, coa intención de coñecer a nosa música popular. A 
que ía ser unha breve estadía de descanso, deveu en anos de pesquisas, viaxes, 
entrevistas con informantes e centos de gravacións perfectamente conservadas.

En 1984, despois dun intenso traballo de recollida, da análise, clasificación e estudo 
dese material, foi publicado o Cancioneiro Popular Galego, en sete volumes, unha 
edición patrocinada pola Fundación Barrié. 

Hoxe en dia, esta obra é considerada a biblia da lírica de tradición oral galega, o 
mais amplo repertorio musical popular.

Dorothe Schubart recibíu o Premio Honorífico Martín Codax da música galega no 
mes de Maio de 2017 tal como aparece neste video:

https://www.youtube.com/watch?v=osj-Wr2fVuA

O Cancioneiro Popular Galego foi posible pola colaboración entre Dorothé e Antón 
Santamarina que é un lingüista, catedrático de filoloxía románica na Facultade 
de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela e membro da Real 
Academia Galega. É un experto en lexicografía recoñecido internacionalmente. 
Ambos publicaron a obra:

FOLKOTECA GALEGA

http://www.folkotecagalega.com/

Na web Folkoteca Galega atópanse recollidas infinidade de pezas do folklore 
galego coa súa partitura e co rexistro de audio, e coa letra no caso de tela. Hai 
Alalás, Fandangos , Muiñeiras, pasodobles…etc. Unha páxina moi interesante para 
os músicos galegos.

Un exemplo sería este Pasodoble recollido por Xosé Manuel Seivane da Agrupación 
Folclórica Investigación Berce do Ferrol: 

“O Son da Sega”.

http://www.folkotecagalega.com/pezas/pasodobles/o-son-da-sega

Ademáis do apartado Pezas, resulta sumamente interesante o apartado Xente onde 
tanto persoas maiores como agrupacións folclóricas fan a súa aportación para que 
perdure a música da nosa terra.

Hai moitas persoas maiores interpretando pezas, algunhas coa súa biografía e  
todas as pezas coa súa partitura que se pode descargar en formato .PDF

Nesta ligazón podemos ver a Desiderio Sampaio Rico que ofrece múltiples 
aportacións a esta páxina,

http://www.folkotecagalega.com/xente/os-nosos-vellos/desiderio-sampaio

No Inicio da páxina web pídese a colaboración enviando pezas, partituras ou 
grabacións que poden ir enriquecendo este lugar que xa de por sí resulta moi 
interesante.
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LETRAS DE CANTIGAS GALEGAS E MOITOS RECURSOS PARA APRENDER 

GALEGO:

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/pasatempos/
cantigas.htm

Nesta web de Anxo González e Vitoria Ogando atopamos 182 letras de cantigas 
galegas ordeadas alfabéticamente. Ademáis contén infinidade de exercicios de 
galego e unha Minigramática de Galego para axudar aos profesores e ao alumnado 
que quere aprender a nosa lingua.

Minigramática do galego para as aulas:

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/teoria.htm

RONSEL

http://ronsel.uvigo.es/

O Proxecto RONSEL pretende a documentación e investigación exhaustiva de todo 
este patrimonio, ademais da súa promoción, protección, difusión e transmisión.

Xurde da colaboración entre as Consellarías de Cultura e Deporte, Innovación e 
Industria e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) da Xunta de 
Galicia e as Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. As tres 
guías fundamentais deste proxecto, a desenvolver en cinco anos, son a realización 
do inventario, a salvagarda e a posta en valor do Patrimonio Cultural Inmaterial 
(PCI) de Galicia.

A pesares de ter uns ambiciosos obxectivos e de estar constituída por entes con poder 
ten un contido escaso pero levaron adiante programas de radio que contribuiron 
a espallar a cultura. Por exemplo: “Ponte nas ondas” en colaboración coa ASPG e 
“Lume n a palleira”

“Ponte nas ondas” : 

http://www.regueifa.org/archivos/pontenasondasoral.pdf

Dentro da páxina de Ronsel podemos atopar ligazóns  á súa canle  en 
Youtube onde nos amosan como facer rudimentarios instrumentos musicais 
ou grileiras…

https://www.youtube.com/channel/UC5s3Vp8pcTm-Yl8Sjr8q_lQ

ALALÁ
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Alalá é un programa documental adicado á música tradicional galega, emitido 
pola Televisión de Galicia. Este espazo semanal, que se emitía os martes a partir 
das 21:35 h., estivo dirixido por  Senén Bernárdez Ferrán e presentado por  Pilar 
García Rego e emitiuse durante sete temporadas.

As gravacións realízanse sempre in situ, achegándose aos membros dos grupos 
nos seus lugares de traballo, familiares ou de ocio.

Coa cámara na man, Alalá buscaba sempre a espontaneidade nas gravacións e 
cada programa era unha historia capaz de interesar e de ser percibida con emoción 
por unha gran parte do público de feito foi un programa con moita audiencia e que 
recibiu premios da crítica.

Ten a súa propia canle de Youtube onde se atopan os programas emitidos

https://www.youtube.com/user/alalaTVG

MUSEOS DE GALICIA:

http://museos.xunta.gal/es/museos

Unha completa páxina web da Xunta de Galicia onde aparecen todos ou 
casi todos os museos existentes na nosa comunidade : de Belas Artes, do Mar, 
Etnográficos…etc. Dende a ligazón que aparece pódese acceder a eles. A páxina ten 
un buscador que fai máis doado acceder a eles e consultar o seu contido, enderezo 
e horas de visita.

Ademáis do listado de museos galegos conta tamén cun apartado para Actividades 
e outro para Exposicións. 

A páxina pode ser  consultada en Galego, Castelán e Inglés.

Ademáis de esa páxina oficial pódese consultar a ligazón:

https://gl.wikipedia.org/wiki/Museos_de_Galicia

Para poder coñecer os diferentes museos que se atopan na nosa comunidade.

MUSEO DO POBO GALEGO

http://museodopobo.gal/web/index.php

O Museo do Pobo Galego abriu as súas primeiras salas no ano 1977  no antigo 
Convento de San Domingos de Bonaval, na cidade de Santiago de Compostela, no 
lugar coñecido comunmente como Porta do Camiño.



178 179

O patrimonio galego na rede e nos medios de comunicación
Nieves Seijo Sabín

O Museo conta con salas permanentes: O Mar, O Campo, Os oficios, Música, 
Traxe, Hábitat e Arquitectura e Sociedade, memoria e tradición. Dispón así mesmo 
de espazos de exposición temporal, dun auditorio e dos servizos museísticos de 
Biblioteca, Videoteca, Arquivo Gráfico e sonoro, Administración e Departamento 
de Educación e Acción Cultural.

Foille outorgado no ano 2008 o Premio Nacional de Cultura tradicional e de base, 
un dos premios que integran os Premios Nacionais da Cultura Galega.

 Na web do Museo do Pobo Galego podemos atopar:  As audioguías das diferentes 
salas do museo que se poden descargar, arquivos gráficos e tamén acceso á revista 
ADRA do museo que se pode descargar gratuitamente.

Ademáis está o libro EU NON CANTO POR CANTAR de Manuel Rico e An-
tón Santamarina , en formato PDF, que contén moitas cántigas populares galegas 
coa correspondente partitura:

 
http://www.museodopobo.gal/web/uploads/cancioneiros/pdf/140429_
Cancionerio_web.pdf

MUSEOS  PRÓXIMOS Á ZONA DAS PONTES

MUSEO ETNOGRÁFICO DO CPI MONTE CAXADO

http://www.eumeturismo.org/indicemuseos.html#etaspontes

https://gl.wikipedia.org/wiki/CPI_Monte_Caxado

O 11 de maio de 1987 inaugurouse oficialmente o Museo etnográfico Monte Ca-
xado, que conta con máis de 4 000 pezas de varias épocas e procedencias.

Este museo ten por obxectivo dar a coñecer os útiles, apeiros e ferramentas dos 
oficios, labranza, e da casa empregados antigamente, fomentando a valoración da 
riqueza artesanal e cultural galega.

A sede deste museo é o CPI “Monte Caxado” de As Pontes. 
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MUSEO  ETNOGRÁFICO DA CAPELA

http://www.museodacapela.org/

Para formar este museo cóntase de partida cos fondos da Colección Etnográfica 
do C.E.I.P ”Mosteiro de Caaveiro” froito dunha experiencia sociopedagóxica 
desenvolvida desde o ano 1981 no colexio coa participación  de pais, mestres, 
veciños e principalmente dos nenos e nenas. Con posterioridade  constitúese un 
padroado e o museo atópase na casa rectoral do  Pazo.

Dende a web do Museo da Capela podemos acceder á ruta do Parque Etnográfico 
do río Sesín

http://www.museodacapela.org/parque-etnografico/

Nos últimos anos, ao remate do mes de xullo, celebra ETNOEUME, unha 
feira Etnográfica da comarca do Eume:  Ven sendo unha feira tradicional : 
agroalimentaria, textil e de artesanía que ademáis ten actividades onde se recrean 
labores que se facían antaño: sega, malla, pisa do toxo…

MUSEO ETNOGRÁFICO DE MEIXIDO (Ortigueira)

http://www.concellodeortigueira.com/turismo/intro3.php?txt=m_
meixido&lg=cas

Trátase dunha colección privada, feita por Narciso Luaces e a súa dona Herminia 
(xa falecida) que contén  máis de 3.000 útiles e ferramentas de diferentes oficios: 
carpinteiros, zoqueiros, tecelás, barbeiros, ferreiros, panadeiros,etc. Mostra tamén 
unha cociña tradicional completa con toda a súa menaxe, unha escola de aldea 
e unha botica do século XIX. Este museo está ubicado no lugar de Meixido, 
parroquia de Freires pertencente ao concello de Ortigueira. Para contactar visitas 
hai que chamar ao  981 422 258.
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MUSEO DE PREHISTORIA E ARQUEOLOXÍA DE VILALBA

http://www.museovilalba.org/

Tamén chamado “Patrimonio 
das Terras de Montenegro” e 
ten como obxectivo primordial a 
documentación dos elementos que 
integran o patrimonio cultural e 
natural da área xeográfica da Terra 
Chá. Paralelamente desenvolverá 
actividades de difusión destes 
bens e de sensibilización sobre a 
súa importancia e necesidade de 
conservación.

ASOCIACIÓN DE ESCRITORES E ESCRITORAS EN LINGUA GALEGA

http://www.aelg.org/

A Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) é a entidade oficial que 
reúne máis de 415 escritores e escritoras da literatura galega en todas as súas 
manifestacións: poesía, narrativa, teatro, ensaio, escrita científica, traducións...

Foi fundada no ano 1980 por algúns dos escritores máis sobranceiros da nosa 
historia literaria e dela foron membros Álvaro Cunqueiro, Rafael Dieste, Ánxel 
Fole, Ricardo Carvalho Calero, Uxío Novoneyra, Antón Avilés de Taramancos, 
Manuel María, Xela Arias e Luisa Villalta, entre outros.

Esta web contén moitos apartados tanto sobre datos dos autores galegos coma de 
convocatorias de certames e aportacións para o ensino do galego.

Un espazo amplo e especialmente coidado adicado á Literatura de tradición oral 
onde disfrutaredes moito se sodes amantes da recollida de textos de persoas 
maiores:Polafías

A ligazón a este apartado é:

http://www.aelg.org/Polafias/
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ASOCIACIÓN GALEGA DO XOGO POPULAR E  TRADICIONAL

http://www.agxpt.gal/

PATRIMONIO DA PROVINCIA DA CORUÑA 

https://www.dicoruna.es/patrimonio/

A Deputación da Coruña ten dentro da súa web un apartado adicado ao patrimonio 
provincial, é un apartado moi resumido pero útil. 

Tamén conten para descargar  os horarios de visita, na época do verán, a cada 
lugar dos que aparecen citados.

Pódense descargar dende esta ligazón:

https://www.dacoruna.gal/files/3014/9821/5323/horarios_visitas_
patrimonio_provincial_veran_2017.pdf

Dende esa web da Diputación de A Coruña podemos acceder a dous volumes  do 

Catálogo de Patrimonio Artístico da Deputación de A Coruña dende 
1990 a 2011 en formato pdf 

 https://www.dacoruna.gal/patrimonio/catalogo-patrimonio-
artistico-1990-2011/

PATRIMONIO DA DEPUTACIÓN DE LUGO

http://www.deputacionlugo.org

Non se atopa nesta páxina un apartado específico adicado ao patrimonio da 
provincia, o máis interesante que se pode atopar é o apartado de Turismo onde fai 
relación a algunha das rutas ou zonas para visitar e tamén a actividades culturais 
que se realizan.

PATRIMONIO DA DIPUTACIÓN DE OURENSE

http://www.depourense.es/
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Esta web fai especial fincapé na riqueza termal desta provincia e ten incluídos dos 
libros en formato .pdf que conteñen o inventario  e a descripción de rutas para 
percorrer e puntos de interese.

TOMO I (contén o inventario de bens culturais e termais)  Formato pdf , pódese 
descargar.

http://www.depourense.es/index.php/ourense-provincia-termal

TOMO II (contén a descripción detallada de rutas pola provincia) Formato pdf, 
pódese descargar.

http://www.depourense.es/index.php/ourense-provincia-termal

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

http://www.depo.es/temas-turismo

A Deputación de Pontevedra na súa web ten un apartado adicado ao TURISMO 
onde describe o Parque Natural das Illas Atlánticas con ligazóns de interese, e 
tamén outros apartados adicados aConxuntos Histórico-artísticos e ao Camiño 
de Santiago.

OS CASTROS EN GALICIA

A VIDA COTIÁ NA GALICIA CASTREXA

http://european-heritage.org/spain/lugo/vida-coti%C3%A1-na-galicia-
castrexa

Nesta web aparece todo o relativo  aos castros: tipos de castros, a vida neles, a 
alimentación, a relixión , as actividades económicas , a guerra e a defensa dos 
castros.

LIBRO PARA LER ON LINE SOBRE A VIDA NOS CASTROS
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https://books.google.es/books?id=jbf0qgqyfbYC&pg=PA187&lpg=PA18
7&dq=vida+e+costumes+en+galicia&source=bl&ots=lA2Oh0Zhhu&sig=
7N2eTuwrq8IU_c8C4OSJ_vs4Udg&hl=gl&sa=X&ved=0ahUKEwjF75C
z05fVAhVGvRoKHT2KC5AQ6AEIUjAI#v=onepage&q=vida%20e%20
costumes%20en%20galicia&f=false

RELACIÓN DE CASTROS DE GALICIA

CASTROS DA PROVINCIA DE A CORUÑA

Na Galipedia aparece unha listaxe de 361 castros da Provincia de A Coruña coa 
súa ubicación por concello e por coordenadas.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Castros_da_provincia_da_Coru%C3%B1a

CASTROS DA PROVINCIA DE LUGO

Tamén na wikipedia en galego aparece unha listxe de  144 castros da Provincia de 
Lugo. Poucos deles teñen as coordenadas de ubicación

https://gl.wikipedia.org/wiki/Castros_da_provincia_de_Lugo

CASTROS DA PROVINCIA DE OURENSE

Na Galipedia aparece unha listaxe de  58 castros da Provincia de Ourense coa súa 
ubicación

https://gl.wikipedia.org/wiki/Castros_da_provincia_de_Ourense

CASTROS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Neste caso, tamén na Galipedia, aparece unha listaxe de  91 castros da Provincia 
de Pontevedra coa súa ubicación.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Castros_da_provincia_de_Pontevedra

RECURSOS PARA A LINGUA GALEGA

REAL ACADEMIA GALEGA

http://academia.gal/

Esta  institución data de 1906 e no Capítulo I, Artigo I,  dos seus Estatutos 
recolle:

«A Real Academia Galega é unha institución científica que ten como obxectivo 
fundamental o estudio da cultura galega e especialmente a ilustración, defensa e 
promoción do idioma galego.»

A Real Academia Galega comezou a súa andaina baixo a presidencia de Manuel 
Murguía. É a páxina que máis documentos ten para axudar ao manexo e á 
normalización do galego.

Dende a páxina de inicio xa se pode descargar ou consultar:

Manual de normas ortógraficas e morfolóxicas do idioma galego

http://academia.gal/documents/10157/704901/Normas+ortogr%C3%A1fic
as+e+morfol%C3%B3xicas+do+idioma+galego.pdf

Pódese consultar o Vocabulario ortográfico da Lingua Galega

http://academia.gal/recursos-volg#http://academia.gal/Volga/

Un interesante discurso en .pdf de Camilo González-Suárez Llanos: “A literatura 
galega, un achegamento subxectivo”.
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http://academia.gal/documents/10157/27090/Camilo+Gonzalez+Suarez-
Llanos.pdf

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

http://consellodacultura.gal/

Definense como un órgano estatutario da Comunidade Autónoma de Galicia de 
carácter asesor e consultivo, que ten como finalidade promover, difundir, asesorar 
e preservar os valores culturais do pobo galego. Ten 34 anos de funcionamento e 
está presidida por D. Ramón Villares e o seu primeiro presidente foi D. Ramón 
Piñeiro

Nesta web podemos atopar  actividades, publicacións, exposicións e  fondos entre 
os que suliñarei os epistolarios de Rosalía, Luis Seoane e Ramón Piñeiro.

http://epistolarios.consellodacultura.gal/

CENTRO  RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

http://www.cirp.es/

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión 
a proxectos e programas galegos de estudos lingüísticos, literarios, históricos e 
antropolóxicos.

Ten públicados varios Cadernos de Fraseoloxía Galega que se poden ler on line ou 
ben descargar en formato pdf para imprimir a parte que interese.

O Refraneiro de Xesús Taboada Chivite   aparece publicado no Caderno 2 de 
Fraseoloxia Galega polo  Centro Ramón Piñeiro para a Investigación e Humanidades

Pódese descargar dende esta ligazón:

http://www.cirp.es/pub/docs/cfg/cfg02.pdf

Por último poño a ligazón a “Contos do turreiro” de Avelino Rodriguez, 584 
páxinas cheas de contos:

http://www.cirp.es/pub/docs/narrec/contos_do_turreiro.pdf

BIBLIOTECA VIRTUAL GALEGA

http://www.bvg.udc.es/index.jsp
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Contén enlaces a catálogos de obras e autores e tamén algún audiolibro. E unha 
páxina con contido pouco actualizado agás as novas.

RECURSOS PARA O GALEGO-PORTUGUES 

Contén Dicionarios, Vocabulario e glosario de diferentes campos semánticos e 
ferramentas para corrección e traducción:

http://maos.gal/recursos/recursos-galego-portugues/

A COMUNICACIÓN  LITERARIA 

Documento  de 356 paxinas publicado pola Xunta de Galicia e que aparece na 
páxina do Concello de Mazaricos. Este traballo foi elaborado polas autoras:
Rosa María Cazón Fernández

María Jesús Fernández Fernández

Pilar Ponte Patiño

Mª Soledad Puente de Montoy

Completísima obra sobre os xéneros literarios e algún autores importantes da 
nosa literatura en 356 páxinas.

http://mazaricos.net/_documentos/EDUCACION/Modulo3-
Comunicacion.pdf

CATÁLOGO DE OBRAS LITERARIAS GALEGAS 

O director deste proxecto é Carlos Casares Mouriño e está editado polo Consello 
da Cultura Galega.

http://www.culturagalega.org/especiais/aviles/catalogo_traducidas.pdf

ESCOLMA DA LITERATURA GALEGA ALÉN DA RAIA

Recolle obras especialmente da comarca do Bierzo.

http://mais.vieiros.com/letras2002/libro.pdf

HISTORIA DE LA LITERATURA GALLEGA de  Manuel  Rodríguez Alonso

Libro en .pdf

https://www.innova.uned.es/webpages/xafrico/historia_literatura_gallega.
pdf
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CONTOS GALEGOS RECOLLIDOS NA ZONA DE BETANZOS

Dende a seguinte ligazón pódese descargar un libro  en formato  .pdf que recolle 
contos populares galegos da zona de Betanzos recollidos por Marcelino Alvárez 
López e editado por ese concello no ano 1999. Está ilustrado por Antonio Palla.

http://anuariobrigantino.betanzos.net/MAINO/MAINO.pdf

VERSOS E CONTOS GALEGOS

Este é  un pequeno recanto para ir colocando versos e contos escritos en galego 
por galegos que queren a Galicia.

http://galicias.com/versos/versos.htm

ORELLA PENDELLA  

http://orellapendella.gal/

Tal como eles indican con esta páxina web  queren difundir a literatura popular 
infantil de Galicia para que siga sendo unha ferramenta educativa e de lecer para 
os/as galegos/as do século XXI.

Na lingua galega hai infinidade de ditos, recitados, cancións, etc. que acompañaron 
desde hai séculos as brincadeiras dos/as nenos/as ou as relacións entre os membros 
maiores da familia e os máis pequenos.

Esta web está aberta á colaboración das persoas que queiran aportar ditos, retailas…
para aumentar o seu contido.

CONTOS DE ESTRELAS 

http://es.unawe.org/resources/books/contos_galego2/
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Na web  http://es.unawe.org/   adicada á astronomía para nenos e nenas pódense 
atopar contos relacionados co tema e tamén recursos para desenvolver actividades 
de astronomía na escola.

RECURSOS PARA MEDRAR EN GALEGO

http://www.lingua.gal/recursos/para-medrar-en-galego

LETRAS PARA NENOS Manuel Rico

Recolle unha pequena mostra de cantigas para nenas e nenos.

https://www.dacoruna.gal/cultura/interea/RevistaInterea03/04poder.htm

PONTE NAS ONDAS (A radio na escola)

http://pontenasondas.org/

O proxecto consiste na preparación dun programa de radio dende os centros de 
Primaria e Secundaria de Galicia e do norte de Portugal que decidan sumarse á 
experiencia. Vense desenvolvendo dende  1995.

Ten formatos diversos que inclúen: entrevistas, música, concursos e nas últimas 
edicións tamén se fixo televisión via internet

Aquí temos un video sobre a XVIII edición do programa Ponte nas Ondas:

https://www.youtube.com/watch?v=to-AIJv9n2k

ADIVIÑAS  E RECURSOS EN GALEGO ASPG

http://www.as-pg.gal/

A AS-PG é un Movemento de renovación pedagóxica pioneiro de Galiza e asociación 
está integrada por máis de mil asociados e asociadas de todo o país, vencellados 
directa ou indirectamente cos ensinos Primario, Secundario e Universitario. 

Na súa web hai moitos recursos que se poden aplicar no día a día nas escolas de 
Galicia. Resalto aquí a ligazón que nos leva ás adiviñas:

http://www.as-pg.gal/GetDidacticResourcesByUnit.do?didacticUnitId=8&t
itle=Adivi%F1as

Outro apartado que me parece moi interesante é o de Multimedia onde se recollen 
interesantes PodCast:

http://www.as-pg.gal/Podcast/
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REVISTAS DE ESTUDOS HISTÓRICOS

ASOCIACIÓN CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA:

NALGURES

http://www.estudioshistoricos.com/?page_id=18

Esta revista recolle artigos referidos a Historia e Arte de Galicia.

A revista ten por título NALGURES e dende esa ligazón pódense descargar os 
números editados xa que se atopan en formato .pdf

REVISTA EUMESA DE ESTUDOS “CÁTEDRA”

http://catedra.pontedeume.es/

A Revista eumesa de estudios  CÁTEDRA  publícase anualmente, dende 1994, 
recollendo artigos de investigación adicados á antropoloxia, o pensamento, a arte e 
a historia da bisbarra do Eume.

Escriben nela investigadores non só locais senón tamén doutras provincias galegas 
e do resto do estado español.

Dentro desta páxina podemos atopar todas as revistas cos seus artigos que pode-
mos ler ou descargar en formato .pdf

REVISTA DO INSTITUTO DE ESTUDOS CHAIREGOS

http://estudoschairegos.wixsite.com/iescha

A súa páxina de inicio é coma un gran taboleiro de anuncios sobre actividades 
e certames e no apartado publicacións contén o listado de cadernos e revistas 
publicadas por esta asociación da Terra Chá.

ANUARIO BRIGANTINO

http://anuariobrigantino.betanzos.net/
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O Anuario Brigantino (editado polo concello de BETANZOS (A CORUÑA) 
é unha revista de investigación histórica, artística, literaria e antropolóxica de 
ámbito galego, á que se engade unha sección dos acontecementos do ano e das 
memorias das entidades culturais da cidade... 

Esta web contén os anuarios públicados e pódese acceder aos artigos escritos en 
cada un para poder  ler ou descargar  en formato . pdf.

Tamén ten a Biblioteca Virtual de Betanzos

http://anuariobrigantino.betanzos.net/Biblioteca.htm

CADERNOS DO ATENEO FERROLÁN

http://ateneo-ferrolan.blogspot.com.es/2005/01/cadernos-anuais-do-

ateneo.html

Dentro desta web podemos atopar o enlace ao listado de Cadernos editados pero 
que a maioría están esgotados.

https://drive.google.com/file/d/0BwOQ0rnaU36RcU5tYXF1LXJLalU/
view

Aparecen tamén diferentes convocatorias de certames e actividades promovidas 
polo Ateneo.

REVISTA  FERROLANÁLISIS

http://www.clubdeprensadeferrol.com/ferrolanalisis/index.html

Nace no ano 1990, creada pola Asociación sin ánimo de lucro: Club de prensa de 
Ferrol, que agrupa a profesionais vencellados directa ou indirectamente aos medios 
de comunicación.

Abrangue moi diversos apartados: Arte e arquitectura, Literatura, Historia, Ciencia 
e Tecnoloxía, entre outros. 

No ano 2016 publicouse o número 30 da revista e na web pódese atopar o índice e 
o editorial de todos os números ata agora publicados.

“Edítaa o Club de Prensa de Ferrol, que conta coa axuda económica de varias 
institucións, especialmente da Deputación da Coruña. Estamos ante unha revista 
dun custo elevado polo papel, as magníficas e abundantes ilustracións e a dignidade 
da impresión.” (cita textual da web).

REVISTA TERRAS DO ORTEGAL

http://revistaortegal.blogspot.com.es/
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Neste sitio web aparecen novas sobre a Asociación Terras do Ortegal, da comarca 
de Ortigueira e tamén sobre a revista do mesmo nome que  no verán do 2017 
presentou o seu número 4.

Nesta ligazón pódense atopar os sumarios correspondentes aos 3 primeiros 
números da revista.

http://revistaortegal.blogspot.com.es/search?updated-max=2017-02-
13T10:59:00-08:00&max-results=7&start=7&by-date=false

REVISTA HUME DE ESTUDOS HISTÓRICOS E SOCIAIS

http://www.humehistoriaaspontes.com/

Esta é a web da Asociación de Estudos Historicos e Sociais “Hume” de As Pontes 
de García Rodríguez (A Coruña) que comezou a súa actividade no ano 2003.

Nela podemos atopar os contidos completos das  revistas que se levan publicadas 
en formato .pdf , así como tamén os carteis das xornadas  e das presentación de 
libros.

Aparece tamén a convocatoria dun Certame sobre o Patrimonio e os vídeos 
correspondentes á presentación das revistas.

ESTUDIOS MINDONIENSES

http://www.mondonedoferrol.org/estudios-mindonienses/
estudiosmindonienses_revista.htm

O primeiro exemplar do anuario de Estudios Mindonienses editouse no ano 1985 
editado pola Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

Agora é unha fonte obrigada de consulta para estudar a vida e a historia de Galicia.

Ainda que na páxina aparece información variada en formato .pdf  non se pode 
acceder ao contido dos anuarios.

PATRIMONIO INDUSTRIAL GALEGO

A localidade das Pontes é rica neste tipo de patrimonio que pode servir para 
fomentar o turismo e o coñecemento da zona non somentes neste ámbito senón 
tamén en outros.

O pasado verán, Xullo 2017, celebrouse nesta localidade o VII Congreso 
Internacional do Patrimonio Industrial. 
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REDE DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

Xa para rematar o artigo, decir que  se constituíu recentemente  a REDE DO PA-
TRIMONIO CULTURAL, aberta  ao conxunto de entidades de toda Galicia, des-
de asociacións a fundacións, desde grupos de investigación a centros de ensino e 
organizacións profesionais, interesadas na defensa e posta en valor do patrimonio 
cultural galego.

http://redepatrimonio.gal/

Nesta web pódense consultar as entidades xa adheridas, así coma o procedemento 
para formar parte da Rede do Patrimonio Cultural.

Remítome a que consultedes esta web para poder ver moitas das asociacións, espe-
cialmente de defensa da natureza, que non foron mencionadas no artigo.

Como dicía ao comezo este artigo é unha pequena axuda pero hai moitas máis 
webs en Galicia comprometidas coa defensa de todo tipo de patrimonio, dende 
aquí pido disculpas a aquelas que non son mencionadas.

 A medida que a Rede do Patrimonio de Galicia vaia sendo coñecida e se vaian 
integrando todas as asociación será un lugar axeitado para ver alí o que aquí, dun 
xeito voluntarioso pero algo desordenado se menciona.

Neste congreso tivo presencia a Asociación Galega do Patrimonio Industrial 
“Buxa”, así como a nosa asociación de Estudos Históricos e Sociais, HUME.

http://www.asociacionbuxa.com/

Ten nos seus obxectivos o mellor coñecemento, a defensa e a promoción do 
patrimonio industrial de Galicia como unha parte da nosa historia e da nosa 
cultura.



206 207

David Serrano Lozano
Unha interpretatio oracular do emperador Caracalla procedente das Pontes

UNHA INTERPRETATIO ORACULAR

DO EMPERADOR CARACALLA PROCEDENTE 

DAS PONTES

Autor:

David Serrano Lozano

Licenciado en Historia, 
Becario de doutoramento na 
Universidade Complutense de Madrid



208 209

David Serrano Lozano
Unha interpretatio oracular do emperador Caracalla procedente das Pontes

UNHA INTERPRETACIÓN ORACULAR DO EMPERADOR 

CARACALLA PROCEDENTE DAS PONTES

 En 1973, as excavacións levadas a cabo na ermida de Santa Eulalia de 
Portorroibo (As Pontes, A Coruña) baixo a dirección de J. E. Fernández Barallobre 
sacaron á luz, entre outros restos materiais1, unha chamativa peza correspondente 
ao período romano-provincial. Trátase dunha ara de granito de tamaño considerable 
– 143 x 45,5 x (36) cm– que na actualidade presenta restos dunha base e unha 
cornixa superior de forma moi tenue na cara anterior e os laterais, mentras que 
o lado posterior e a práctica totalidade da cara anterior atópanse notablemente 
desgastadas, estado no que foi localizada orixinalmente (Fig. 1). 

 A inscrición atópase exposta actualmente xunto á entrada do Concello das 
Pontes, protexida por unha mampara transparente. A pesar do grao de desgaste que 
presenta o campo epigráfico, a lectura ofrecida orixinalmente por Rivera Rouco 
(1976: 64 ss.) atópase amplamente aceptada (Montero Herrero, 1989: 357; Pereira 
Menaut, 1991: 64), e que puidemos comprobar persoalmente nunha análise da 
peza2:

DIS D(eabus)Q(ue) 

[E]X IN^T[E]RP

RETATION[E] 

ORACVLI 

[C]LARI APO   Letras: 8,5 – 7 cm

[LIN]IS · C[.] 

AD SAC[R]

Ṿ[M –c.6-] 

1  Sobre a intervención, ver Rivera Rouco 1976: 62-66. 
2  Quero expresar o meu agradecemento persoal a Manuel Souto López, empregado do Con-
cello das Pontes de García Rodríguez, pola súa inestimable axuda tanto para poder documentar a 
inscripción como para participar na presente publicación.  
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 Traducción: aos Deuses  Deusas, según a interpretación do oráculo de 
Apolo de Claros, consagrado…

 A natureza do contido desta inscrición resulta completamente singular 
no seu contexto de achádego. O extremo setentrional do territorio galaico, ao este 
do Golfo Ártabro, representa unha zona de moi escasa documentación epigráfi-
ca, de modo que os talleres ou zonas de producción recoñecibles máis próximos 
atópanse no propio porto da Coruña romana ou na rexión de Guitiriz, ao noroeste 
de Lugo. 

 Non obstante, a importancia fundamental desta peza procede do feito de 
que o seu contido a sitúa dentro do conxunto de once inscricións, incluindo esta, 
que presentan textos idénticos –oito en latín, unha en grego e dous fragmentos de 
natureza dubidosa– repartidas ao longo do territorio imperial (Fig. 2).

Fig. 1. Esquerda: estado actual da ara das Pontes (fotografía do autor). Dereita: estado 
da peza ao ser atopada en 1963 (Rivera Rouco, 1976: 62)

1. CIL VII 633 = RIB-01 1579 = ILS 3230 

    Vercovicium (Britannia)

    DI{I}S DEABVSQVE SE/CVNDUM INTERPRE/TATIONEM ORACV/LI 
CLARI     

    APOLLINIS / COH(ors) I TVNGRORVM

2. IAM-02-02 344 = IAM-S 344 = Volubilis 2 = AE 1976, 782

    Volubilis (Mauretania Tingitana)

    DIS DEABVSQVE / SECVNDVM INTERPRE/TATIONEM ORACVLI / 
CLARII 

    APOLLINIS

3. CIL VIII 8351 = ILAlg-02-03 8311 = ILS 3230b 

    Ai Riahi (Numidia)

  DIS DEABVSQ(ue) / SECVNDVM / INTERPRETA/TIONEM O/RACVLI    
CLA/RI 

    APOLLINI(s)

4. ILSard-01 42 = SRD 519 = PETRAE 553 = AE 1929, 156 = AE 1940, 101 

    Pula (Sardinia)
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    DIS DEABVSQVE / SECVNDVM INTERPRETA/TIONEM ORACVLI 
CLARI / 

    APOLLINIS

5. AE 1986, 00119 

    Gabii (Latium et Campania / Regio I)

    DI{I}S DEABVSQ(ue) / SECVNDVM / INTERPRETA/TIONEM CLARI / 

    APOLLINIS

6. AE 1991, 564

    Marruvium (Samnium / Regio IV)

    DIS DEABVSQVE / SECVNDV[M] / INTERPR[ETA]/TIO[NEM] / O[RACV-
LI] / 

    [CLARI] / [APOLLINIS]

7. CIL III 2880 = ILS 3230a 

    Corinium (Dalmantia)

    D(is) DEABVSQVE / SECVNDVM INTER/P(r)ET{R}ATIONEM CLA/RII 

    APOLLINIS

8. Meli (Pisidia)

    [θ]ɛоι^ϛ καί θεα ι^ϛ άπό / έξηγήσεωϛ χρήσ- / μου ‘Απόλλωυοϛ / Κλαρίου 

    (heredae)

9. IAM-02-01 84 = IAM-S 84 = AE 1987, 1099

    Banasa (Mauretania Tingitana)

    [DIS DEABVSQVE SECVNDVM INTERPRETATIONEM] ORACVLI C[LA-
RII 

    APOLLINIS]

10. AE 1991 669 = AE 2000, 564 = AE 2005, 134

    Cosa (Etruria / Regio VII)

    [DIS DEABVSQVE] / [SECV]NDVM I[NTERP]/[RETATI]ONEM [ORACV-
LI] / 

    [CLARI APOLLINIS]
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 Como pode comprobarse, todos os epígrafes fan mención expresa a unha 
interpretatio do oráculo de Apolo en Claros (Colofón, Jonia), por cuxa resposta 
parece poder interpretarse que se están erixindo todas as pezas. 

 A similitude no contido destas inscricións, xunto co seu amplísimo mapa 
de dispersión, fan deste conxunto un enigma histórico para o que na actualidade 
so puideron suscitarse interpretacións plausibles. 

Fig. 2. Mapa de dispersion dos epígrafes do conxunto localizados ata a data de hoxe

1. Housesteads – Vercovicium (Britannia); 2. As 
Pontes (Hispania, Conventus Lucensis); 3. Sidi Ali 
bou Jenoun / Sidi Ali bou Djenoun – Banasa (Mauri-
tania Tingitana); 4. Volubilis (Mauritania Tingitana); 
5. Ain Riahi (Numidia); 6. Pula – Nora (Sardinia); 
7. Ansedonia – Cosa (Etruria, Regio VII); 8. Cas-
tiglione – Gabii (Latium et Campania, Regio I); 9. 
San Benedetto dei Marsi – Marruvium (Samnium, 
Regio IV); 10. Karin Gornji – Corinium (Dalmatia); 
11. Meli (Pisidia).

      
Inscripcións homólogas seguras

Posibles inscripciones homólogas
      

             Oráculo de Apolo en Claros
             (Colofón)   

É evidente que o feito de que os seus textos presenten formularios idénticos3 impli-
ca unha motivación común para a elaboración desta serie de inscricións. O contido 
que presentan é demasiado específico como para que respondan a unha coinciden-
cia motivada por un modelo de inscrición extendido de forma masiva, como unha 
fórmula funeraria estándar. Nelo tamén redunda o contraste entre o escaso número 
de pezas documentadas con esta formulación –que, ata hoxe, apareceron sempre de 
forma singular nos seus respectivos entornos de achádego, nunca acompañadas de 
epígrafes similares– e a amplísima distancia que media entre os distintos puntos de 
dito achádego. Este último factor impide suscitar, asimesmo, que nos atopemos ante 
un caso de posible influencia por contacto entre talleres epigráficos. Considerando 
todos estes condicionantes, resulta especialmente complexo suscitar a que responde 
a elaboración da ara das Pontes, así como as demás pezas homólogas. 

 Se ben o primeiro estudo deste conxunto, levado a cabo por A. Nock 
(1929: 126), interpretaba as dúas pezas localizadas no momento como inscricións 
xurdidas como resposta a consultas individuais ao oráculo de Claros –idea retomada 
máis recentemente por Lane Fox (1988: 194-195)–, coa aparición de novas pezas 
esta hipótese foi descartándose progresivamente en favor de interpretacións que 
implicasen unha orixe común para esta serie de epígrafes (Parke 1985: 161; Veyne 
1986: 276).

 Neste sentido, no seu estudo sobre a Cohors I Tungrorum, E. Birley (1974: 
511-512) suscitou a interpretación máis aceptada actualmente sobre este conxunto 
epigráfico. Asumindo que todas as pezas responden a unha motivación común, e por 
tanto a unha mesma consulta ao oráculo apolíneo, Birley considerou que “ninguén 
por debaixo do propio emperador podería ter sido responsable de que se tomaran 
as medidas axeitadas para que as instruccións do oráculo fosen recompiladas dun 
xeito tan amplo e en tantas partes diferentes do Imperio, incluindo por parte dunha 
unidade do exército romano”4. 

3  As únicas diferencias reseñables no contido común das inscripciones responden a vari-
acións ou erros de transcripción nalgunhas das pezas, como a variación nas formas DIS / DI{I}S / 
D(is), DEABVSQVE / DEABVS(que) / DEABVSQ(ue), CLARI / CLARII ou a mención u omisión 
do termo ORACVLI. 
4  Algunhas teorías alternativas ao respecto en Mitchell 2013: 155 e Jones 2015: 298-301.
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 A partires deste razoamento –que considero sólidamente fundado –
Birley suscitou a posibilidade de que o responsable da consulta ao oráculo, e a 
posterior orden de elaboración das inscricións, non fose outro que o emperador 
Caracalla. Para elo, partía da única inscrición que presenta un dedicante, a peza 
localizada en Inglaterra e erixida pola Cohors I Tungrorum. Dita unidade non 
foi estacionada en Britannia ata o ano 104 d.C., de modo que o epígrafe, e por 
extensión todos os do conxunto, non puido ser erixido antes de dita data. 

 A esto sumou a interpretación dunha cita de Dion Casio (LVII, 15 ss.), 
na que menciona que hacia o 213 d.C. o emperador Caracalla padecía unha 
enfermidade que afectaba tanto ao seu corpo como a súa mente, polo que buscou 
alivio consultando ás deidades máis poderosas. Se ben Dion Casio identifica a 
estas deidades con  Apollo Grannus, Asklepios e Serapis, Birley suscita que a 
interpretatio romana do Apolo de Claros co Apolo Grannus faría do oráculo jonio 
un candidato especialmente apropiado para a consulta naquela ocasión.

  Nun traballo posterior, Montero Herrero (1989: 361) apunta que 
esta visita por parte de Caracalla ao oráculo de Claros podería estar conectada 
coa estancia do emperador no Asklepeion de Pérgamo –uns 225 km ao norte– 
no 214 d.C., tal e como menciona Herodiano (IV, 8, 3). Asimesmo, sinala que 
a interpretación de Birley sería coherente coa  reputación médica –entre outros 
aspectos– do oráculo de Claros, mencionada polas propias fontes clásicas5.

 Neste mesmo artigo, Montero Herrero (1989: 362-362) suscita un aspecto 
máis do contido desta serie de inscripcións que afonda na súa interpretación 
como resultado dun mandato do emperador Caracalla. Trátase da conexión do 
contido dos textos coa política relixiosa de corte sincretista levada a cabo por dito 
emperador, en línea coa tendencia panteísta da época. 

 A propia fórmula Dis Deabusque coa que se inician todos os textos, e 
que ten o seu período de aparición en contidos epigráficos entre os séculos II e III 
d.C., atópase  fortemente vinculada cunha mensaxe sincretista pola que se invoca 

5      Ejemplos de ello son Elio Arístides (III, 312) y Jenofonte de Éfeso (I, 6). Sobre el aspecto 
salutífero del oráculo: Picard 1922: 123 ss. y Parke 1985: 153 ss.

a un conxunto de deidades dun e outro xénero, coñecidas ou non. Deste modo, 
actuaría como un mecanismo de “adecuación de panteones” que permitiría levar 
a cabo unha invocación ou culto conxunto de deidades pertencentes a ámbitos 
diversos, como grecorromanas e alleas a dito panteón, ou obedecendo a tendencias 
sincréticas (Perea Yébenes 1998: 174). 

 Así pois, este conxunto de inscripcións obedecerían a unha iniciativa de 
corte propagandístico político e relixioso por parte de Caracalla. Aproveitando 
un feito puntual –a consulta ao oráculo de Apolo de Claros– o emperador estaría 
levando a cabo un acto de difusión a escala imperial dunha mensaxe que obedecera 
a súa política de sincretismo relixioso. 

 Como ben apuntara o profesor Montero Herrero (1989: 361), os cementos 
desta interpretación son sólidos, aínda que cecais non suficientes. Non obstante, 
esta explicación é, con moito, a máis desenrolada e axustada á documentación 
material con que contamos actualmente. Asimesmo, continuou conservando a súa 
validez coa sucesiva aparición de novas pezas que conforman o conxunto. 

 É máis, a aparición do exemplar máis recente, a inscripción en grego 
procedente de Meli (Pisidia) (Mitchell 2013: 151-155), a uns 320 km ao sureste do    
santuario de Claros resulta, en certo sentido, unha proba a favor desta interpretación. 
O feito de que as inscripcións localizadas ata a data se atopasen na rexión central 
e occidental do Imperio podería dar pé a pensar que non se tratase dun fenómeno 
de escala imperial. Sen embargo, o epígrafe atopado en territorio Anatolio, o único 
coñecido en grego e o máis cercano ata hoxe ao santuario oracular de Claros, 
amplia o marco de interpretación ao Imperio Oriental, así como permite pensar 
que no futuro poderían producirse novos achados de inscricións correspondentes a 
este conxunto. 

 Así pois, podemos comprobar que a ara das Pontes non so resulta 
significativa pola súa particularidade no rexistro epigráfico galaico, senón tamén 
polo feito de formar parte dun peculiar fenómeno epigráfico, moi específico e de 
escala imperial. 
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 Tendo en conta todas estas consideracións, merece a pena que voltemos 
a centrarnos, finalmente, no epígrafe galaico. Considerando a paisaxe epigráfica 
da Galicia setentrional, cabe supor que esta peza tería sido achada non so nun 
contexto alleo ao que orixinalmente ocupou – como é evidente dada a súa 
reutilización como material de construcción na capela de Santa Eulalia– senón 
tamén alonxado espacialmente do mesmo. 

 Esta hipótese parte do feito, xa mencionado previamente, de que ata a 
data de hoxe resulta imposible identificar un taller ou conxunto epigráfico no 
extremo setentrional de Galicia. As officinae ou conxuntos distinguibles máis 
próximos atópanse ben ao sur (Guitiriz, Lucus Augusti) ou ben ao oeste da rexión 
(Brigantium, Campamento de Cidadela). 

 Asumindo a hipótese de que a súa factura obedecería a un mandato 
imperial, considero lóxico pensar que este encargo tería sido atendido por un 
taller epigráfico situado en territorio galaico que, tanto pola súa consolidación 
como polas súas circunstancias, puidera ser contactado a partires da orde imperial 
para levar a cabo a tarefa. É por isto que considero que hai dous posibles puntos 
que responderían a estas características, ambos alonxados do lugar de achado da 
peza en As Pontes (Fig. 3).

 O primeiro deles sería o taller asociado ao campamento da Cohors I 
Celtiberorum en Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña). Trátase do lugar 
de acuartelamento dunha cohors quinquennaria (Costa García, 2009: 213-214) 
destacada a este punto do Noroeste a comezos do século II d.C., atendendo á 
información arqueolóxica do xacemento (Caamaño Gesto y Fernández Rodríguez, 
2000: 207), o cal resulta coherente coa hipotética elaboración do epígrafe das 
Pontes durante o reinado de Caracalla (211-217 d.C.). 

Fig. 3. Relación espacial entre o lugar de procedencia da ara das Pontes e os talleres de 
Brigantium (1) y Cidadela (2)

 As diversas inscricións localizadas tanto no interior como nas inmediacións 
do perímetro campamental apuntan á existencia dun taller epigráfico asociado á 
instalación.

 Asimesmo, esta elaboración por parte dunha unidade auxiliar teriase 
levado a cabo dun modo análogo á peza de Britannia, elaborada pola Cohors I 
Tungrorum. Esta hipótese suscitaría, á súa vez, unha posible interpretación para o 
contido das dúas últimas líneas de texto da ara das Pontes – prácticamente ilexibles 
no seu estado actual– que poderían obedecer á mención da Cohors I Celtiberorum 
como responsable da execución do epígrafe (Armada Pita 2003: 380-381; Armada 
Pita e Martín Seijo 2007: 134), o que faría dela a segunda inscrición da colección 
con mención do dedicante.   

 Se a elo sumamos a asociación a ambientes militares, entre outros,  do 
uso da fórmula Dis Deabusque (Perea Yébenes : 175-177) como factor engadido, 
esta teoría conta cun respaldo suficientemente sólido, e non en van foi suscitada 
anteriormente por varios especialistas (Pereira Menaut 1991: 164; López Barja 
1996: 243).
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 Non obstante, considero que non é desdeñable, canto menos, suscitar unha 
segunda posible orixe para a elaboración da ara das Pontes. Refírome neste caso 
á officina epigráfica asociada co porto de Brigantium (A Coruña). A presenza 
dun taller epigráfico neste punto resulta bastante evidente tanto polas marcadas 
diferencias de soporte e contido das inscricións localizadas neste enclave (Pereira 
Menaut, 1991: 25-40) respecto ás do seu entorno, como pola notable distancia 
xeográfica que media entre elas, e que fan do porto brigantino un punto “aislado” 
na paisaxe epigráfica da zona. 

 A documentación de nomes persoais e de deidades puramente 
grecolatinas de individuos probablemente procedentes do exterior, así como 
–e máis especialmente– a presenza recurrente da administración imperial no 
rexistro epigráfico da Coruña por medio de escravos imperiais ou adicacións 
a relacionadas coa figura imperial, son os elementos máis característicos das 
inscricións deste enclave. 

 En boa medida, este tipo de contidos epigráficos poden relacionarse 
coa presenza neste punto dun punto de control de mercancías e aduana baixo 
administración imperial, unha statio do portorium (De Laet, 1949: 16-17; Ozcáriz 
Gil, 2013: 204). Se ben carecemos de información relativa á data na que dito 
servizo entrou en vigor, si que podemos afirmar que se atopaba activo durante 
os reinados de Marco Aurelio (161-180 d.C.) e Lucio Vero (161-169 d.C.), dada 
a presenza de sendas inscricións adicadas a ditos emperadores por parte dun 
escravo imperial, Reginus (Pereira Menaut, 1991: 31-34). Así pois, para comezos 
do século III d.C. a actividade no porto, así como a officina epigráfica, poderían 
atoparse perfectamente operativos. 

 A natureza de enclave portuario, e por tanto punto de acceso prioritario 
dende o exterior, e núcleo en estreita relación coa administración imperial, dotado 
dun taller epigráfico, son factores que, considero, levan a que non poidamos  
descartar a priori a posibilidade de que o encargo da elaboración da inscrición 
referente ao oráculo de Apolo puidera ser recibido e levado a cabo directamente 
dende Brigantium. Sen embargo, no estado actual da documentación, carecemos 

de elementos que nos permitan profundar en maior medida en favor dunha ou outra 
hipótese respecto a este interesantísimo e peculiar achado epigráfico. 
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- O empresario e os traballadores

- As películas e as funcións.

- Análise morfolóxica.
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- Historia

- O empresario e os traballadores

- As películas e as funcións.

- Análise morfolóxica.

8.- Os outros cines.

9.- O fin dos cines.

1.- Introdución

O Concello das Pontes de García Rodríguez a principios da década dos 40 do século 
XX era unha vila eminentemente rural que vivía principalmente da agricultura e 
a gandería. 

Contaba cunha poboación de 5.200 de habitantes, residindo na parroquia de Santa 
María das Pontes un total de 2.202 habitantes. A poboación no casco urbano apenas 
superaba os 1.500 habitantes.

A partir do ano 1945, coa chegada da Empresa Nacional Calvo Sotelo e a posta 
en explotación da mina de lignito, a central térmica e posteriormente a fábrica de 
abonos, o crecemento da poboación foi espectacular. Pasouse de 5.951 habitantes 
no ano 1950 aos 8.317 no ano 1960 e aos 7.916 no ano 1970. Este pequeno descenso 
veu derivado da emigración á comarca de Ferrol pola puxanza da industria naval 
e a outros puntos de España e Europa. Se temos en conta o crecemento da vila foi 
máis notable ao pasar dos 2.202 habitantes no ano 1940 aos 2.887 no ano 1950, os 
5.177 habitantes no ano 1960 e os 5.549 habitantes no ano 1970.

Para ocupar o tempo libre e de ocio os veciños das Pontes tiñan varias alternativas. 
Unha delas era acudir aos centros recreativos existentes na vila como o Casino e o 

Liceo onde se podía 
xogar ás cartas, ler 
a prensa ou charlar, 
e en datas sinaladas 
como o Nadal ou o 
Entroido asistir aos 
bailes organizados 
por estas entidades 
sociais.

Casino, anos 50
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Tamén podían asitir aos salóns de baile abertos na vila coma o Avenida, a Casa de 
Sánchez, o salón de Bernat, máis tarde a sala de festas Trastoy e a outros salóns 
nos concellos limítrofes (o salón da Tallaría en Roupar, o salón de Espiñaredo e o 
salón de Goente).

Durante o verán existía a posibilidade de acudir ás verbenas e festas que se 
celebraban tanto na vila coma nas parroquias e concellos limítrofes.

O deporte mantiña ocupados a unha parte importante de poboación que acudía 
con frecuencia a  presenciar os partidos de fútbol xogados polo Club de Fútbol 
Calvo Sotelo, etc.

Pero será o cine unha das principais alternativas culturais e de ocio que enchía a 
vida cotiá dos veciños/as. Tres salas abrirán na vila ao longo da segunda metade 
do século XX e funcionarán simultaneamente durante varios anos na década dos 
60 e 70 o que para unha vila de pouco máis de 5.000 habitantes da unha idea dá 
importancia que tivo a sétima arte.

Os promotores destas salas eran de diversa procedencia: Dende a iniciativa 
privada particular como a de Adolfo López Vizoso co Cine Alovi e os irmáns 
Demetrio e Serafín De la Fuente co Cine Hispania ata a iniciativa da empresa 
pública Empresa Nacional Calvo Sotelo co cine Lar.

2.- O cine como espectáculo de ocio na época

O cine xunto cos bailes, en salóns e festas, na década dos 40 e 50 era o principal 
destino para a ocupación do ocio e o tempo libre da poboación, sobre todo, nas 
pequenas vilas galegas. Nas vilas máis grandes e nas cidades o tempo libre era 
ocupado tamén polo teatro. 

Os primeiros anos da posguerra foron anos nos que a poboación trataba de 
esquecer os horrores da guerra, sufría de penurias e moitas familias subsistían. 

Foron os anos do racionamento que aprobou o Estado como medida de control 
sobre os alimentos. Neste escenario a presenza de homes, mulleres e nenos e nenas 
nas salas cinematográficas era comùn.

Tal e como di Abelleira Doldán (2012) “el cine cumplió la misión de servir como 
válvula de escape practicamente única ante la situación social y económica de 
posguerra, puesto que constituyó un refugio seguro, donde, al  menos durante la 
duración de la película, olvidarse de la realidad1.

Seguindo a Abelleira Doldán (2012):

“La asistencia al cine se convirtió, para muchos, en la excusa perfecta para 
organizar en torno a ella el antes y el después, y así llenar el ocio de un 
día festivo... Un nuevo rito se fue extendiendo paulatinamente en toda la 
sociedad. De naturaleza laica, servía como contrapunto al otro rito social 
por excelencia: la asistencia a la iglesia a oir misa2.

O franquismo, desta maneira, tratará de converter o cine nun elemento para a 
construción de identidades e modelos sociais. O impacto do cine na sociedade 
permitiralle alcanzar unha importancia como ferramenta ideolóxica para o Estado, 
preocupándose dende o primeiro momento do seu control e da súa utilización como 
medio propagandístico e educador de masas.

O espectáculo cinematográfico, nesta época, converteuse nun instrumento para 
transmitir os valores e ideoloxía do réxime franquista. A través da censura, 
realizada polos funcionarios da Dirección Xeral de Seguridade, controlaba o 
contido das películas. E por outra parte co NO-DO3 (Noticiario Documentales 
Cinematográficos) exhibíanse os logros do réxime, as obras do Estado, etc. A súa 
proxección foi obrigatoria dende o 1 de xaneiro de 1943 ata a súa desaparición en 1976.

1 ABELLEIRA (2012), p. 162.
2          ABELLEIRA (2012),  162.
3 O informante A.B.P. dicía:”era una forma de enterarnos de lo que pasaba en España y en 
el mundo, porque daban las noticias. Los partidos del Real Madrid de las cinco copas de Europa los 
vi en el Nodo. Entrevista realizada o 24/01/2017.
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García Fernández (1996) considera 
que a política do réxime pretendía “a 
observancia de conductas morais por parte 
do espectador e do empresario a quen, 
se lle reclama con certa continuidade 
un respecto na programación de certos 
títulos, e na prohibición dunha serie de 
películas pola súa “nociva” influencia no 
público”4.

A principios dos anos 60 chegou a 
televisión que foi un forte competidor 
que provocou o lento pero permanente 
descenso de espectadores e peche de 
moitos salas. Na nosa vila mercaron 
aparatos para exhibir películas e series 
no Liceo, no Casino, no Avenida5, etc. No 
Liceo xuntábanse as fins de semana máis 

dun cento de nenos/as para ver series como “Cheyene Bronco”, “Bonanza”, “El 
Zorro” ou “El LLanero Solitario” nunha televisión que colocaban no escenario.

3.- O funcionamento dos cines

En todas as vilas galegas as películas traíanas en autobús, dende as distribuidoras 
establecidas na Coruña, principalmente a CIFESA, Procines (Producciones 
Cinematográficas Españolas), etc. 

4  GARCÍA (1996). p. 
5 No ano 1962 os ponteses puideron ver no Avenida a final da Copa de Europa de Futbol 
que gañou o Benfica de Eusebio “o pantera negra”, ao Real Madrid de Puskas, Di Stefano e Gento 
por 5 a 3.

Os operadores correspondentes eran os encargados de rebobinar as cintas. A 
duración de cada sesión variaba entre unha hora e media e dúas horas, e constaba do 
trailer, o NO-DO – noticiario cinematográfico que se proxectaba obrigatoriamente 
en todos os cines do país dende 1942, a propia película e un descanso de dez a 
quince minutos cara á metade da película.

A cabina constaba dun proxector ao que había que cambiar con frecuencia o 
espello ao queimarse coa chispa do arco dos carbóns; un amplificador de son e un 
rectificador de corrente,  para cambiar de alterna a continua, que accionaban os 
carbóns da lanterna.

Ao principio os cines ponteses 
só tiñan un proxector e estaban 
obrigados a interromper en 
moitas ocasións a proxección 
para efectuar o cambio, 
aínda que noutros casos os 
operadores empalmaban 
sobre a marcha a nova bovina 
evitando ter que acender as 
luces. Máis tarde adquiriron 
outro proxector que permitía 
unha sesión ininterrompida, 
facilitando o cambio de rolo. 
A marca máis elixida era a 
Ossa (Orfeo Synchronic, S.A.)

Unha vez proxectadas 
devolvíanse á distribuidora, 
onde se comprobaba se había 
algún desperfecto ou faltaba 
algún fotograma impoñendo, 
de ser caso, sancións.

Cartel Bronco

Máquina Ossa Cine Alovi, ano 1985. Arquivo Antonio 
López Grueiro
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Cando ían facer as xestións coa “Sociedad General de Autores”, aproveitaban 
para selar os talonarios de entradas, devolver as non utilizadas e resolver asuntos 
económicos.

En canto á exhibición das películas, nos primeiros anos 40 a maior parte das cintas 
eran españolas, nas que destacaban o xénero folclórico, histórico e as relixiosas. A 
partir dos anos 50, co aperturismo do réxime franquista, permitíronse a exhibición 
de producións norteamericanas nas que destacaban o cine bélico, de aventuras, 
etc.

4.- A  arquitectura cinematográfica

A finais dos anos 40 e principios dos anos 50 a xeografía galega encheuse de cines. 
Os edificios foron deseñados por arquitectos que traballaban tradicionalmente a 
arquitectura residencial. 

Xosé Nogueira considera que:

o cine coñece unha época boiante como negocio na posguerra, como 
demostra a febre construtiva de salas ao longo dunha década tan dura 
nas condicións de vida como foi a dos anos 40, nun país cunha economía 
arrasada en un período que coñeceu un acusado descenso da actividade 
arquitectónica en xeral que non se superou ata ben entrada a década dos 
50. De tal xeito que na década 1940-1950 van abrir as súas portas o 45 
% dos cines galegos6.

En canto ao estilo que terían estes novos cines construídos despois da Guerra 
Civil, o novo Estado pretendeu definir como debía ser a nova arquitectura. “La 
arquitectura racional o moderna ... fue demonizada. Todo aquello que tuviese un 
aire de modernidad asociada a las vanguardias arquitectónicas de las primeras 
décadas del siglo fue tachado de antiespañol y extranjerizante”7.

6  NOGUEIRA (1987), p. 89
7  ABELLEIRA (2012), p. 163.

Segundo Abelleira Doldán (2012) “el resultado final de esta ausencia de un modelo 
claro es que, tras los primeros años de fuerte componente ideológica, el panorama 
resultante fue el de una evidente inexistencia de estilo predominante...”.

O mesmo autor considera que “el racionalismo..., fue aceptado de modo paulatino, 
aunque la mayoría de las veces encubierto con algún elemento evidente de clara 
significación política. Tambien se utilizó un historicismo localista8.

A normativa a que estaban sometidos os arquitectos para o deseño dos edificios 
era fundamentalmente o Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos de 
maio de 1935, en vigor ata o ano 1982. “Su contenido no era exclusivo para cines, 
puesto que regía la apertura de todo local de nueva planta o reformado destinado a 
espectáculos públicos”9. Esta norma regula sobre todo os aspectos da seguridade 
para a rápida evacuación do local e outros aspectos sobre os aseos e o local de 
cabina.

Os arquitectos, coa proxección de edificios para a exhibición de películas, tiñan 
que ter en conta diversos requisitos. O espectador debía ter unha correcta visión 
da imaxe da pantalla, un son perfecto e poder estar sentado con comodidade nas 
butacas. 

No caso de ter moitos espectadores, era necesario a súa colocación en varios pisos, 
para diminuír a excesiva lonxitude de sala. Por outra parte a pendente da sala 
evitaba unha visión incorrecta da pantalla.

A iluminación estaba constituída pola de emerxencia, a decorativa e a dos descansos 
e saída, e a acústica, estaba relacionada coas proporcións, as formas do recinto, os 
materias de revestimento, etc. Os cines, a diferenza dos teatros, non necesitaban a 
suntuosidade decorativa. O cine nacía como espectáculo de masas ao que podían 
acceder todas as clases sociais, polo que inicialmente os seus edificios carecían de 
decoración, sobre todo en vilas pequenas. Posteriormente e, sobre todo, nas vilas 

8  Ibídem.
9 Ibídem, p. 165. Publicado na Gaceta de Madrid, número 125 de 5 de maio de 1935, pp. 
1055-1070.
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os edificios trataron de imitar as decoracións dos teatros, para atraer a un tipo de 
público burgués.

5.- A publicidade e a carteleira

Os propietarios dos cines en xeral, e os ponteses en particular, eran conscientes da 
importancia da publicidade e do anuncio das proxeccións.

Por este motivo as carteleiras serían o principal medio publicitario adoptado 
para anunciar as películas. Durante anos as fachadas destes inmobles foron 
engalanadas con anuncios de filmes (carteis e afiches). Cando os propietarios 
decidían o cambio da programación poñían os carteis o domingo á tarde ou o luns. 
No cine Alovi eran colocados no portal sobre un panel de corcho e máis tarde eran 
pegados na parte esquerda da fachada dianteira.

Outro medio publicitario eran os programas de man, que eran repartidos coas 
entradas das películas. Nas Pontes tamén eran repartidos os domingos á entrada 
e saída da misa. Estes programas contiñan os datos principais para anunciar a 
exhibición: sala, título do filme, principais intérpretes, data e horario das diferentes 
funcións. A maioría consistían na redución do cartel a pequeno formato. Na nosa 
vila eran realizados na imprenta La Ibérica. No anverso aparecía o título da 
película e no reverso o título do cine, día da estrea, un breve extracto do argumento 
da película. Os actores ou o cartel en miniatura eran a toda cor. A censura tamén 
funcionou nestes programas de man que tiñan que ser enviados previamente á 
Delegación Provincial do Ministerio de Información e Turismo para o seu visado.

Cantas máis estrelas ilustraban o programa, maior espectación se creaba no 
contorno da película.

Fachada e carteleira cine Alovi, Ano 1985. Arquivo Antonio López 
Grueiro

Programa de man de Aeropuerto
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Xunto á carteleira e os programas de man anunciaban as proxeccións na prensa. 
Esta achegaba información cinematográfica moi variada. Era frecuente que 
aparecera na sección de espectáculos a programación das salas das cidades (A 
Coruña, Ferrol) e tamén de vilas coma As Pontes. Xunto cos anuncios adoitaba 
aparecer a cualificación por idades das obras como instrumento de protección da 
infancia e a xuventude.

Outro dos aspectos a destacar é a escasa duración en carteleira dos títulos, 
permanecendo en cartel pouco máis dunha semana. Os circuítos de distribución 
e as reestreas, así como a necesidade constante de renovar a oferta xustificarían a 
brevedade expositiva das cintas nas diferentes salas.10

A censura tamén funcionou como medio publicitario e nas Pontes nun escaparate 
que tiña a casa situada a carón da farmacia De la Fuente era colocada a información 
coa sinopse da película, o ano de realización, duración e se era tolerada para 
maiores ou para menores.

No Cine Alovi tamén facían publicidade das películas coa colocación dun 
altofalante situado na ventá circular da planta segunda do cine na que poñían 
música popular unha hora antes de comezar a película.

10 ARIAS (2009), p. 192.

O CINE ALOVI

Historia

O día 2 de xaneiro de 1948, don Adolfo López Vizoso, actuando como mandatario 
verbal da súa esposa Dª Nicolasa Fernández Prieto, propietaria do soar situado na 
estrada xeral de Rábade a Ferrol, situada no km. 468,6 ao 7 da dita vía, solicita 
permiso para construír un edificio destinado a Cine, de acordo co proxecto asinado 
polo arquitecto Nemesio López Rodríguez. 

Ao expediente incorporan un oficio da Xunta de Espectáculos dependente do Go-
berno Civil de data 10 de febreiro de 1948 no que se autoriza a construción do 
cinematógrafo coas seguintes condicións:

1º. Que se revista o falso teito da sala con materiais incombustibles ou revogos de 
xeso.

2º. Que se instalen os servizos sanitarios en número e condicións que determinan 
o artigo 133 do vixente regulamento de Espectáculos e se adopte sistema de venti-
lación que garante a renovación do aire do local. 

3º. Que durante a execución das obras se teñan en conta os detalles das mesmas 
que non se determinan nos documentos presentados e que esixen as disposicións 
do citado regulamento.

A licenza de obra foi outorgada o 24 de agosto de 194811. Unha vez rematadas as 
obras o promotor estaba obrigado a solicitar a apertura de funcionamento da dita 
sala na Xunta Provincial de Espectáculos.

O construtor foi un albanel portugués que vivía no Rego do Muíño.

Despois de varios meses de obras remátase e a sala inaugúrase o 1 de xaneiro de 
1950 coa proxección da película “La Duquesa de Benamejí” (1949) do director 

11 O importe da licenza foi pagado o 26 de marzo de 1949 e ascendeu a 470 pesetas.

Carteis películas cine Alovi.
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Luís Lucía e ao ano seguinte estreouse no aniversario da súa apertura a película 
“Agustina de Aragón” (1950) dirixida por Jorge Orduña, estando o cine cheo.

As reformas efectuadas

Nos anos 1959-60 fixéronse unhas pequenas reformas no escenario para adaptar a 
pantalla ao cinemascope o que lle levou a ensanchar a pantalla.

Nos anos 1969-1970 Adolfo e o seu irmán Alfonso López Vizoso, proxectan realizar 
unha gran reforma do edificio para o cal solicitan un crédito do Banco de Crédito 
Industrial, que é denegado. Finalmente só reforman os camerinos e constrúen unha 
marquesiña na entrada. 

Non sei se na primeira ou na segunda reforma o edificio foi ampliado cara ao fondo 
para pasar dos 23 metros aos 36 metros de lonxitude actuais para aumentar as 
dimensións do escenario e o aforo da sala.

O peche definitivo do cine chega no ano 1985.

Programa de man de La Duquesa de Benamejí

Programa de man de Agustina de Aragón Ambigú cine Alovi, ano 1985. Arquivo Antonio López Grueiro
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No ano 1989, o Concello das Pontes de García Rodríguez, ante a falta dun local 
de titularidade municipal para teatro, cine, etc decide adquirir o edificio para ser 
destinado a Auditorio Municipal. Realízanse unhas pequenas obras de pintado, 
colocación de amplificación e altofalantes, etc. Será inaugurado no ano 1991 coa 
proxección da película galega “Continental” do coruñés Xavier Villaverde.

O 18 de decembro de 1995, o arquitecto municipal, Antonio Rodríguez, emite un 
informe sobre a patoloxía das cubertas do edificio que fora construída cun sistema 
construtivo de armaduras que transmiten as cargas aos muros ou piares, viguetas 
de madeira entre os armazóns que soportan o taboado de madeira,  fibrocemento 
na parte nova, que sustenta o material de cubrición da cuberta, lousa do país. Este 
é complementado cun informe sobre o estado estrutural do cine o 4 de xaneiro de 
1996.

O 5 de febreiro de 1996 o mesmo arquitecto redacta un informe sobre valoración 
global da restitución das cubertas e outras melloras no cine. Este informe 
contempla o desmonte da cubrición existente, do taboado de viguetas, execución 
de zuncho perimetral, colocación de nova armazón metálica, correas e cubrición 
con paneis de chapa, capa de compresión de formigón alixeirado e cubrición de 
lousa. Contempla tamén o derribo das edificacións anexas ao cine pola súa fachada 
dereita mirando á fronte, execución de novos camerinos e dotación precisa para 
adaptación do local á normativa de incendios. 

Finalmente o concello encarga un proxecto de rehabilitación ao mesmo arquitecto, 
denominado “acondicionamiento y reforma del Cine Alovi” que se executará ao 
longo do ano 1996-1997.

Despois desta rehabilitación realizáronse obras de menor envergadura como a 
colocación dun trust no escenario, unha nova rehabilitación dos camerinos, etc.

Plano fachada, ano 1996. Antonio Rodríguez. A. M. As Pontes

Plano sección, ano 1996. Antonio Rodríguez. A. M. As Pontes
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O empresario e os traballadores

Adolfo López Vizoso, fillo de Antón López (da Carreira) e de Hipólita Vizoso, foi 
o promotor do cine. Estaba casado con Nicolasa Fernández Prieto. Exerceu como 
empresario dirixindo o cine durante os anos que estivo aberto. Na década dos 70 
foi axudado polo seu irmán Alfonso López que se encargou de xestionar o cine 
varios anos.

Ao longo da súa historia o cine tivo varios operadores, entre eles, Bernate que era 
mecánico da Empresa Nacional Calvo Sotelo, Santiago González “Benedicto”, 
Vicente González, Jesús Pico Doce, “Suso da Azureira”, Jesús Castro Romero, 
“Suso de Severiano”, José Castro Romero,  “Pepe de Severiano”, Manuel Castro 
Romero, “Lolo de Severiano”.

Na venda de entradas traballaron as señoras de Román, e as de Castro.

Como acomodadores traballaron Jesús García, Tolas, etc e como porteiro traballou 
Santiago que era alguacil.

No ambigú cando estaba na entrada do cine traballou Pepe de Nieves, onde se podía 
mercar por unha peseta cucuruchos de cacahuetes ou beber as gasosas con boliches 
marca “El Hogar”. Nos últimos anos traballou a muller de Luís,o porteiro.

Cine Alovi, ano 2010
Certificación de boa conduta sindical, profesional e privada de Adolfo López Vizoso, ano 
1969.
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Na xerencia do cine tamén axudou Antonio López Ferreiro, natural de Roupar, 
traballador da Empresa Nacional Calvo Sotelo que se encargaba da contabilidade.

As películas e as funcións

O cine inaugurase o domingo 1 de xaneiro de 1950 coa proxección da película  
“La Duquesa de Benamejí”. Era unha película española dirixida por Luis Lucía 
Mingarro en 1949, sobre unha obra homónima escrita por Manuel e Antonio 
Machado. Estaba protagonizada por Amparo Rivelles, Jorge Mistral, Manuel 
Asquerino, Julia Caba Alba, etc e producida por Compañía Industrial Film, S.A. 
Cifesa. O xóves 5 seguinte proxectouse “Una canción en la noche” de René 
Cardona e o domingo seguinte  “Noche eterna” de Anatole Litvak.

Durante estes primeiros anos proxectábanse as películas os xoves, sábados e 
domingos, festivos e días de feira. Moitos xoves poñían o cartel de “fémina” e 
podían acceder as mulleres acompañadas dos homes pagando unha soa entrada. 

Había unha función ás 4 da tarde para os nenos-as e outra ás 7 e outra ás 10 da 
noite.  Cando era tolerada para os menores pola censura, emitían dúas ou tres 
funcións, incluso os sábados ás 10 da noite. As entradas custaban 3 pesetas para 
os adultos e 1 peseta para os nenos/as.

Ás sesións acudían veciños da vila e das aldeas de Pontoibo, Marraxón, chegando 
a haber funcións nas que non chegaban as entradas para todos.

Ao principio tiñan unha soa máquina e logo adquiriron outra para reducir os cortes 
e os descansos. As películas viñan á vila no coche de liña dentro dun saco coas 
caixas que traían os rolos da película.

Ademais de proxectar películas o cine foi aproveitado para exhibir espectáculos 
de música, circo, etc12. Un dos espectáculos máis recordados eran as funcións 
benéficas como o festival de axuda ao necesitado que se celebraba anualmente. 
Nel actuaban persoas da vila cantando, actuando, etc. Pasaron polo escenario 

12  A.B.P. recorda a asistencia a espectáculos de equilibristas e trapecistas, actuación de Los 
Tres Sudamericanos, etc.

do Alovi nestes festivais os irmáns Cal, Augusto Caramés, Cárdenas, Dositeo 
(integrante do grupo El Sputnik y los siete de Jamaica), ou as aspirantes a estrelas 
como Marisol13. Pero  tamén actuaron no Alovi grandes estrelas da canción como 
Antonio Molina, etc.

13  Entrevista realizada a O.G.P. o 06/10/2017.

Festival de 
elección da 
raíña das 
Festas no 
cine Alovi

Festival do XX 
aniversario 
da Empresa 
Nacional Calvo 
Sotelo, ano 
1964
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Análise morfolóxica

O proxecto orixinal14 redactado polo arquitecto Nemesio López Rodríguez en 
outubro de 1947, consta dunha memoria e de 6 planos. Un plano de fachada, un 
plano da sección da embocadura, un plano de sección lonxitudinal, un plano de 
planta de butacas, un plano de planta de anfiteatro, e un plano de planta de cabina

Na planta baixa está o porche ou vestíbulo exterior flanqueado polo despacho de 
billetes. Deste pásase mediante amplas portas cegas e logo acristalada, ou unha 
porta de madeira lateral, ao “foyer” ou vestíbulo interior. Neste localízanse dous 
aseos, o despacho de billetes, o ambigú, que máis tarde será colocado na planta 
primeira; un pequeno almacén e as dúas escaleiras de subida á primeira planta.

A continuación a través doutras portas accédese á sala de butacas cunha dimensión 
de 23 metros de lonxitude. No proxecto orixinal as butacas colocábanse en 
ringleiras rectas cun corredor central e dous  corredores laterais en número de 360 
distribuídas en 19 filas á esquerda e á dereita do corredor central. Nas reformas 
efectuadas no ano 1969 organizáronse en 22 filas, con 10 asentos en cada sector 
(440 butacas), e no ano 1997 cando o edificio é rehabilitado polo Concello son 
colocadas novas butacas en ringleiras curvadas. Actualmente ten dúas seccións 
de 16 filas que sumadas ás do anfiteatro dan un total de 402 asentos. O chan, con 
pavimento de madeira, ten pendente dende a pantalla ata o centro da sala, onde 
está o punto máis baixo, e ascendente de novo cara á saída,  permitindo unha 
visión satisfactoria para todas as ringleiras de espectadores. Finalmente atopamos 
o escenario e a pantalla.

O anfiteatro da primeira planta é accesible mediante dúas escaleiras a cada lado 
do vestíbulo de entrada, que conducen a un espazo distribuidor aberto que fai 
de vestíbulo interior con dous servizos de homes e mulleres e unha oficina e as 
escaleiras que van á planta terceira de cabina. Nos últimos anos, estes servizos son 
ocupados polo ambigú. Mediante dúas portas accédese á tribuna con capacidade 

14 Licencia de construcción de un edificio destinado a Cine solicitado por Don Adolfo 
López Vizoso. Ano 1948. A. M. Sign. 755/66.

para 150 localidades, con gradas organizadas nunha plataforma central cun corredor 
central que da acceso a dous palcos laterais. 

Do vestíbulo do anfiteatro parte unha escaleira que sobe ao piso superior onde está 
a sala de cabina, a sala de rebobinado e un baño para o operador.

Contempla cinco portas de saída directa e unha de seguridade.

No proxecto orixinal o cine adopta unha planta rectangular pero que se estreita no 
tramo máis preto do escenario, reservando unha parte para “foyer” e servizos varios 
e o resto para o acomodo dos espectadores.

Na reforma realizada no ano 1969 refíxose a parte traseira do edificio, ampliando 
cara a atrás o escenario uns 4 metros, construíndo os primeiros camerinos e dándolle 
á sala a forma rectangular que ten actualmente.

O arquitecto logrou unha composición en planta bastante nobre ao lograr unha 
simetría na distribución favorecida pola forma rectangular do soar. Así, dende a 
simetría na fachada e o vestíbulo parten as dúas escaleiras, que son perfectamente 
simétricas, e esta simetría continúa no anfiteatro e na planta de cabina.

O proxecto orixinal, concebiu inicialmente a fachada con portas cegas, na liña dos 
teatros. Constrúese así e incorporanse as portas acristaladas na reforma realizada 
no ano 1969 ou se foron realizadas con anterioridade. O que si é certo e que esta 
fachada ten unha clara intención de concentrar a súa atención na fronte, cuncha 
clara vocación publicitaria. Por iso, no exterior, o protagonismo do espectáculo 
público facíase patente mediante a fachada acristalada así como co deseño do 
vestíbulo exterior que  conecta a rúa co cine. O emprego das cristaleiras comunica 
visualmente os ámbitos públicos e privados. Aínda que no interior, pese a sinxeleza 
especial do contedor, é capaz de transcender esa limitación para crear un ambiente 
vibrante, en que a cor e o detalle dotaban de homoxeneidade ao conxunto.
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Plano fachada cine Alovi, ano 1948. Nemesio López. A.M. As Pontes

Plano Planta anfiteatro cine Alovi, ano 1948. Nemesio López. A.M. As Pontes

Plano planta baixa cine Alovi, ano 1948. Nemesio López. A.M. As Pontes
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Plano planta de cabina cine Alovi, ano 1948. Nemesio López. A.M. As Pontes

Plano sección cine Alovi, ano 1948. Nemesio López. A.M. As Pontes

Plano embocadura cine Alovi, ano 1948. Nemesio López. A.M. As Pontes
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As características específicas e espaciais, que cumpre son:

- Deséñase a fachada como reclamo, cun cometido de atraer e exhibir o que 
hai no seu interior.

- Organízase un vestíbulo xeneroso destinado á espera, ao encontro social, 
que se pode abrir á rúa.

- Resérvase a maior parte do espazo para unha sala ampla, sen apoios inter-
medios, con condicións idóneas de visibilidade e acústicas.

- Aprovéitase o espazo e no desenvolvemento lonxitudinal colócase un es-
cenario e pantalla no final.

- A cabina de proxección deséñase como un recinto segregado, dotado de 
medidas de seguridade para cumprimento do regulamento de espectácu-
los.

- Resérvase un espazo para o comercio e o encontro: “foyer”, ambigú, etc.

En canto á localización, os cines edificados en Galicia buscaban a mellor localiza-
ción, e o promotor neste caso elixiu unha parcela no centro do nucleo urbano das 
Pontes e a carón da principal avenida, a do Xeneralísimo (actual Avda. de Galicia). 

A linguaxe que se utiliza neste edificio é máis ben clásica cunha planta baixa de 
arcadas, ocos máis pequenos a medida que subimos en altura e un pequeno fron-
tón superior. Incluso na planta baixa, imítase un acabado con perpiaños e xuntas 
afundidas que está presente en edificios de épocas moi anteriores, como pode ser 
o Teatro Principal de Santiago, que é de mediados do século XIX.

Segundo teñen manifestado os informantes, o cine era unha preciosidade. Tiña 
unhas lámpadas de pedrería nos corredores e no centro unha lámpada con forma 
de roda. A pantalla tiña orixinalmente nos bordos uns adornos cor ouro con luces 
de cores. A decoración dos bordos da pantalla eliminouse cando fixeron a reforma 
do escenario para emitir en cinemascope.

Cine Alovi, ano 1985. Arquivo Antonio López Grueiro
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O arquitecto: Nemesio López Rodríguez

Naceu en Sarria en 1908 e morreu en Ferrol en 1983. A mediados dos anos 30 
abre despacho en Ferrol e a partir do ano 1936, coa excedencia solicitada polo 
arquitecto Rodolfo Ucha, pasa a desempeñar o cargo de arquitecto municipal de 
Ferrol. Realizou obras na cidade como a Praza de España, o Concello, o cemiterio 
de Catabois, o parque Reina Sofía ou o edificio da antigua Caixa de Aforros.

En canto a arquitectura cinematográfica deseñou unha gran cantidade de cines na 
comarca de Ferrol e noutros concellos como o cine Gran Vía de Cariño (1951), 
o cine Galicia de Fene (1955), o cine Rosales (“Cine Ardá”) de Fene (1945), o 
cine Avenida de Ferrol (1946), o cine Casablanca de Catabois (1960), o cine La 
Terraza de Ferrol (1965), o Palacio de Cristal de Serantes (1953), o cine Madrid 
de Neda (1947), o cine Senra en Ortigueira (1959), cine Cissa en Sarria (1947), o 
cine Paraiso en Valdoviño (1949)15.

 

CINE HISPANIA

Historia

O proxecto do cine foi presentado no Concello para a obtención de licenza 
municipal no ano 1943. O expediente consta dunha solicitude efectuada por D. 
Julio Illade Rilo, casado, farmacéutico municipal, de data 31 de marzo de 1943 e 
do proxecto redactado polo arquitecto Leoncio Bescansa Casares que ten data de 
xuño de 1943.

Na solicitude queda constancia da existencia dun local previo que estaba destinado 
a garaxe na rúa Alameda (actual rúa  Alexandre  Bóveda) que pretende rehabilitar. 
Por este motivo pretende darlle un piso sendo destinado a planta baixa a cine e a 
planta alta a vivenda. A obra realizarase con materiais usados na comarca, paredes 

15  SÁNCHEZ (2016).

de mampostería de pedra de lousa, o chan de cemento e cal e as paredes pintadas 
de branco

O proxecto contén un plano da fachada existente e outro da futura fachada do cine. 
Figura un plano da planta preexistente e un plano da planta reformada, un plano da 
planta da cabina, un plano de sección e un esbozo do emprazamento. 

A fachada contempla unha porta 
central de dous vans e dúas portas 
nos laterais. Unha para acceder ao 
despacho de billetes e outra para 
acceder á oficina. A continuación 
un corredor central e 16 filas de 
butacas a cada lado con 95 butacas 
o que sumadas dan un total 190 
localidades. No fondo estaban os 
sanitarios de homes e mulleres. Na 
planta primeira estaba a cabina e 
outro servizo.

O expediente incorpora un informe 
do Negociado de Espectáculos 
do Goberno Civil con data 22 de 
outubro de 1943 no que resolve 
conceder autorización pero 
obrigando a realizar as seguintes 
modificacións no proxecto orixinal:

1º.- Os materiais do teito da sala 
deberán ser incombustibles.

2º.- O número de espectadores 
non debe exceder de 180 como 
corresponde ao volume de 4 m3 por 

Plano fachada cine Hispania, ano 1943. 
Leoncio Bescansa A. M. As Pontes
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Plano planta cine Hispania, ano 1943. Leoncio Bescansa A. M. As Pontes Plano sección cine Hispania, ano 1943. Leoncio Bescansa A. M. As Pontes

Plano planta cabina cine Hispania, ano 1943. Leoncio Bescansa A. M. As Pontes
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espectador para a cubicación de 720 m3 que ten a sala. A ventilación da sala 
realízase con dous tubos colocados na sala e outros dous no local taquilla e outro 
na oficina, e deberán levar aparatos aspiradores para garantir a renovación do aire.

Estas modificacións eran moi frecuentes na época para facer cumprir a normativa.

O permiso finalmente é concedido na sesión plenaria do 15 de decembro de 1943.

O cine inaugúrase no ano 1944 e foi pechado no ano 1963.

O empresario e os traballadores

Os empresarios foron Serafín e Demetrio de la  Fuente. Nos anos 60 colaborou na 
xerencia Vicente Rodríguez Cao (propietario de La Ibérica)

O operador foi Diego das Navarras que vivía na vila e despois quedou o fillo de 
Eladio que traballaba na mina.

Traballaron de porteiro e acomodador José García Pedre “Pepe de San Roque”, 
logo Amadeo Cotelo, etc.

As películas e as funcións

Unha vez aberto o Cine Hispania proxectaba moitas películas toleradas para 
menores.

Ofrecía moito cine español e europeo como o inglés da casa Rank Organisation, 
cine italiano, cine mexicano protagonizado polos músicos e actores Jorge Negrete 
ou Miguel Aceves Mejías que era máis barato que as producións norteamericanas. 

Inauguración cine Hispania, ano 1944.

Cartel El pirata de los siete mares, cine Hispania
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Análise morfolóxica

O proxecto consiste na reforma dun edificio xa existente. Por este motivo 
o arquitecto estaba condicionado tanto polo soar como pola construción xa 
realizada á que debeu dar resposta. A isto debe engadirse o pobre investimento 
dos promotores na edificación, moi en consonancia coas obras realizadas nas 
pequenas vilas nos primeiros anos da posguerra. Proxéctase un edificio  funcional 
e cun reducido valor arquitectónico

A distribución en planta deste cine é moi pouco habitual, coa entrada por debaixo 
da pantalla e o vestíbulo ou salón de descanso, xunto cos aseos, ao final da sala. 
Probablemente se deba á configuración inicial do edificio que foi reformado. 

Realizaron unha reforma moi humilde, sen tan siquera modificar o chan para darlle 
pendente e mellorar a visibilidade.

O arquitecto. Leoncio Bescansa Casares

Leoncio Bescansa Casares naceu na Coruña en 1879 e morreu na mesma cidade en 
1957. Era fillo do comerciante coruñés Fermín Bescansa e de Cándida Casares, filla 
á súa vez do químico Antonio Casares Rodríguez.

Estudou arquitectura en Madrid rematando os seus estudos en 1903. Un ano máis 
tarde viaxou por Europa. Foi arquitecto municipal de Córdoba, Lugo e Santiago 
de Compostela e arquitecto diocesano de Monforte de Lemos. A partir de 1911 
instalouse como arquitecto libre na Coruña16. 

Foi un dos últimos arquitectos modernistas e considerase tamén integrado no grupo 
de arquitectos do eclecticismo17, con Pedro Mariño e Eduardo Rodríguez-Losada.

Entre as súas obras destacan as Escolas Labaca (1912-1915), que combinan 
modernismo con estilo neogótico, o edificio chamado “dente de ouro” na praza 
de María Pita (1926-1927), o colexio dos Maristas (1923-1926), a sé do Banco 
da Coruña (1923) (hoxe  BBVA do Cantón Pequeno), e a maternidade Labaca 
(hoxe oncolóxico)18. Asemade, Bescansa é autor tamén de numerosas edificacións 
particulares na Coruña e Betanzos.

Para arquitectura cinematográfica deseñou na cidade da Coruña o edificio do cine 
Linares Rivas (1918), a reforma da fachada do desaparecido cine España na rúa 
Falperra (1929), o cine Hércules na rúa San José (1930), en Muros o cine París 
Cinema (1943), en Rianxo o cine El Centro (1948) e en Pontedeume o Coliseo 
García Novoa (1929)19

16 PORTO  e VÁZQUEZ (2012), p. 116.
17 En xeral, o  termo “eclecticismo” describe unba obra de arquitectura que aglutina elementos 
de estilos históricos diferentes.
18 http://www.edu.coruna.es/ga/portada/actualidad/as_escolas_labaca_e_a_arquitectura_do_
seu_tempo.
19 SANCHEZ (2016).

Cartel película de Jorge Negrete, cine Hispania.
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OUTROS CINES DAS PONTES

Existiron nas Pontes de García Rodríguez outros cines. Un era o cine ambulante 
propiedade da familia Silvent que tiñan unha máquina de cine e alugaban locais 
nas aldeas para exhibir películas. Unha das máquinas foi colocada no antigo pub 
A Esmorga situado na Avda. Ortigueira como elemento decorativo.

Pero o primeiro cine construído na vila foi o “Salón Cinema” que estivo na Avenida 
da Coruña, onde actualmente está o comercio de cociñas Rovil. Alí funcionou un 
salón nos anos 30 que emitía películas mudas. Logo nese local puxeron un taller 
o señor Germán que despois foi o taller de Andrés Silva e logo foi derrubado para 
realizar o edificio residencial promovido por Alfredo Baamonde Ferreiro.

Outro dos cines construídos nas Pontes foi o cine Lar, que realizou a Empresa 
Nacional Calvo Sotelo no edificio do mesmo nome e que estivo funcionando 
dende o ano 1965 ata principios dos anos 80.

O PECHE DOS CINES

Existen diversas causas que provocaron o peche dos cines nas Pontes de García 
Rodríguez e en toda España. 

Unha é a existencia de novas formas de ocio (discotecas, pubs, etc) e do 
desenvolvemento do recreo, de diversión de amplos sectores de poboación que 
foron deixando de lado a que fora durante un tempo a maioritaria asistencia ao 
cine.

Outra causa foi a difusión da televisión, mediante receptores dispostos nos bares 
ou nos propios domicilios, que deu a estocada definitiva nos anos 70 aos cines. Isto 
agravaríase máis tarde coa introdución do cine en VHS/Beta e despois o DVD.

O historiador da arte Jesús Ángel Sanchez García apunta que:

“A partir de los años 70, la competencia de la televisión y el vídeo primero, 
y las nuevas formas del disfrute del ocio después, provocaron un declive 
en el número de espectadores. Pese a las innovaciones con los formatos 
cinerama, cinemascope y cine en 3D, la dura superviviencia comercial 
impuso soluciones como los minicines, al tiempo que cines históricos 
debían convertirse como “salas especiales” y salas X”. Las cifras de cines 
[en Galicia] en activo dan fe del acelerado ritmo de desaparición de unos 
cines que pasaron de los 224 existentes en 1975 a los 97 de 1990”20.
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ANEXO:

Listado de películas exhibidas no Cine Alovi no seu primeiro ano de funcionamen-
to (1950)21: 

Día Título Director Actores/actrices

1 xaneiro La duquesa de 
Benamejí (1949 Luis Lucia

Amparo Rivelles, Jorge Mistral, Manuel 
Luna, Eduardo Fajardo, Mariano Asque-
rino

5 xaneiro Una canción en la 
noche (1945)  René Cardona Antonio Badú, Alicia Carrión, Pedro 

Galindo

8 xaneiro Noche eterna 
(1947) Anatole Litvak

Henry Fonda, Vincent Price, Barbara 
Bel Geddes, Ann Dvorak, June Du-
prez,Howard Freeman, Elisha Cook 
Jr., Cgarles McGraw

12 xaneiro Cuatro mujeres 
(1947) Antonio del Amo María Denis, Fosco Giachetti, Carlos Mu-

ñoz, Tomás Blanco, Luis Prendes

15  xaneiro María Antonieta 
(1938) W.S. Van Dyke

Norma Shearer, Tyrone Power, John Ba-
rrymore, Robert Morley, Anita Louise,Ma-
rilyn Knowlden

19 xaneiro Bascomb el zurdo 
(1946) S. Sylvan Simon Wallace Beery, Margaret O’Brien, Marjo-

rie Main, J. Carrol Naish, Frances Rafferty

22 xaneiro Estirpe del dra-
gón (1944)

Jack Conway, Ha-
rold S. Bucquet

Katharine Hepburn, Walter Huston, Aline 
MacMahon, Akim Tamiroff, Turhan Bey

25 xaneiro El infierno en 
vida (1933) Edward L. Cahn Pat O’Brien, Tommy Conlon, Merna Ken-

nedy, Berton Churchill, Gloria Stuart

29 xaneiro Niebla en el pasa-
do (1942) Mervyn LeRoy Ronald Colman, Greer Garson, Philip 

Dorn, Susan Peters, Henry Travers
1 febreiro El diablo blanco

2 febreiro Hijos de D. Ve-
nancio (1944) Joaquín Pardavé Joaquín Pardavé, Victoria Argota, Luis 

Badillo, Rafael Banquells, Horacio Casarín

5 febreiro Luz que agoniza 
(1944) George Cukor

Charles Boyer, Ingrid Bergman, Joseph 
Cotten, Dame May Whitty, Angela Lans-
bury

9 febreiro Se le fue el novio 
(1945)

 

Julio Salvador

Fernando Fernán Gómez, Sara Montiel 
(AKA Sarita Montiel), Marta Flores

12 febreiro La señora Mini-
ver (1942) William Wyler Greer Garson, Walter Pidgeon, Christopher 

Severn, Teresa Wright, Richard Ney

15 febreiro El principe men-
digo (1944) William Dieterle Greer Garson, Walter Pidgeon, Christopher 

Severn, Teresa Wright, Richard Ney

21  Listado de localidades vendidas. Ano 1950. Arquivo persoal de Antonio López Grueiro.
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19 febreiro Las rocas blancas 
de Dover (1944) Clarence Brown

Irene Dunne, Alan Marshal, Roddy Mc-
Dowall, Frank Morgan, Van Johnson,C. 
Aubrey Smith, Dame May Whitty, Gladys 
Cooper, Peter Lawford, John Warburt

21 febreiro Invitación peli-
grosa (1939) Edwin L. Marin Robert Montgomery, Rosalind Russell, Re-

ginald Owen, Ralph Morgan,

25 febreiro Jaque al rey 
(1935) Sam Wood Myrna Loy, Spencer Tracy, Harvey 

Stephens, William Harrigan, Clay Clement

26 febreiro El beso de la 
muerte (1947) Henry Hathaway Victor Mature, Richard Widmark, Brian 

Donlevy, Coleen Gray, Karl Malden

1 marzo Camino de rio 
(1947)

Norman Z. 
McLeod

Bob Hope, Bing Crosby, Dorothy La-
mour, Gale Sondergaard, Frank Faylen

2 marzo Nietos de D. Ve-
nancio (1946)

Joaquín Pardavé
Joaquín Pardavé; Prudencia Grifell; 

Alfredo Varela; Marina Herrera; Rafael 

Banquells

5 marzo

Dios se lo pague 
(1948)

Luis César Ama-
dori

Arturo de Córdova, Zully Moreno, Florin-
do Ferrario, Enrique Chaico

12 marzo Escuela de sire-
nas (1944) George Sidney

Esther Williams, Red Skelton, Basil Ra-
thbone, Carlos Ramirez, Jean Porter,Nana 
Bryant, Donald Meek, Xavier Cugat

14 de 

marzo
El tesoro de tar-
zán (1941) Richard Thorpe Johnny Weissmuller, Maureen O’Sulli-

van, Johnny Sheffield, Reginald Owen

19 marzo Los verdes años 
(1947) Victor Saville

 
Tom Drake, Beverly Tyler, Charles Co-
burn, Hume Cronyn, Gladys Cooper

26 marzo El ídolo caído 
(1948) Carol Reed Ralph Richardson, Michele Morgan, Sonia 

Dresdel, Jack Hawkins, Bobby Henrey

29 marzo Cinco besos 
(1950) Luis Savlasky  Luis Saslavsky, Ariel Cortazzo, Tito 

Insausti, Arnaldo Malfatti

1 abril Pobre mi madre 
querida (1948) Homero Manzi Hugo del Carril, Emma Gramatica, Aída 

Luz, Graciela Lecube, Horacio Priani

2 abril Hombres de presa 
(1947) Richard Wallace John Wayne, Laraine Day, Cedric Hard-

wicke, Judith Anderson, James Gleason

9 abril Los angeles per-
didos (1948) Fred Zinnemann

Montgomery Clift, Aline MacMa-
hon, Wendell Corey, Jarmila Novotna, Ivan 
Jandl

13 abril Obsesión (1943) Luchino Visconti Clara Calamai, Massimo Girotti, Juan De 
Landa, Dhia Cristiani, Vittorio Duse

16 abril Raices de pasión 
(1948) George Marshall Van Heflin, Susan Hayward, Boris Karlo-

ff, Julie London, Whitfield Connor

20 abril Uña y carne 
(1948) San Wood Wallace Beery, Mickey Rooney, Arthur 

Hohl, Margaret Hamilton, Minor Watson

23 abril Encadenados 
(1946) Alfred Hitchcock Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Ra-

ins, Louis Calhern, Leopoldine Konstantin

27 abril Una tarde en el 
circo (1939) Edward Buzell

The Marx Brothers (spanish: Los Her-
manos Marx), Groucho Marx, Harpo 
Marx,Chico Marx, Margaret Dumont, Eve 
Arden, Nat Pendleton, Kenny Baker

30 abril Pasaporte a Rio 
(1948) Daniel Tinayre Mirtha Legrand, Arturo de Córdova, Fran-

cisco de Paula, Eduardo Cuitiño
1 maio Yo soy tu padre Emilio Gómez Luis Sandrini, Blanca  Castejón

7 maio San Francisco 
(1936) V.S. Van Dyke Clark Gable, Jeanette MacDonald, Spencer 

Tracy, Jack Holt, Jessie Ralph

11 maio Persecución en la 
noche (1947)

Robert Montgo-

mery

Robert Montgomery, Wanda Hendrix, An-
drea King, Thomas Gomez, Fred Clark

13 maio Camino de Sacra-
mento (1948) Chano Urueta  Jorge Negrete, Rosario Granados, Julio 

Villarreal 

14 maio Fiesta Brava 
(1947) Richard Thorpe Esther Williams, Akim Tamiroff, Ricardo 

Montalban, John Carroll, Mary Astor

21 maio Lassie, la cadena 
invisible (1943) Fred M. Wilcox Roddy McDowall, Donald Crisp, Dame 

May Whitty, Edmund Gwenn, Nigel Bruce

25 maio Adios Pampa mía 
(1946) Manuel Romero

Alberto Castillo, Perla Mux, Alberto 
Vila, María Esther Gamas, Francisco 
Charmiello

28 maio Pequeñeces 
(1950) Juan de Orduña

Aurora Bautista, Jorge Mistral, Lina 
Yegros, Jesús Tordesillas, Elena Salvador,-
María Asquerino, Carlos Larrañaga, Sara 
Montiel (AKA Sarita Montiel)

1 xuño La Princesa y el 
pirata (1944) David Butler Bob Hope, Virginia Mayo, Walter Bren-

nan, Walter Slezak, Victor McLaglen

2 xuño Mi corazón te 
guía (1947) John Cromwell Dana Andrews, Merle Oberon, Ethel Ba-

rrymore, Hoagy Carmichael

4 xuño
El extraño caso 
del Dr. Jekyll 
(1941)

Victor Fleming
Spencer Tracy, Ingrid Bergman, Lana 
Turner, Donald Crisp, Ian Hunter

8 xoves Mañana es vivir 
(1946) Irving Pichel

Claudette Colbert, Orson Welles, George 
Brent, Lucile Watson, Richard Long,Nata-
lie Wood

11 xuño Capitanes Intrépi-
dos (1937) Victor Fleming

Spencer Tracy, Freddie Bartholomew, Lio-
nel Barrymore, Melvyn Douglas,Mickey 
Rooney
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15 xuño
La vida secreta 
de Walter Mitty 
(1947)

Norman  Z. Ma-

cleod

Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott, Pat-
ton Oswalt, Shirley MacLaine

18 xuño Quiero a  este 
hombre (1941) Jack Conway

Clark Gable, Lana Turner, Frank Mor-
gan, Claire Trevor, Marjorie Main, Albert 
Dekker

21 xuño La hora de la 
verdad (1944) Norman Foster Ricardo Montalban, Virginia Serret, Lilia 

Michel, Roberto Cañedo, Mimí Derba

25 xuño Muro de tinieblas 
(1947) Curtis Bernhardt Robert Taylor, Audrey Totter, Herbert Mar-

shall, Dorothy Patrick, H.B. Warner

28 xuño La calle del delfín 
verde (1947) Victor Saville

Lana Turner, Van Heflin, Donna Reed, Ri-
chard Hart, Frank Morgan, Edmund 
Gwenn

1 xullo Edison el hombre 
(1940) Clarence Brown Spencer Tracy, Rita Johnson, Lynne Over-

man, Charles Coburn, Gene Lockhart

2 xullo Huracán (1949) George Sherman
Ann Blyth, Howard Duff, George 
Brent, Edgar Buchanan, John McInti-
re, Chill Wills

6 xullo La Sombra ilumi-
nada (1948)

Carlos Serrano de 

Osma

Luis Prendes, Asunción Sancho, Honorina 
Fernández, Manuel Requena

8 e 9 de 

xullo
El gran vals 
(1938) Victor Fleming

Fernand Gravey, Luise Rainer, Miliza 
Korjus, Hugh Herbert, Lionel Atwill, Curt 
Bois

13 xullo Pleito de honor 
(1948) Anthony Asquith Robert Donat, Cedric Hardwicke, Basil 

Radford, Margaret Leighton

14 de xullo Alma en la som-
bra (1939)

W.S. Van Dyke Robert Montgomery, Ingrid Berg-
man, George Sanders, Lucile Watson

15 de xullo Alma en la som-
bra (1939)

W.S. Van Dyke Robert Montgomery, Ingrid Berg-
man, George Sanders, Lucile Watson

16 de xullo El sol sale maña-
na (1945) Roy Rowland Edward G. Robinson, Margaret 

O’Brien, James Craig, Agnes Moorehead

20 de xullo La niña de luzme-
la (1949) Ricardo Gascón  María Rosa Salgado, José Suárez, Osval-

do Genazzani, Irene Caba Alba

23 de xullo Mar de hierba 
(1947) Elia Kazan Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Robert 

Walker, Melvyn Douglas, Phyllis Thaxter

24 de xullo Mar de hierba 
(1947) Elia Kazan Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Robert 

Walker, Melvyn Douglas, Phyllis Thaxter

24 de xullo Señora Parking-
ton (1944) Tay Garnett Greer Garson, Walter Pidgeon, Peter Law-

ford, Frances Rafferty, Edward Arnold

25 de xullo Señora Parking-
ton (1944) Tay Garnett Greer Garson, Walter Pidgeon, Peter Law-

ford, Frances Rafferty, Edward Arnold

27 de xullo La virgen morena 
(1942) Gabriel  Soria José Luis Jiménez, Amparo Goríbar, Anto-

nio Bravo, Amparo Morillo

29 de xullo No estamos solos 
(1939) Edmund Goulding Paul Muni, Jane Bryan, Flora Rob-

son, Raymond Severn, Una O’Connor

30 de xullo No estamos solos 
(1939) Edmund Goulding Paul Muni, Jane Bryan, Flora Rob-

son, Raymond Severn, Una O’Connor

31 xullo El ladrón (1947) Julio Bracho Luis Sandrini, Domingo Soler, Elsa Agui-
rre, Consuelo Guerrero de Luna

1 agosto El ladrón (1947) Julio Bracho Luis Sandrini, Domingo Soler, Elsa Agui-
rre, Consuelo Guerrero de Luna

3 agosto Romance musical 
(1935) John Cromwell

Lily Pons, Henry Fonda, Eric Blore, Os-
good Perkins, Lucien Littlefield, Lucille 
Ball

5 agosto Doble boda (1937) Richard Thorpe
Lily Pons, Henry Fonda, Eric Blore, Os-
good Perkins, Lucien Littlefield, Lucille 
Ball

6 agosto Doble boda (1937) Richard Thorpe
Lily Pons, Henry Fonda, Eric Blore, Os-
good Perkins, Lucien Littlefield, Lucille 
Ball

10 agosto Las isla de la 
pasión (1941) Emilio Fernández

David Silva, Isabela Corona, Pituka de 
Foronda, Carlos López ‘Chaflán’,Miguel 
Ángel Ferriz, Pedro Armendáriz

12 agosto
Un nuevo amor 
de Andrés Harvey 
(1939)

W.S. Van Dyke
Lewis Stone, Mickey Rooney, Cecilia 
Parker, Fay Holden, Ann Rutheford

13 agosto
Un nuevo amor 
de Andrés Harvey 
(1939)

W.S. Van Dyke
Lewis Stone, Mickey Rooney, Cecilia 
Parker, Fay Holden, Ann Rutheford

14 agosto Una mujer sin 
destino (1950) Jaime Salvador

Marga López, Víctor Junco, Guillermina 
Grin, Emilio Brillas, Eva Calvo, Juan 
Orraca

15 agosto Una mujer sin 
destino (1950) Jaime Salvador

Marga López, Víctor Junco, Guillermina 
Grin, Emilio Brillas, Eva Calvo, Juan 
Orraca

17 agosto Las tres ratas 
(1946) Carlos Schlieper

 Mecha Ortiz, Amelia Bence, María Duval 

19 agosto Fin de semana 
(1945) Robert Z. Leonard Ginger Rogers, Lana Turner, Walter Pid-

geon, Van Johnson, Edward Arnold

20 agosto Fin de semana 
1945) Robert Z. Leonard Ginger Rogers, Lana Turner, Walter Pid-

geon, Van Johnson, Edward Arnold
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24 agosto Una noche en el 
Ta-Ba-Rín (1949)

Luis Cesar Ama-

dori

 Pepe Iglesias, Elena Lucena, Raimundo 
Pastore y Marga Landova

26 agosto Marco Antonio 
(1947) Roberto Gavaldón Luis Sandrini, María Antonieta Pons, Víc-

tor Junco, José Baviera, Rafael Banquells

27 agosto Marco Antonio 
(1947) Roberto Gavaldón Luis Sandrini, María Antonieta Pons, Víc-

tor Junco, José Baviera, Rafael Banquells

31 agosto
El misterioso 
viajero del  Cliper 
(1945)

 Gonzalo Delgrás
 Margarita Robles, Sara Montiel, Emilio 
G. Ruiz

1 setembro Noche en el pa-
raiso (1946) Arthur Lubin Merle Oberon, Turhan Bey, Thomas Go-

mez, Gale Sondergaard, Ray Collins

2 setembro Al compás del 
corazón (1944) Henry Koster Margaret O’Brien, José Iturbi, Jimmy 

Durante, June Allyson, Marsha Hunt

3 setembro Al compás del 
corazón (1944) Henry Koster Margaret O’Brien, José Iturbi, Jimmy 

Durante, June Allyson, Marsha Hunt

7 setembro Carta de una des-
conocida (1948) Max Ophüls

Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady 
Christians, Marcel Journet, Art Smith,Ca-
rol Yorke

9 setembro Nunca la olvidaré 
(1948) George Stevens

Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady 
Christians, Marcel Journet, Art Smith,Ca-
rol Yorke

10 setem-
bro

Nunca la olvidaré 
(1948) George Stevens

Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady 
Christians, Marcel Journet, Art Smith,Ca-
rol Yorke

14 setem-
bro

El hijo de la 
noche (1950) Ricardo Gascón Osvaldo Genazzani, María Rosa Salga-

do, José Suárez, Enrique Guitart

15 setem-
bro

Sueños de gloria 
(1944)

A. Edward Suther-
land

George Raft, Vera Zorina, Grace McDo-
nald, Charley Grapewin, Charles But-
terworth

16 setem-
bro

Madame Curie 
(1943) Mervyn LeRoy Greer Garson, Walter Pidgeon, Henry Tra-

vers, Albert Bassernan, Robert Walker
17 setem-
bro Madame  Curie Mervyn LeRoy Greer Garson, Walter Pidgeon, Henry Tra-

vers, Albert Bassernan, Robert Walker
21 setem-
bro

Dos cabezudos 
(1945) Jean Yarbrough Bud Abbott, Lou Costello, Peggy 

Ryan, Martha O’Driscoll, June Vincent
23 e 24 
setembro

El valle del desti-
no (1945) Tay Garnett Greer Garson, Gregory Peck, Donald 

Crisp, Lionel Barrymore, Preston Foster

28 setem-
bro El Falsario (1944) Julien Duvivier

Jean Gabin, Richard Whorf, Allyn Jos-
lyn, Ellen Drew, Peter van Eyck, Ralph 
Morgan

30 setem-
bro e 1 
outubro

Tarzán en Nueva 
York (1942) Richard Thorpe Johnny Weissmuller, Maureen O’Sulli-

van, John Sheffield, Virginia Grey

5 outubro La dama descono-
cida (1944) Robert Siodmak

Franchot Tone, Ella Raines, Alan Cur-
tis, Aurora Miranda, Fay Helm, Elisha 
Cook Jr

8 outubro Río escondido Emiio Fernandez María Félix, Carlos López Moctezu-
ma, Fernando Fernández, Agustín Isunza

14 outubro La  mies es mucha José Luis Sáenz de 
Heredia

Fernando Fernán Gómez, Sara Montiel 
(AKA Sarita Montiel), Enrique Guitart

15 outubro No puedo vi vivir 
sin ti (1941) Clarence Brown James Stewart, Hedy Lamarr, Ian Hun-

ter, Verree Teasdale, Donald Meek

22 outubro La solterona 
(1939) Edmund Goulding Bette Davis, Miriam Hopkins, George 

Brent, Donald Crisp, Jane Bryan

26 outubro Una vida y un 
amor (1947) John Brahm Fred MacMurray, Ava Gardner, Roland 

Culver, Richard Haydn, Spring Byington

29 outubro El despertar 
(1946) Clarence Brown Gregory Peck, Jane Wyman, Claude Jar-

man Jr., Chill Wills, Clem Bevans
1 novem-
bro

Julia se porta mal 
(1948) Jack Conway Greer Garson, Walter Pidgeon, Peter Law-

ford, Elizabeth Taylor, Cesar Romero

2 novem-
bro

La isla de los 
hombres perdidos 
(1942)

Richard Oswald
John Howard, Helen Gilbert, Gilbert Ro-
land, Alan Mowbray, Bradley Page

5 novem-
bro

Las aguas bajan 
negras (1948)

José Luis Sáenz de 
Heredia

 
Charito Granados, Adriano Rimoldi, Mary 
Delgado, José María Lado

12 novem-
bro

Treinta segundos 
sobre tokio (1944) Mervyn LeRoy Spencer Tracy, Van Johnson, Robert 

Walker, Robert Mitchum, Phyllis Thaxter
15 novem-
bro Carmen (1943) Luis César Ama-

dori
Niní Marshall, Juan José Padilla, Adrián 
Cuneo, Juan José Piñeiro, Manuel Perales

16 novem-
bro

Un nuevo amor 
de Andres Harvey 
(1939)

W.S. Van Dyke
Lewis Stone, Mickey Rooney, Cecilia 
Parker, Fay Holden, Ann Rutheford

19 novem-
bro

No puedo vivir sin 
ti (1941) Clarence Brown James Stewart, Hedy Lamarr, Ian Hun-

ter, Verree Teasdale, Donald Meek
23 novem-
bro Paula (1947) Richard Wallace Glenn Ford, Janis Carter, Barry Sulli-

van, Edgar Buchanan, Karen Morley
26 novem-
bro

Canción inolvida-
ble (1944) Charles Vidor Paul Muni, Merle Oberon, Cornel Wil-

de, Stephen Bekassy, Nina Foch
29 novem-
bro

El enmascarado 
(1948) George Sherman Yvonne De Carlo, Dan Duryea, Jeffrey 

Lynn, Percy Kilbride, Lloyd Gough

30 novem-
bro

Los tres mosque-
teros (1948) George Sidney

Gene Kelly, Lana Turner, June Ally-
son, Frank Morgan, Van Heflin, Robert 
Coote

1 decem-
bro

Juego de pasiones 
(1945) Richard Thorpe Van Johnson, Esther Williams, Henry Tra-

vers, Frances Gifford, Lauritz Melchior
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3 decem-
bro

Dos en el cielo 
(1943)

 
Victor Fleming

Spencer Tracy, Irene Dunne, Van John-
son, Ward Bond, James Gleason

7 decem-
bro

Mi hijo profesor 
(1947) Renato Castellani

Aldo Fabrizi, Giorgio De Lullo, Mario 
Pisu, Diana Nava, Lisetta Nava, Pinuccia 
Nava

8 decem-
bro

Un hombre fenó-
meno (1945)

H. Bruce Hum-
berstone

Danny Kaye, Virginia Mayo, Ve-
ra-Ellen, Donald Woods, S.Z. Sakall, Allen 
Jenkins

10 decem-
bro

Dos hermanas de 
Boston (1946) Henry Koster Kathryn Grayson, June Allyson, Lauritz 

Melchior, Jimmy Durante, Peter Lawford
15 decem-
bro 

Festival en Méxi-
co (1946) George Sidney Walter Pidgeon, José Iturbi, Roddy Mc-

Dowall, Ilona Massey, Xavier Cugat
17 decem-
bro La rebelde (1948) Robert Z. Leonard Barbara Stanwyck, Charles Coburn, Van 

Heflin, Richard Hart, Sping Byington
21 decem-
bro Konga roja (1943)  Alejandro Ga-

lindo.
Maria Antonia Pons,Pedro Armendariz, 
Carlos López Moctezuma

24 decem-
bro

La dama de Shan-
gai (1947) Orson Welles Orson Welles, Rita Hayworth, Everett 

Sloane, Glenn Anders, Ted de Corsia
31 decem-
bro Sin amor (1945) Harold S. Bucquet Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Lucille 

Ball, Keenan Wynn, Patricia Morison

Representación da comedia “Don Juan buena persona”, no cine Alovi, polo grupo artístico 
Calvo Sotelo, decembro 1959

Conferencia relixiosa para os obreiros polo Padre Ríos, 1953
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Inauguración da C.T. 32 MW  e  da Fábrica de Abonos de EN-
CASO nas Pontes de García Rodríguez

1-INTRODUCIÓN

Rematada a guerra civil, o goberno da ditadura inicia un período de autarquía 
no que decide impulsar o sector secundario. O instrumento fundamental para 
levar a cabo grande parte dos proxectos industriais foi o INI (Instituto Nacional 
de Industria), a través de varias empresas nacionais. Unha delas foi ENCASO, 
Empresa Nacional Calvo Sotelo, (en honor de José Calvo Sotelo 1893-1936, quen 
foi considerado pola ditadura de Franco como Mártir da Cruzada), constituída 
no ano 1942, de acordo cos criterios que se establecen nos seus estatutos de 
aproveitamento das materias primas enerxéticas dentro do que se chamou o “Plan 
Nacional de Combustibles y Lubricantes e Industrias conexas”. 
Naqueles intres xa se coñecía nas Pontes de García Rodríguez a existencia dun 
xacemento de lignito, polo que se acorda iniciar o seu estudo e caracterización 
co obxectivo de utilizalos na produción de enerxía eléctrica e a fabricación de 
combustibles líquidos. Este último proxecto non chegou a consolidarse por mor 
de diversos problemas técnicos, económicos e políticos, pero si en cambio unha 
Central Térmica de 32 MW, (dous grupos de 16 MW), inaugurada no ano 1949, (días 

despois da inauguración da central térmica de Ponferrada), a que seguiu anos despois 

a inauguración dunha Fábrica de Abonos Nitroxenados no ano 1959, na que o 
lignito tamén era fundamental. Baseábase na síntese do amoníaco a partir do 
Nitróxeno e Hidróxeno. Este último gas obtíñase precisamente coa gasificación 
do lignito e un complexo proceso posterior de purificación do gas resultante.

Ambos proxectos van conformando, ó longo dos anos que transcorren entre 1942 
e 1959, o denominado “Complejo Industrial de Puentes de García Rodriguez”. 
Nese período prodúcese unha transformación sen precedentes no desenrolo socio-

económico da comarca e así representou, en moitos sensos, o preludio do que anos 
máis tarde proseguiría coa chegada de ENDESA.

Dende o ano 1900 o 1940 a poboación da vila das Pontes oscilou ó redor de 
5.000 habitantes, apenas variou, e cunha economía fundamentada esencialmente 
nas actividades agrarias e o comercio, sen esquecer a cantidade de veciños que 
marcharon cara ás Américas. Os servizos eran os indispensables para unha 
poboación desas características e as comunicacións escasas. A partir desta etapa 
de industrialización a poboación creceu de forma significativa, así no ano 1949 
xa había uns 6.000 habitantes, o que non impediu que dende os anos sesenta a 
emigración continuase, aínda que desta vez dirixida fundamentalmente cara a 
países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Austria e outros. 

A influencia do complexo mineiro eléctrico axudou a que a poboación chegara a unha 
punta de 13.717 habitantes no ano 1990.  Nesa década, e tamén na seguinte, debido 
ás novas e restritivas esixencias medioambientais e ó esgotamento do xacemento 
mineiro, a poboación foi baixando pouco a pouco xa que parte retornou as súas 
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rexións de orixe e a natalidade tamén se resentiu o que reduciu drasticamente o 
padrón, para así situarse no ano 2016 en 10.399 habitantes. 

Neste contexto, a inauguración da Central Térmica de 32 MW no ano 1949 e a 
Fábrica de Abonos posteriormente, en 1959, supón un elemento moi importante 
de propaganda do Réxime, que trata de poñer de manifesto o seu impulso pola 
modernización e a industria. Isto sería dabondo para que as inauguracións   
contasen coa presencia de todo o aparato do Estado presidido polo Xeneral Franco 
e un grande número de militares, pois non en vano tratábase dun Réxime Militar. 

Tanto nun caso como noutro tomáronse minuciosamente amplas medidas de 
seguridade nas respectivas inauguracións. Non cabe dúbida que eses eventos 
tamén aproveitaban a ocasión para arranxar os sitios por onde pasaba a comitiva, 
(incluso asfaltouse a estrada das Pontes a Pontedeume e isto último seguiría 
sendo habitual na estrada da Coruña a Sada durante os veraneos de Franco en 
Meirás), tamén para entregar novos traxes de faena ós traballadores, para mover 
o aparato propagandístico, etc.  No caso da inauguración da Fábrica de Abonos, 
como non estaba aínda enteiramente operativa, simulouse o proceso de produción 
e ensacado do produto final para o que se trouxeron sacos de abono da fábrica de 
Puertollano. Como se verá máis adiante, primouse máis a escenificación que a 
posta en marcha da instalación industrial.

O LIGNITO DAS PONTES

O primeiro documento coñecido sobre o xacemento e un informe dun dos coruñe-
ses máis representativos da súa época, o ilustrado José Andrés Cornide Saavedra 
y Folgueira, 1734-1803, presentado no ano 1790 a Sociedade de Amigos do País, 
de Santiago de Compostela. Mencionaba xa as vetas de arxila e carbón que estaban 
ó descuberto: “La direccion de aquella, (veta), es de Sudoest a Nordest, y su 
extensión por una y outra parte no averiguada hasta ahora; pero probablemente 
mucha, pues según los naturales vuelve aparecer en un arroyo que corta la veta 
como a media legua hacia al Nordest”.

Posteriormente, en 1834, o enxeñeiro hispano-alemán Guillermo Schulz y 
Schweizer, 1805-1877, cita o xacemento e sitúao cara ó oeste da vila das Pontes 
na súa “Descripción Geognóstica del Reino de Galicia”. Shulz foi autor do 
primeiro mapa xeolóxico publicado en España, “el Mapa Petrográfico del Reyno 

Mapa petrográfico del Reino de Galicia. Guillermo Schulz (1834)
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de Galicia”, a escala 1:400.000. Esta obra, de apenas 52 páxinas, valorouse como 
a máis completa sobre a xeoloxía galega ata a publicación dos traballos de Parga 
Pondal un século despois. Tamén menciona a composición do xacemento así 
como o espesor das capas de lignito e do estéril: “tenemos otro carbón mineral 
que se llama lignito: de este hay grandes capas al O. de la villa de Puentes de 
García Rodríguez, donde a orillas del rio Eume se ve un corte de una formación 
probablemente terciaria de arcilla plástica y de arena, cuyas masas alternan 
en capas horizontales, y forman parte del inculto llano de Puentes y con ellas 
alternan las capas de lignito que son de una o dos varas de espesor. Su explotación 
no ofrece grandes dificultades y podrá hacerse en gran parte a tajo abierto; pero 
para beneficiar aquellas capas que se hallan más bajas que el nivel del río y 
asoman en su madre, se requiere más arte. ...”

No ano 1917 o entón alcalde das Pontes de García Rodríguez Benito Cabaleiro 
Piñón e a corporación municipal por el presidida concedeu una licenza para a 
explotación da Mina ó enxeñeiro de minas galés Ellis Henry Thomas para facer 
traballos de investigación nunha mina sita no lugar do Rego do Muiño. Este 
formou no ano 1917 unha sociedade pioneira con José Caramelo Casal para 
explotar o lignito que levou a facer varias escavacións na zona da Areosa, sendo 
o único consumidor o Arsenal de Ferrol para os barcos da Armada e, tendo que 
transportar o mineral en cabalerías, durou pouco tempo por escasa rendibilidade. 

Nos anos vinte do século pasado continuáronse facendo sondeos que permitiron 
ir fixando e definindo os límites e composición do xacemento. A comezos da 
década dos anos corenta do século pasado, Encaso comproulle á familia Caramelo 
as concesións mineiras cuxos títulos de propiedade tiña dende o ano 1919. A 
explotación mineira sería mercada co paso do tempo pola Empresa Nacional 
Calvo Sotelo no ano 1946.

Corta nº 1 en Espiñaredo - 1943

Iniciación corta nº 2 Espiñaredo - 1944
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3.Inauguración da Central Térmica 32 MW de Encaso nas Pontes

Aproveitando outras inauguracións en Ferrol, en concreto o edificio do ambulatorio 
da Praza de España de Ferrol e o monumento en recordo dos ferroláns caídos na 
guerra de África que está situado na Praza de Galicia de Ferrol, fronte a unha das 
portas de entrada do Arsenal Militar, fixouse a data de inauguración da central 
térmica das Pontes para o día 15 de  setembro do ano 1949.
O inicio da explotación da mina foi previa a estes anos, pois as súas primeiras 
cortas sitúanse a comezos dos anos corenta, de forma que cando a central entrou 
en probas no 1949 xa había carbón amoreado para o seu funcionamento.
Unha vez feitas as probas de posta en marcha e rematadas as obras principais da 
instalación, as actuacións preliminares para a súa inauguración concentráronse 
no mes de agosto do ano 1949. A loxística utilizada naqueles tempos, cos escasos 
medios dispoñibles da época, foi obviamente moi burocrática e complicada. Os 
tempos eran os que eran, apenas había medios de comunicación como o teléfono 
e os teletipos.
Un dos primeiros traballos foi elaborar unha lista de asistentes para invitalos á 
inauguración e que se estimaba inicialmente en aproximadamente duascentas 
persoas.
Asistirían a súa excelencia Francisco Franco, ministros, personalidades como  
Joaquín Planell, conselleiro do INI, Luis Arias, conselleiro de ENCASO, e 
Mario Martín Bellogín, xefe de planta do centro mineiro, representación militar, 
eclesiástica, autoridades locais e outros colectivos.
Programar as viaxes de ida e volta foi, se cabe, o labor máis arduo,  pois esixía 
unha solución practicamente individual como se verá posteriormente nas relacións 
de viaxeiros. 
Contemplouse reservar estancias no Hotel Finisterre da Coruña, no Hotel 
Embaixador, aloxamentos en Lugo e incluso no balneario de Guitiriz. Naqueles 
tempos non había infraestruturas axeitadas nas Pontes para tanta xente durante 
un ou dous días. 

O labor da coordinación das viaxes dos ministros e altos cargos, foi moi complicada. 
A maioría deles viña por libre, dependendo onde estiveran e da axenda dos 
seguintes días, con séquito ou axudantes, etc. Uns viñan sos, outros da capital ou 
doutras provincias. Tamén houbo que prepararlles o aloxamento para eses días e 
as viaxes de volta. 
Diferentes escritos e relacións elaboradas o respecto foron as seguintes:



284 285

Carlos Romero Castro

Inauguración da C.T. 32 M.W. e  da Fábrica de Abonos de ENCASO



286 287

Carlos Romero Castro

Inauguración da C.T. 32 M.W. e  da Fábrica de Abonos de ENCASO



288 289

Carlos Romero Castro

Inauguración da C.T. 32 M.W. e  da Fábrica de Abonos de ENCASO

Foron preparados e editados uns folletos descritivos das instalacións da central 
térmica para a ocasión, na que toda a imprenta se encargou dende Madrid. Estes 
folletos foron repartidos a personalidades, invitados, institucións, etc. Co tempo 
reeditáronse máis exemplares xa que foron solicitados posteriormente por moitos 
organismos e institucións.

Algúns dos impresos oficiais, que eran numerosos dependendo do departamento 
afectado ou da súa finalidade, a parte de ter na cabeceira o nome reimpreso da 
empresa ENCASO, tiñan no pé de páxina a inscrición: “Por Dios, por España y 
por la Cruzada Nacional”, que  se utilizaba maiormente cando se comunicaban 
asuntos relacionados cos exercicios espirituais dos traballadores ou asuntos sociais. 
Pódense ver mais adiante algunhas fotos sobre eses exercicios espirituais e algúns 
dos impresos de contratos de traballo vixentes nos anos corenta e cincuenta do 
século pasado; tamén escritos ó alcalde das Pontes para solicitar información dos 
empregados en canto a estar ó corrente da contribución do Concello, número de 
vacas do que era propietario ou número de vacas postas, así como os ferrados de 
terra propios ou arrendados que traballaba, para ter dereito ó subsidio familiar.
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Para a inauguración, fabricouse unha placa conmemorativa, encargada dende 
Madrid, para colocar na sala de máquinas da central. A ornamentación, tribuna 
provisional, bandeiras da época, e outros obxectos, para cando chegase a comitiva,  
correu a cargo das oficinas do departamento de plástica da Falanxe Española, 
tanto en Madrid como na Coruña, que pertencían a Vicesecretaria de Educación 
Popular.
Para a cerimonia relixiosa preparouse un altar improvisado, tamén na sala de 
máquinas, co gallo da bendición das instalacións, nas que asiste o bispo da 
Diocese, o ourensán Monseñor Fernando Quiroga Palacios e outras autoridades 
eclesiásticas. Colocouse así mesmo unha imaxe de Santa Bárbara na instalación.
Chama a atención que na inauguración había moi poucas personalidades 
residentes nas Pontes como o enxeñeiro xefe de planta, Mario Martin Bellogín, o 
cura párroco das Pontes, Xosé Rios Seco, o cura da Vilabella e o alcalde por aquel 
entón, Felipe Arnáiz.
En canto o xantar pensouse en facelo nun establecemento da Coruña, ou 
encargalo feito para traelo despois a As Pontes, incluso se pensou na posibilidade 
de transportalo dende Madrid. Aquí non había infraestrutura adecuada para tan 
relevante acontecemento. 
O lugar do banquete, despois da inauguración da planta, fixouse finalmente no 
edificio das escolas e do economato do Poboado das Veigas, actual conservatorio 
municipal. Previo houbo un aperitivo na Residencia Albergue, actual Aspanaes.
Aproximadamente había unhas 180 persoas, e, como era de esperar naqueles 
tempos do Réxime, non había ningunha muller. Asistiron, como diciamos antes, 
a súa excelencia o Xefe do Estado, os ministros, presidentes doutras empresas 
do INI, (Bazán, Empresa Nacional de Electricidade, Elcano, Enasa, Iberia, etc. 
), empresas principais da construción da planta, tecnólogos, prensa, NODO, 
fotógrafos, (Cifra e Castelo), etc.
Os medios de comunicación habituais no ano 1949 eran o teléfono, teletipos e 
telegramas basicamente. Os medios de transporte utilizados para eses traslados de 
parte da comitiva foron principalmente o avión, o tren con vagóns cama especiais 
e os turismos oficiais. Para estes facilitaron uns tíckets de gasolina para repoñer 

anos moi reducidos.
Para os que viñan en avión o aeródromo utilizado foi o das Rozas en Outeiro 
de Rei, (Lugo), que viña a ser o máis importante de Galicia naquel tempo. Este 
aeródromo construíuse e xestionouse en colaboración cos alemáns que o utilizaban 
para controlar todo o sistema de antenas e sinalizacións na súa área de influencia 
por toda a costa. 
Ese aeródromo foi o máis importante de Galicia, xunto co de Vigo, na década dos 
anos corenta. Entón non existía nin o aeroporto da Coruña nin o de Santiago, polo 
que era normal utilizar o primeiro para vir despois ata As Pontes. Actualmente este 
aeródromo estase a potenciar con novas instalacións e medios para investigación 
aeronáutica, uso de drones e avións teledirixidos ademais doutros cometidos 
relacionados. 
Os fotógrafos e medios de prensa formaron unha parte imprescindible para a 
publicidade do acto e, como non, do Réxime, asistindo o Xefe de prensa da Súa 
Excelencia, o NODO, e a prensa do país do seguinte día da inauguración. Os saúdas 
eran os típicos da época cuns tratamentos diferentes e adecuados dependendo 
de a quen se dirixise. Vemos exemplos de agradecementos, como o seguinte de 
Aduanas:
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As despedidas dos saúdas case sempre terminaban como o de máis arriba, “ s.a.a. 
y s.s.q.e.s.m”, (su afectisimo amigo y seguro servidor que estrecha su mano), ou 
“pongame a los pies de su señora”, ... formas que hoxe en día non son utilizadas. 
Agora lévanse os “emoticonos”.
Os telegramas, como o seguinte do bispo de Mondoñedo Fernando Quiroga 
Palacios, quen despois foi arcebispo de Santiago, foron un medio de uso habitual.

Un capítulo importante foi a elección do menú para os comensais. Conseguíronse 
polo menos unha decena de mostras de menús dalgúns dos restaurantes máis 
importantes da Coruña, con prezos que xa daquela oscilaban entre as 60 e 100 
pesetas.
Contempláronse algúns como os seguintes antes da decisión final.
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Finalmente escolleuse para a inauguración da central térmica o seguinte menú 
oficial, servido polo restaurante La Granja da Rúa Real da Coruña. O banquete 
celebrouse no Poboado das Veigas no edificio onde hoxe está establecido o 
conservatorio municipal.
A distribución das mesas para o banquete fíxose por grupos ou categorías, 
colocando mesas dende a letra A ata a letra F:



300 301

Carlos Romero Castro

Inauguración da C.T. 32 M.W. e  da Fábrica de Abonos de ENCASO



302 303

Carlos Romero Castro

Inauguración da C.T. 32 M.W. e  da Fábrica de Abonos de ENCASO



304 305

Carlos Romero Castro

Inauguración da C.T. 32 M.W. e  da Fábrica de Abonos de ENCASO

4. AS NOTICIAS DA PRENSA DO DÍA SEGUINTE

O diario ABC publica unha foto da inauguración das instalacións da central das 
Pontes xunto ca foto do ambulatorio da Praza de España e a do monumento os 
ferroláns caidos na guerra de África de Ferrol.

La Voz de Galicia tamén o recolle na súa portada:
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O diario La Vanguardia publica o venres día 16 de setembro de 1949: “El 
generalísimo es recibido triunfalmente por el pueblo que acoge con aclamaciones 
y vítores”.

S. E. inaugura una central termoeléctrica en Puentes de García Rodríguez y la 
mina de Portorroibo cubicada en sesenta millones de toneladas de lignito. Le 
acompañan varios ministros y el Consejo del INI.

Menciona as características da explotación mineira que se inaugura:

A continuación, y a la vista de los planos de la mina, el Sr. Planell Presidente 
de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, y vicepresidente del Instituto Nacional de 
Industria, explico al Generalísimo las características de la mina, que se halla a 
cinco kilómetros del pueblo de Puentes de García Rodríguez, en una franja de 
terreno encuadrada y cruzada por los ríos Carracedo, Illade y Eume. En la zona 
explotable ocupa 478 hectáreas de terreno, pero el terreno cubicado asciende a 
60 millones de toneladas de linito. (Nota: Finalmente extraéronse 272 Mt ata o 
31/12/2007 en que pechóu a explotación).

La explotación de la mina se hace a cielo descubierto, habiéndose construido un 
ferrocarril minero de 5.300 metros de longitud y en el que se emplean locomotoras 
tipo Diesel de 12 toneladas y vagones basculantes de 10.
En las obras de drenaje se han removido 18.000 metros cúbicos de tierra para 
saneamiento.

Na nova central: 

El Pueblo acoge con aclamaciones y vítores al Generalísimo Franco. Seguidamente 
el Caudillo, después de visitar las dependencias e instalaciones de la mina, 
abandono ésta, dirigiéndose a la central termoeléctrica de Puentes de García 
Rodríguez, acompañado de ministros y autoridades. Su paso por el Pueblo fue 
seguido de constantes aclamaciones y vítores.
En la explanada central se encontraba la compañía de Infantería nº 44, con bandera 
y música que rindió honores a S.E. En dicho lugar se encontraba el obispo vicario 
canciller de Compostela Dr. Souto Vizoso, Subsecretarios de la presidencia y de 
Industria, directores generales de Industria y Comercio, Gerente de la Empresa 
Nacional Calo Sotelo y autoridades locales. 
Al llegar el Generalísimo se dispararon las salvas de ordenanza y el público 
estacionado en los alrededores prorrumpió en gritos de ¡Franco, Franco, Franco!
Visita as instalacións:
Durante unos minutos el Caudillo conversó con los directores de la mina Portorroibo 
y de la Empresa Calvo Sotelo y seguidamente recorrió las instalaciones de la 
central, admirando la presa y embalse para la refrigeración de turbinas y toma de 
agua de la que son precisos 1.100 metros cúbicos hora para la condensación del 
grupo de turbinas. Recorrió también el parque de recepción de carbón y se detuvo 
en las balsas de recogida de cenizas.
Durante todo ese tempo, los directivos de la empresa fueron explicando a S.E. las 
características de la central, que se halla situada sobre el margen derecho del rio 
Eume en la carretera de Lugo y a 40 kilómetros del Ferrol del Caudillo, donde se 
localiza buena parte del consumo de energía.
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O bispo vicario capitular de Compostela bendice as instalacións:

A continuación, el obispo de la diócesis bendijo todas las dependencias del 
edificio y terminado el acto, el Generalísimo y acompañantes penetraron en el 
edificio, que consta de seis naves con una longitud de unos 40 metros cada una, 
una anchura de 75 metros y de 3 metros de altura, recorriendo detenidamente 
todas las dependencias.
Esta central está a cargo de la Empresa Calvo Sotelo, de Combustibles Líquidos 
y Carburantes, dependiente del Instituto Nacional de Industria y su misión 
principal es la destilación de las pizarras bituminosas de la cuenca de Puertollano 
y elaboración de un plan para el aprovechamiento racional y económico de las 
pizarras y lignitos españoles, con vistas a la producción de carburos, lubricantes, 
etc. Para la alimentación de las calderas y para la refrigeración se ha construido 
una presa en el río Eume.
Dicha caldera genera vapor a una presión de 39 kg por centímetro cuadrado. 
Turbinas, alternadores y equipo eléctrico son de lo más moderno que hay en 
fábrica. En los alrededores de la central se ha construido un poblado con 
viviendas confortables para ingenieros, empleados y obreros de la misma.
Terminada la visita a la central, el Generalísimo recorrió  las residencias del 
personal y seguidamente fue servido un almuerzo, al que asistieron, además de 
S. E., los ministros, autoridades, técnicos y una representación obrera.  –Cifra.

5. O DISCURSO DE FRANCO

“Habéis escuchado las palabras tan elocuentes del señor Planell sobre la obra 
de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, de las más importantes que el Instituto 
Nacional de Industria fundó para resolver en España uno de las más graves y 
principales problemas que tenía planteados. Los que hemos seguido paso a paso su 
crecimiento y conocido las dificultades que tropezó en su camino, somos testigos 
de excepción del mérito singular que acompaña a cuantos dedicaron a ella su 

inteligencia o pusieron en ella sus manos para llevarla a buen fin, cuyos frutos 
podemos contemplar hoy en esta central térmica de los Puentes, que junto con la 
que hemos inaugurado hace un mes y pico en Ponferrada, viene a salvar ese bache 
de la incuria española, que hacía que la nación esperase desde hace cuarenta 
años la mano salvadora que aprovechase los malos carbones y le resolviese con 
ellos esos problemas de la demanda de electricidad en la sequía, agravada hoy por 
unas condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas, y que repercutiendo 
en la producción nacional representan perdidas de cientos de millones de pesetas.
Yo me complazco en felicitar a ese conjunto de ingenieros de todas las procedencias, 
que con un espíritu de hermandad, sin diferencias, poniendo la vista solo en 
el interés del servicio, ofrecen al Régimen español, a la Revolución nacional 
española, realizaciones como ésta, tan firmes y fundamentales que estaban en 
nuestra mente desde los primeros días de nuestra Cruzada, cuando el abandono 
de unos y el espíritu de rapiña de otros nos despojaron del oro de nuestros Bancos, 

S. E. dirixindo a palabra – 1949
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ese tesoro mítico que representaba una fuerza económica poco aprovechada. 
Entonces pasó, y decidió el que conquistáramos este otro oro líquido de las 
nuevas empresas industriales, que representan centenares de millones de riqueza 
productiva que se incorpora a la economía nacional, que se vierten por los 
canales de nuestras actividades industriales y mercantiles y que son fuente de 
trabajo y bienestar para muchos, de mejora para toda nuestra economía.
Esto solamente se puede lograr con hombres de fe como vosotros. Hace muchos 
años, siendo jóvenes, escuchábamos a un amigo hablarnos de la riqueza que 
podía representar esta modesta cuenca; nos decía que la riqueza de lignito de 
los Puentes de García Rodríguez, que llevaban años esperando a que el capital 
los arrancase, y todos lo tomaban como un visionario. Pasaron los años, y 
siguieron los carbones dormidos bajo el manto húmedo de estas tierras gallegas. 
Se necesitó toda una revolución nacional de las características de la nuestra 
para que esto tomara estado y de donde había una cosa inerte, que no servía, 
que no representaba nada, surgiese una de las empresas que viene a aportar 
a la riqueza nacional la energía eléctrica que, transformada aproximadamente 
por destilación de los carbones en productos industriales, significará un nuevo e 
importante refuerzo para la economía española.
Esto no es una sola Empresa, como habéis oído es un complejo de Empresas, 
una serie sucesiva de Empresas: las de la pizarra de Puertollano, de los Lignitos 
de Teruel, etc. que convertidas en energía y en ricos productos químicos y 
petrolíferos a través de procesos científicos, con la inteligencia de los españoles 
y con procedimientos en gran parte también españoles, en breve nos ofrecerán 
nuevas realizaciones que, aportando a la economía nacional una ingente riqueza, 
darán a la Nación lo que es y lo que merece esta obra del Instituto Nacional 
de Industria, tan olvidado de “los camaleones y hombres de cinco colas” que 
quisieron ver a España tan pobre y tan raquítica como sus torpes vidas.
España se felicita en esta hora de la aportación que le hacen a su economía.
... “grandes aplausos”. Agencia Cifra

O señor Planell contestando as palabras de S.E. - 1949

6. ALGUNHAS FOTOS DO DÍA DA INAUGURACIÓN

S. E. percorre a Avenida das Veigas - 1949
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S. E. percorre as instalacións - 1949

S. E. percorre as instalacións - 1949 Central Térmica en funcionamento - 1949

Inicios da explotación mineira, 1948
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8. Inauguración da fábrica de abonos de  Encaso nas Pontes. 

Dez anos despois inaugúrase a 
fábrica de abonos de ENCASO. 
As inauguracións da mina e a 
central no ano 1949 e da fábrica 
de abonos no ano 1959 foron feitos 
que indiscutiblemente marcan 
o pasado, o presente e o futuro 
industrial das Pontes de García 
Rodríguez. Deste xeito trázase 
definitivamente o rumbo da vila 
das Pontes por mor da existencia 
dun  xacemento mineiro que se 
decidiu explotar, por tanto ten 
influencia no século XX e no XXI. 
Complétase así case un século de 
tradición industrial.
A loxística  da inauguración 
da fábrica de abonos foi 

practicamente igual que a da Mina e a Central Térmica no ano 1949, case cos 
mesmos personaxes. Unha das diferenzas por exemplo é que desta vez houbo 
presencia feminina xa que asistiron as mulleres dalgúns dos invitados ó acto, 
ou sexa, asistían personalidades coa súa señora, se a tiñan. Tamén houbo mais 
invitados ó ampliarse a mandos intermedios de ENCASO nas Pontes.
A data de inauguración oficial fixouse para o día 12 de setembro do ano 1959, 
a pesar das dificultades xa mencionadas do subministro de amoníaco que non 
permitían completar o proceso produtivo, e por tanto iniciar a explotación normal, 
ata finais do mes de setembro, segundo consta nos escritos da correspondencia 
existente de Encaso.

A inauguración fíxose co proceso produtivo en virtual, pois a planta aínda non 
estaba totalmente operativa, (trouxéronse sacos de abono de Puertollano pasándoos 
por una cinta na zona de ensacado, simulando que o proceso era real). Aparte, para 
reforzar este evento, acenderon os gasóxenos e puxéronse a andar compresores e 
outros equipos ata as dúas da tarde dese día no que despois a comitiva partía, as 
dúas e cuarto, para o aperitivo.
Fíxose aquel día porque o día anterior, 11 de setembro, houbo consello de ministros 
no Pazo de Meirás, aproveitando así a estancia de Franco. Previamente enviáronse 
faxes indicando o retraso na obra da fábrica que falaban de pospoñer a data de 
inauguración proposta, o que finalmente non foi aceptado.
Os asistentes, aparte da Súa Excelencia o Xefe do Estado, foron os ministros, Luis 
Arias, presidente de ENCASO, o director do complexo Pablo María de Basáñez, 
presidentes das empresas construtoras, representantes dalgunhas empresas 
nacionais do INI, tecnólogos, autoridades eclesiásticas, militares, civís e outras 
autoridades locais como o alcalde  Cesáreo Dopeso e señora, o xuíz comarcal, o 
párroco das Pontes, o cura da Vilabella e o capelán da empresa.

Entrada S.E. ao edificio oficinas xerais. set 1959

Visita S.E. inauguración da fábrica- setembro 1959
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Semanas antes da inauguración estivo nas Pontes Juan Antonio Suanzes, que 
por aquel tempo era Ministro de Industria, para os preparativos previos. Suanzes 
foi unha personalidade moi importante dentro do Réxime, se ben con algunha 
que outra controversia co paso do tempo, e grande impulsor da industria a nivel 
nacional, unha persoa máis ben de tinte técnico, que primaba a produción sen mirar 
tanto pola súa rendibilidade. Colaborou tamén directamente na organización dos 
actos e incluso na confección do menú do almorzo para a inauguración.
O seu papel no caso das distintas ramas da industria nacional, como a da 
fabricación de camións, empresa ENASA do INI, (PEGASO), foi moi importante; 
si ben, segundo comentaristas históricos, en detrimento de apoio ás iniciativas 
privadas como as do célebre empresario ourensán Eduardo Barreiros Rodríguez, 
(BARREIROS), quen patentou no ano 1951 a transformación de motores de 
gasolina a diésel para a posterior fabricación de todo tipo de camións e vehículos 
industriais. Digamos que neste caso parece que mirou para outro lado.
Os saúdas, tratamentos e os medios de comunicación usados para a inauguración 
foron similares ós utilizados  dez anos antes. Como novidade, para os escritos e 
invitacións, apareceu un medio moi utilizado pola súa rapidez e fiabilidade que foi 
o télex. 
Os medios de transporte utilizados para a ocasión tamén foron os mesmos que os 
da inauguración anterior, ou  sexa, o avión, trens con vagóns cama, coches oficiais, 
etc. Xa non se usou o aeródromo das Rozas senón que os que viñeron por ese medio 
fixérono polo aeroporto de Santiago e de Vigo como no caso dalgún ministro que 
previamente visitara a Celulosa de Pontevedra que tamén era empresa nacional. 
Volvéronse a elaborar e utilizar os tíckets de gasolina para os coches oficiais coma 
na inauguración do ano 1949.
Do banquete encargouse o hotel Ritz da Coruña, quen tamén foron responsables de 
aportar as cadeiras, mesas e cubertos necesarios. Nun principio falouse de facelo na 
Residencia Albergue, actual Aspanaes, non obstante optouse finalmente celebrar 
o xantar no Almacén Xeral, edificación que está hoxe en día en uso polo novo 
ciclo combinado de gas, cunha construción arquitectónica e funcional totalmente 
vixente, a pesar de ter preto de setenta anos.

Xornal do día da inauguración, onde se contan os preparativos levados a cabo polo 
consello de ministros reunidos a víspera no Pazo de Meirás, 12.09.59
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Edificio do Almacén Xeral na actualidade, 2017

Os fotógrafos e medios de prensa tiveron un papel, sen dúbida, importante para 
a propaganda do acto e ó mesmo tempo do Réxime. Concretamente as fotos 
encargáronse a Foto Cancelo da Coruña. Contratouse ademais para a ocasión 
unha reportaxe gráfica do acontecemento á Revista Mensual Vida Gallega.

Esta revista foi 
moi importante 
naqueles 
tempos, aínda 
que xa nacera en 
Vigo a comezos 
do século XX, 
cuxo primeiro 
exemplar falaba 
de Castelao e 
normalmente 
estaba dedicado 
a informar 
dos temas de 
migración e da 
sociedade galega 

Artigo publicado na revista mensual “Vida Gallega”

en xeral. Durou ata que empezou a fratricida guerra civil. Cando a guerra rematou 
reiniciouse a súa actividade pero non foi moi longa xa que logo de sete ou oito anos 
despois desapareceu.
Naqueles tempos pagouse unha factura pola ocupación de dúas páxinas nun dos 
números da citada revista sobre a inauguración por importe de 6.500 pesetas, 
cantidade nada depreciable para aquela época. Consta na documentación un envío 
dun exemplar para as oficinas da empresa ENCASO nas Pontes.
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A distribución dos comensais do banquete, segundo consta nos documentos 
orixinais, fíxose tendo en conta as seguintes dúas relacións, das que non hai 
constancia de cal foi finalmente elixida, si ben, coinciden case na súa totalidade:

Re
la

ci
ón

 N
º 1

:
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Os seguintes modelos refírense as invitacións; programa do día; mapa das estradas 
cara a As Pontes, diferenciando as nacionais e de firmes especiais das de primeira 
orde e resto de estradas; plano de situación partindo do Poboado das Veigas que 
foi o lugar de concentración, (actual conservatorio).

  
O número 1 do plano sinala o Poboado das Veigas e o número 2 sinala o lugar do 
almorzo, no almacén xeral de ENCASO. Pódese apreciar a zona onde se facía a 
festa  da illa, substituído despois pola actual festa da Fraga.

A continuación podemos ver un saúda do presidente do Consello de Administración 
Luis Arias:

No programa  de inauguración, figuraba unha visita obrigada á mina de lignito, 
a onde irían os invitados  repartidos nos trens e noutros vehículos ata o final do 
percorrido. Despois de visitala e ver ademais restos fósiles, tal como se aprecia 
nalgunha das fotos, dirixíronse a tomar un aperitivo na Residencia Albergue no 
Poboado das Veigas para rematar co almorzo no “Almacén General”.
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A parte das aproximadamente duascentas persoas convidadas, houbo outras 
sesenta máis entre subalternos,  señoras e axudantes, a quen lles facilitaron vales 
coma o seguinte para asistir a comer en establecementos do pobo: 

Dende Madrid enviouse o “Libro de Oro” para a súa firma por parte de Carmen 
Polo de Franco, tamén aproveitaron para o envío de novos planos do proxecto 
de construción da igrexa do poboado para substituír os planos existentes que ó 
parecer estaban deteriorados.

Carmen Polo, a dona de Franco firmando no libro de ouro
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9. AS NOTICIAS DA PRENSA DO DÍA SEGUINTE

O diario ABC publica o 12 de setembro do ano 1959 a seguinte foto das instalacións 
da fábrica de abonos:
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10. FOTOS PREVIAS O DÍA DA INAUGURACIÓN

Visita do señor Suances, agosto do 59
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11. FOTOS DO DÍA DA INAUGURACIÓN

Momento da chegada da S. E. ás oficinas de Delegación – Set. 1959

Visita á mina de Franco e autoridades o día da inauguración, set. 1959
Visita á mina de Franco e autoridades o día da inauguración, set. 1959

Visita á mina de Franco e autoridades o día da inauguración, set. 1959
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13- ALGÚNS DOS MODELOS DE CONTRATOS DE TRABALLO DE ENCASO 

QUE SE UTILIZARON NOS ANOS CORENTA E CINCUENTA 

Existiron nos anos corenta contratos para aprendices utilizados por empresas do 
INI, que incluían cláusulas como a de que terían que asistir tamén a actos de 
ensinanza ordenados polo “Frente de Juventudes” do Réxime.
Nas instalacións de Encaso nas Pontes figuraba, entre os modelos oficiais, esta 
forma de contrato de traballo ademais doutros como 

- Contratos de trabajo eventuales - Empresa
--Contratos de trabajo eventuales – Empresa. Menores
- Contrato de trabajo fijos-discontinuos – Empresa
- Contrato de trabajo fijos-discontinuos – Empresa. Menores
- Contrato de trabajo interino – Empresa
- Contrato de trabajo interino – Empresa. Menores
- Contrato de trabajo eventuales - Empresa
- Contrato de trabajo construcción – Empresa
- Contrato de trabajo construcción – Empresa. Menores

A continuación, podemos ver parte das cláusulas do contrato de aprendizaxe e 
uns modelos de contrato para traballadores fixos-descontinuos, típico dos anos 
cincuenta, co nome de Pablo María de Basañez como representante de ENCASO 
na que a relación contractual dependía nalgúns casos de que a central estivese ou 
non en funcionamento ou de que redúcese o seu nivel de produción ou actividade:
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14- MODELO DE SOLICITUDE DIRIXIDO Ó ALCALDE PARA OBTER A AXUDA 

FAMILIAR DE ENCASO

Como paso previo para ser beneficiario do Plus Familiar solicitábase dende as 
oficinas de persoal un certificado ó alcalde cunha serie de datos sobre o empregado 
de Encaso.
Podemos comprobar no seguinte oficio o contido requirido: estar ó corrente da 
contribución, certificar cantas vacas propias ou postas tiña, cantos ferrados de 
terra propios ou en arrendo, etc.

15-  BIBLIOGRAFÍA

- Expediente inauguración oficial Central Térmica 32 MW en 1949 de ENCASO.
- Expediente inauguración fábrica de Abonos en 1959 de ENCASO.
- INI – Empresa Nacional Calvo Sotelo. Reformado del plan para la fabricación 
nacional de combustibles líquidos y lubricantes e industrias conexas.
- Alcaldes de As Pontes, un recorrido desde 1836, de María Sande.
- Riqueza restaurada. Historia de la Mina de As Pontes: Francisco Aréchaga, 
Toribio Ferrero, Aníbal Gil, José A. Menéndez y Ramón Valle.
- I.N.E.
- Diversas páxinas web.
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MANUEL VICENTE CASTRO FERNáNDEZ 
(FREIXO)

Autor:

Ovidio García Pazos

Experto na historia da música local
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Manuel Vicente Castro Fernández (Freixo)

Non puido ser:

Igual que outros veciños, 
tiñamos a esperanza de que 
Manuel Vicente atraparía 
en idade ao gaiteiro Emilio 
Corral Vázquez nomeado 
Gaiteiro Maior do Reino 
de Galicia pola Academia 
Galega de Belas Artes  
(falecido o 13 de abril 
de 2014 aos 103 anos) 

laureado e recoñecido gaiteiro tanto dentro como fora do país.

El tamén comezou ben cedo coa gaita, pioneiro como gaiteiro solista, tal e como 
lle gustaba a Freixo.

Pero non foi posible; fóisenos. 

Aínda así foi quen de deixar unha estela de afectos e bos momentos e como ben 
dicía o alcalde Valentín “ facíase querer”.

Manuel Vicente Castro Fernández  nace o día 12 de setembro do ano 1918 no 
lugar do Pedrón, Parroquia do Freixo, municipio de As Pontes,  nunha familia 
acomodada  para esa época. Hoxe en día era coñecido por Freixo, ou Manuel o 
da Gaita.

“A vida a golpe de martillazos vaite endurecendo, iso non é motivo para tirarte 
á xente avinagrado,  por iso considerei sempre apretar os dentes e arrimar á 
familia e aos bos amigos que grazas a Deus tiven sempre”, dicía coas bágoas 
nos ollos mirando ao lonxe e acordándose do seu pai e do seu fillo polo final que 
tiveron, sen contar a marcha ao alén da súa filla e da súa dona, recordos que, 

mentres viviu, sempre o acompañaron. 

Rapidamente volvía ao seu estado dicindo: 

“¡Iso xa pasou!”

Por aquel entón os nenos non tiñan o privilexio coma os de agora de facerse con 
calquera xoguete que se lles antollasen, tiñan que valerse da ferramenta  máis 
preciada dunha navalliña, comprada na feira  por súa nai e afiada  nunha boa moa. 

Despois de varios intentos e coa axuda dun ferro quente Manuel fabricou a súa 
propia frauta con madeira de bieiteiro tratando de aprender algunha peza musical 
que xa escoitara, e máis adiante escoitar os cuartetos e gaiteiros do Freixo e dos 
arredores.

Naquela época había un cuarteto chamado Os Bidueiros que se desfacían dunha 
gaita para mercar outra mellor, xa que non había quen a puidera afinar, entón 
Manuel, para aprender, faise con ela, tendo claras as limitacións do instrumento.

Seu irmán merca un bombo con «platillos», e xunto cunhas veciñas que cantaban, 
Manuel coa gaita, seu irmán e as mozas arrancan para Pena de Francia e outras 
aldeas  a facer o aguinaldo. A xente formaba corros ao arredor deles para poder 

velos, escoitalos e 
agradecerlles os seus 
servizos, chegando a 
darlles unha peseta 
moitos deles... Recorda 
Freixo que a festa duraba 
hasta a noitiña e que 
algún home bebía algo de 
máis. 

Falando cunha dona, 
concretamente con 
Bélgica do Caxete 
(Freixo) que era unha 

Unha das varias actuacións de Freixo na TVG

Os Campaneiros que estiveron 64 anos na música 
tradicional
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daquelas rapaciñas, contábanos  que para impresionar máis ao público ademais 
de cantar, collían pallas en bo estado, cortábanas todas iguais, furaban os grans 
de maínzo curado, metían un fío polo maínzo e polo furado das pallas e cosíanos 
a unha toquilla, que ademáis de verse ben, os graos ao tocarse entre si facían un 
son moi agradable.

Tamén eran sonadas as “batifoulas” que se armaban no Esturao cerca das Lamelas, 
Merlán e o Caxete varias veces ao ano, a máis sonada era o San Roque. 

Os romeiros que viñan das Somozas acababan a festa alí. Nestas xuntanzas tanto 
aparecía Durán coa súa gaita, como o Cego da Pedra, os de Súa Pena, ou calquera 
dos gaiteiros da zona: os do Freixo, os Feros, etc... armando unha boa troula entre 
todos. 

Chega a idade do servizo militar e incorpórase a filas; estando no servizo comeza 
a Guerra Civil e a Manuel trasládano en pleno conflito a varios sitios, entre eles a 
Asturias, Toledo, Alcañiz e dende alí a participar na coñecida Batalla do Ebro da 
cal aínda recorda algunha canción cantada alí polos soldados, que dicía:

“La Madelón es dulce y complaciente                                                                                           
la Madelón a todos trata por igual  
ofreció su amor a todo el frente                                                                                            

desde el soldado al general.”
 
Ao remate da guerra achégano máis a súa casa, a Vilagarcía de Arousa, para 
completar o servizo militar, alí coñece persoalmente a Os Campaneiros, do que 
gusta presumir, reafirmando a calidade deste famoso cuarteto. 

Estando no cuartel, noméano Gaiteiro Oficial do Batallón, todo un privilexio 
entre os compañeiros. Con seis anos de “mili” ao lombo podía permitirse o luxo 
de escapar algún día que outro do cuartel para ver unha moi boa moza que por alí 
tivo, e que mesmo chegou a facerlle o traxe para casar, a historia da moza non a 
contou.

Ás veces, de permiso, viña no tren ata Pontedeume e dende alí ía ao Freixo, 38 Km 
a pé, tendo que pagar o “fielato” para cruzar a Vila dos Andrade. Para facer a dura 
andaina alimentábase ben, comía bola de leite e pan de trigo que lle daban forza 
par subir ao Caxado, buscando a miúdo refuxio nos palleiros, para non se mollar 
cando lle daba por chover.

Volveu para o Freixo ao remate das súas obrigas militares para casar con Victori-
na, a moza de toda a vida, viviron alí oito anos e dedicábase á labranza que, entre 
outros labores consistía en: estercar, cavar na roza, coidar os animais, colleitar…

Tamén se dedicou a zoquear e por suposto sigueu coa súa afección, que nunca 
deixou xa que nunca estivo máis de tres días sen tocar a gaita.                   

 O gaiteiro de Suapena e familia
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Nos anos corenta emprégase na mina, os primeiros doce meses foi ao traballo en 
bicicleta desde o Freixo. Ese traballo de ir e vir rematou cando alugaron unha casa 
no Acibido; de alí marcharon a vivir a As Campeiras onde foron veciños durante 
trinta anos. 

Fíxose cunha gaita de “catro voces” é dicir, catro bordóns: punteiro, ronco, ronqueta 
e chillón, e co fol de goma. Freixo xa tocaba en calquera festa que cadrara e sobre 
todo na salta do lume de San Xoán. 

Probou a cambiar o acordeón que lle gustaba moito e cambiou a gaita por este 
instrumento, pero a pesar de intentar tocalo e dominalo como lle gustaría non se 
fixo con el, así que vendeullo ao manco de Trala Ponte “Uceira”

Freixo quedou  sen instrumento ata que se fixo con outra gaita na Coruña. Recor-
da que tivo un clarinete que mercou en Mera por tres pesos, pero logo desfíxose 
del, pois perdía o aire todo polas zapatillas, aínda así lembra que tocaba a peza da 
Carolina enteira.

Naquel tempo gustáballe escoitar como tocaban “O Tío Manuel de Pontoibo” ,“Os 
Garrotes de Ortigueira”, ”Cheda das Neves”, “Os Parapar de Freixido” (os catro 
irmáns que integraron o famoso cuarteto de Freixido”), e considerábaos tamén bos 
amigos. 

Máis tarde síntese orgulloso da amizade coa familia Seivane e  con outros pesos 
pesados da música.

Cos compañeiros de traballo, entre outros: de esquerda a dereita: por arriba 
(descoñecido), Freixo, López irmán de Rodrigo, Barcón, Vázquez, Evangelino, Maseda, 
abaixo: (descoñecido) e O Roxo?

Recibindo o premio 
dos 20 ou 25 anos. 
esquerda: Barredo? 
Roviralta, J. Vilas, 
Loly Ramos, o cura  
Rivera Rouco e 
Manuel Vicente, 
(o gaiteiro) 

Recibe  os premios de fidelidade, os 20 e 25 anos no 
INI, nun caso era medalla de bronce e outra de prata
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Aínda que nunca se esque-
ceu de tantos e tantos com-
pañeiros que o admiraron, 
por nomear algún men-
cionaremos aos últimos: 
Hugo Arias e Aurora Ma-
ceiras.

Ao longo dos anos 40 e 
50 amenizaba festexos su-

bido a un palco preparado 
para ocasión e acompaña-
do sempre por un caixista. 

Xa entre os anos 50 e 60, non se lembraba ben, outros compañeiros e el argallaron 
fundar o cuarteto  Os Ponteses, con Grandal (frauta traveseira), Fragachá (gaita e 
clarinete) que xa fora integrante do famoso Cuarteto de Gondré, O Portugués, así 
lle chamaba a Da Silva (que tocaba a caixa) e Benito. Por este cuarteto pasaron 
bastantes persoas e cita a Aurelio Pena, Grandal, O Portugués  Fragachá, Froitoso 
Tembrás, Betanzos, Santi, os irmáns Franco; e un longo elenco de artistas.

Freixo e a familia Seivane

O xermolo do que serían os Ponteses: Fragachá, Aurelio Pena, Da Silva Betanzos e 
Grandal

A Charanga do Tío Tomás: de esquerda a dereita: Celso, descoñecido, Freixo, Fructuoso, 
descoñecido; por abaixo: Celsito, Aira Vella, Pichi, Pita e Da Silva

Os Ponteses; Grandal Da Silva, Fragachá e Freixo
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A verdade e que o xermolo do que serian Os Ponteses veuse facendo pouco a 
pouco posto que xa en calquera despedida de xubilados ou esmorgas xa actuaban: 
Aurelio, Grandal, Da Silva, Betanzos e Ardao.

Freixo tamén  formou parte da Charanga Palla Mollada creada nas Campeiras e 
A Charanga do Tío Tomás.

Antes facía os pallóns da gaita coas canas dos foguetes,  tivo que deixalo porque 
a vista non lle daba para poder facelos, segundo el pasa algo parecido con “outras 
cousas” que hoxe en día resultan duras... “manda carallo”, fai ese comentario á 
vez que prende un cigarro con gran axilidade.

A Manuel gustáballe máis o gaiteiro solista como xa se dixo que a parella a dúas 
voces, e tamén que as agrupacións de moitos compoñentes (el cría, á marxe 
doutros gustos, que as raíces do gaiteiro eran dun so, co tamboril). A súa gaita 
preferida era a Grileira; coñecía e gustáballe a música de Treixadura, afirmaba 

que el seguiría a tocar mentres non lle fallaran as pernas e o folgo dos pulmóns; 
dáballe igual tocar unha xota ca unha muiñeira... e caíanlle ben gordas e delgadas.

A súa diplomacia é exquisita pois á pregunta de que lle parecía a forma de tocar dos 
gaiteiros de hoxe en día, contestaba que levarse ben con todo o mundo e ter moitos 
amigos era o importante, dicindo que hai moi bos gaiteiros pero ningún é capaz de 
tapar todos os furados á vez.

Coa súa idade aínda acudían anualmente, xunto con outros colegas, a  tocar a unha 
parroquia de Lavandeira, chamados pola comisión de turno. 

Foi quen de acompañarme en unión do gaiteiro Angarias a ver un dos últimos 
músicos da orquestra Os Penavides que deron nome a una aldea de Mañón, pasando 
unha tarde deliciosa.

Os Ponteses con Freixo, Fragachá, Da Silva e Tembrás                    Homenaxe ao Gaiteiro XXV aniversario no que participou Freixo
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Freixo era un home de recordos… fará uns cinco ou seis anos fixo unha viaxe de 
catro días el só hasta Teruel para ver o cambio dende a guerra e fixo esa viaxe co 
taxista da Vila e custoulle  “20.000 pesos”.

Acudía a todas as foliadas que se facían no Lar de Endesa e participaba como 
calquera outro rapaz. 

Foi nomeado músico do ano polas agrupacións musicais pontesas,  actuou nas 
distintas televisión como RTV Eume e TVG, en varios programas   

Falaba que o seu fillo Abel herdara o sentido musical del, iso sí, en versión máis 
moderna con guitarra e harmónica ao estilo “Bob Dylan”, que era moda naquel 
entón; pero iso perdeuse... Parece ser que quen vai coller o relevo é a súa bisneta 
Iria. Esperamos que así sexa.

Estes son algúns eventos especiais na vida de FREIXO, gaiteiro:

REPICHOCA dedicada 2007.

MÚSICO DO ANO 2010.

PREGOEIRO  2012 das festas do Carme.

HOMENAXEADO no XXI no Concurso de Música Tradicional po la Asociación 
Cultural Xacarandaina no teatro Rosalía Castro de A Coruña.  

Distintas Foliadas.

Noites de Tasca.

Presentación do seu disco no programa Lume na Palleira da Radio Galega  

Asiste de convidado á XXV homenaxe a O Gaiteiro no Teatro Sala de Concertos 
Nova Caixa Galicia de Vigo, antigo García Barbón.

Levaba máis de oitenta e cinco anos tocando a gaita con todas as facultades e con 
tanta forza coma sempre. 

Resumido todo, poderíamos dicir que  “Freixo foi profeta na súa terra”.

Freixo era un home entrañable, daba gusto velo no medio da rapacería totalmente 
integrado,  chamábanlle “o mestre”.  

Sentiuse orgulloso de tocar para Isaac Díaz Pardo e Avelino Pousa Antelo, dous 
pilares da cultura galega que viñan As Pontes dar unha conferencia. Nesta foto 
estaba o malogrado Antón Ferreiro.

A emoción máis íntima segundo comentou xente próxima, foi cando tivo nas mans 
o disco grabado por él, amosaba unha grande satisfacción.

Era xeneroso, aínda que por razóns persoais non puiden asistir á presentación, 
faltoulle tempo para traermo á casa.

Freixo recibindo a dúas insignes figuras da cultura, dentro e fora do noso país, Avelino 
Pousa Antelo e Isaac Díaz Pardo (nas Xornadas da terra). De esquerda a dereita: o 
malogrado Antón Ferreiro, Avelino Pousa Antelo, Isaac Díaz Pardo, Freixo e Hugo Arias, 
atrás descoñecido
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Na parte que toca ao autor deste traballo, cando 
visitei a Freixo na súa casa, él e Isabel a súa filla 
fixéronme depositario dun punteiro velliño que fora 
xa do Cuarteto de Gondré e que foi indo de man 
en man hasta chegar a Freixo, ise detalle honroume 
moito. 

A día de hoxe paréceme que debe estar no sitio 
que lle corresponde que ben poidera ser o Museo 
Etnográfico que preside José María López Ferro; de 
calquera maneira, él se así o considera, decidirá o 
seu lugar.  

Punteiro, un dos símbolos dos gaiteiros, que pasou por varias xeracións de músicos

Ao longo da súa vida esta gran persoa deixou  unha impronta que te atrapa e que 
sin saber por qué,  dis para os  teus  adentros “Freixo grazas por haberte coñecido”.

Como dato curioso Freixo era consogro dun músico que pertencía á Banda de 
Ribadeume, chamado José Freire Rodeiro. Este músico ensinóulle os principios do 
solfeo a Antolín Ferreiro Cabarcos (Vedueiro), que foi un músico destacado.

Manuel da Gaita comezou a súa andaina musical hai moitos anos coa Carolina e 
coa Carolina remata esta historia co desexo que no Alén siga facendo o que máis 
lle gustaba, que era facer vibrar a gaita coas súas pezas preferidas.

                                                 A CAROLINA

A saia da Carolina 
ten un lagarto pintado; 
cando a Carolina baila, 
o lagarto dálle ó rabo.

Freixo coa súa dona Victorina

Carátula do disco de Freixo
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 -Bailaches Carolina? 
-Bailei, si señor. 

-Dime con quen bailaches. 
-Bailei co meu amor (tres veces) 

Bailaches Carolina? 
Bailei, si señor.

 A Carolina é unha tola  
que todo o fai o revés, 

íspese pola cabeza  
e vistese polos pés.

-Bailaches Carolina? 
-Bailei no cuartel. 

-Dime con quen bailaches. 
Bailei co coronel (tres veces) 

Bailaches Carolina? 
Bailei, no cuartel.

O señor cura non baila 
porque ten unha coroa. 
Baile, señor cura, baile, 

que Deus todo llo perdoa.

-Bailaches Carolina? 
-Bailei, abofé. 

-Dime con quen bailaches. 
-Bailei co meu Xosé (tres veces) 

Bailaches Carolina? 
Bailei, abofé.

No curro da Carolina 
non entra carro pechado, 
namais entra a Carolina 
co seu cocho polo rabo.

-Bailaches Carolina? 
-Bailei, si señor. 

-Dime con quen bailaches. 
-Bailei co meu amor. (tres veces)

 Co teu amor, Carolina, 
non volvas a bailar, 

porque che levanta a saia 
e é moi mala de baixar. BIS

-Bailaches Carolina? 
-Bailei, si señor. 

-Dime con quen bailaches. 
-Bailei co meu amor.

Carolina ten un niño  
entre as tellas do tellado.  

O niño de Carolina  
cando chove está mollado.

Freixo finou o 11 de Abril de 2017.
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Entrevista a Pilar Domínguez Casal

Pili e Antonio son desas persoas 
que se fan querer, encantadoras, 
eruditas, educadas, cariñosas 
e que nunca poderán pasar 
desapercibidos, aínda que 
sempre o intenten.., foron os 
nosos veciños nas Pontes e agora 
ségueno sendo a tempadas na 
Coruña.

 
Entrevistámolos na súa casa da 
Coruña, onde veranean e pasan 
tempadas ao longo do ano. 

Empezamos entrevistando a Pili, por deferencia, pero dinos sorrindo que na súa 
casa non hai diferenzas, que todos son iguais, isto xa nos pon en situación e xa 
podemos observar que estamos ante unha muller educada, cortés, nada prepotente, 
pero si segura de si mesma, con temperamento, carácter e personalidade propia.

 
A ascencencia de Pili é toda galega, por parte de nai da Ría de Ferrol e por parte 
de pai, da Ría de Arousa. Os seus pais casáronse en Marrocos porque a súa nai 
estaba vivindo cunha irmá casada cun mariño e o seu pai estaba alí destinado 
como militar que era, alí viviron varios anos ata que o seu pai, froito da lei de 
Azaña, quedou dispoñible e volveuse temporalmente á península, a Coruña, onde 
naceu Pili. Pasado un ano tivo a posibilidade de trasladarse a Sevilla, a un destino 
moito mellor e alí desprazouse o seu pai a buscar aloxamento para a familia e 
xustamente o 17 de xullo de 1936 saíu de Madrid no último tren que parteu de 
Madrid, polo que o seu pai xa non puido volver a Sevilla e víronse obrigados a 

quedarse en Ferrol. Aos poucos meses pide cambio de destino a Lugo a un posto de 
intendencia, que era a súa especialidade, e alí dirixiuse coa súa familia, en plena 
guerra civil.

 
En Lugo transcorreu a súa infancia ata que tivo 13 anos, momento no que destinan 
o seu pai a Valladolid, só por un ano, tralo cal foi trasladado de novo, esta vez 
a Palencia, pero para evitar os trastornos de tanto cambio, deciden deixar a Pili 
interna en Valladolid. Aínda que o seu pai regresou a Coruña tras un ascenso 
ao ano seguinte, deciden que ela 
continúe os seus estudos interna e 
curse alí o bacharelato, o seu colexio 
levaba os premios extraordinarios 
de revalida todos os anos e pensaron 
que sería a mellor decisión. Os seus 
pais estaban un pouco desencantados 
coa experiencia dos seus irmáns, con 
12 e 10 anos máis que ela, que foron 
sufrindo os traslados continuos, o 
que lles repercutiu negativamente nos 
seus resultados escolares.

Pili puido convivir moi pouco cos 
seus irmáns, porque eles víronse 
obrigados a desprazarse a Santiago 
para continuar os seus estudos, do 
mesmo xeito que ela anos máis tarde, 
xa que era a única universidade 
en Galicia naquel momento. A 
súa irmá estudaría Filosofía e 
Letras e o seu irmán Medicina. 
Ela  decantaríase pola química, 

Colexio Nª  Sª del Rosario. Valladolid. 1949

Excursión do Colexio a El Escorial. 1951

Santiago. Praza do Obradoiro. 1959
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e alí estudou,  doutorouse e 
posteriormente casouse.

Sempre tivo paixón polas ciencias, 
gustábanlle as matemáticas e a 
física, pero nese momento non 
existían ningunha desas carreiras 
en Santiago, e tampouco quería 
saír fóra de Galicia, polo que se 
decantou pola química. Aínda 
que a química non era a súa 
primeira opción, Pili foi unha 
alumna brillante, e ao finalizar a 
súa carreira decide continuar co 
doutoramento. O seu director de 
tese foi o profesor  Ignacio Ribas 
e pese a que tiña fama de difícil 
e esixente, ela non tivo ningún 
problema con el.  Tampouco lle 
deu opción a elixir porque as súas 
familia veraneaban xuntas na Ría 
de Arousa, tiñan moita relación 
e el deuno por feito. O tema da 
súa tese foi fundamentalmente 
teórico, tratar de ver unha posible 

transposición nunhas moléculas de alcaloides contidos en plantas galegas da 
famila das xestas. Traballou duramente nela en Santiago e redactouna, recen 
casada, nos seus primeiros meses das Pontes. Presentouna só un mes antes de dar 
a luz. 

Coñeceu a Antonio cando el era o seu profesor de prácticas de química orgánica, 
logo entrou no laboratorio onde el estaba traballando, alí empezou a súa relación, 
pero ao pouco tempo Antonio foise a traballar ás Pontes e podíanse ver menos 

asiduamente, só cada quince días, 
polo que os dous entenderon que esa 
situación sería insostible no tempo 
e decidiron casarse e compartir as 
súas vidas no noso pobo.

Ao chegar ás Pontes a Pili 
ofrecéronlle dar clase na academia 
que acababa de montar Caramés 
na rúa Pardo Bazán, aquilo non 
era o que ela desexase, pero estivo 
contenta e satisfeita co seu traballo 
durante 12 anos. El, temendo unha 
resposta negativa, enviou a dúas 
licenciadas da academia para 
persuadila. Puxo como condición 
dar clase só de física e química e 
aceptaron gustosamente. Pasou así 
a ser profesora de física e química, 
nocións en 4º de bacharelato, 
química en 5º e física en 6º, pediu 
tamén dar os cursos continuados 
para poder empezar desde a base 
e facer mellor o seu seguimento. 
Ao ano seguinte preferiu dar só ás 
mozas porque entendía que eran 
máis traballadoras, aínda que a 
experiencia demostroulle que iso 
cambiaba cos anos e que a partir de 
5º as mozas distraíanse moito máis, 
mentres que os mozos empezaban 
a centrarse. Confesa que  é moi 

Entrega do Título de Licenciada en Ciencias 
Químicas polo Reitor da Universidade de 
Santiago,  Luís Legaz Lacambra. Outubro de 1958

Investidura como Doutora en Química. 
Universidade de Santiago. 7 de marzo de 1964. 
Á dereita o padriño da investidura, o Prof. 
Ignacio Ribas Marqués, que lle dirixiu a tese

Laboratorios de Química Orgánica do CSIC. 
Santiago. 1959

Excursión ao Pico Sacro, Santiago. 1961
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feminista e sempre preferiu e 
defendeu ás mozas.

Compartía a docencia con Ana del 
Río, Pili Montoiro, Mari Carme 
Pérez Ortíz, as tres de letras, logo 
estaba tamén unha moza que era 
a muller do notario das Pontes 
naquel momento, e daba clase 
de bioloxía, Manuel Represa que 
era o director da mina, enxeñeiro 
de minas e matemático. Estaban 
tamén Dionisio Formoso e Jesús 
Rivera que era o que a substituía 
nas súas baixas de maternidade. 
Eran cursos moi pequenos, con 
cinco ou seis alumnos por aula 
pero o nivel non era todo o bo 
que desexaría, sobre todo en 
matemáticas, o que repercutía 
negativamente nas súas clases 
de física. Recoñece o gran labor 
levado a cabo por todos os 
profesores para sacar adiante a 
nenos que viñan con pouca base 
sobre todo os que procedían 
dos arredores. Ao ano seguinte 
Caramés vendería o colexio a 
Manolo Rivera e serían Manolo 
e Lidia os donos e xestores do 
colexio.

Aparte das súas labores de docencia, 
tamén lle correspondía asistir como 
membro do tribunal nos exames de 
revalida que se celebraban na Coruña, 
pero non lle agradaba moito polo 
compromiso que lle supoñía por unha 
banda querer ser xusta e por outro 
non utilizar a amizade que lle unía 
á maioría dos membros do tribunal. 
Ela tiña unha experiencia previa de 
haber impartido clase na universidade 
de química orgánica con alumnos 
vocacionais e cun alto nivel, pero isto 
era totalmente diferente.

  
Pili coméntanos que como profesora 
intentou ser sempre responsable, 
ecuánime e non preguntar nunca 
nada que non explicase. Encantáballe 
poñer matrícula de honra aos alumnos 
que a merecesen e con ela un 
alumno pasaba inmediatamente dun 
suspenso a un sobresaliente, sempre 
que lle demostrase que el estudara 
e progresara, pensa que sempre hai 
que incentivar e premiar o traballo e 
o esforzo. Cóntanos rindo que sempre 
tivo fama de “dura pero xusta”, ata 
dentro da súa familia e que calquera 
que aprobou con ela sabe formular, 
iso sen dúbida. Está orgullosa de 

Procesión do Domingo de Ramos ao redor da 
Igrexa da Luz

Primeiras comuñóns na Igrexa do Poboado, 
1970 

Presa da Ribeira. 1964

As Pontes. Nadal de 1965. Nela xa aparece a 
súa filla Pilar (Nenusa)

As Pontes, 1964. Manuel Herba Casal, director 
das escolas de ENCASO e padriño de Pili.

Poboado das Veigas. O noso primeiro fillo, 
Antonio. 1965



372 373

Marisol Souto López
Entrevista a Pilar Domínguez Casal

haber fomentado vocación en 
varios dos seus alumnos, como 
Chucho Ramos, do que garda un 
grato recordo como alumno e co 
que seguen mantendo unha gran 
amizade. Pensa que foi un gran 
inconveniente o feito de existir 
só unha universidade en Galicia 
e con só cinco facultades, porque 
condicionou a moitos alumnos a 

elixir saídas que non serían a súa primeira opción, pero atopábanse máis próximas 
ás Pontes.

A Pili non lle quedaba tempo para aburrise, os seus tres fillos naceron en tres 
anos consecutivos e iso compaxinado coas súas clases. Foron anos estresantes, 
entre cueiros, papas, roupa, e xa máis adiante deberes, non deixaban tempo para 
a vida social. Nos seus momentos de relax escoitaban música e ou facían puzzles, 
viviron sen televisión ata que a súa nai foi a vivir con eles, aínda así sempre estivo 
relegada a un cuarto separadamente, nunca no salón. Tiña moitas afeccións, coser, 
bordar, tecer, cociñar, iso dentro da súa casa que recorda preciosa, moi cómoda 
cun xardín onde gozaban os nenos...foron uns anos marabillosos para todos.

Desde a súa chegada a As Pontes 
–asi como ó longo de toda a súa 
estadía– atopóuse con moitos e 
bos amigos, pero a Pili gustaríalle 
lembrar dun xeito especial ó seu 
padriño Manuel Herba, daquela 
Director do Grupo Escolar de 
ENCASO, e sobre todo a súa 
dona, Doloritas, que naqueles 
anos de comezo dunha nova vida 

prestarónlle unha axuda e un cariño 
imposíbeis de valorar.     

Tamén tiveron a sorte de ter moi 
boa relación cos seus veciños, que 
foi a familia de Lucio Rubio, os 
seus fillos eran inseparables e a 
súa nai facía boas migas cos sogros 
de Lucio que tamén vivían con 
eles. Foi unha familia moi unida, 
considéranse niso moi gregarios, 
todos os fins de semana viñan o seu 
irmán de Ferrol e a súa familia e a 
todos gustáballes desfrutar ao aire 
libre. Os domingos saían ao campo, 
ían ver os progresos da execución 
da central, os nenos acompañaban 
ao seu pai ao laboratorio a facer 
experimentos como converter a 
auga en viño...

Viviron sempre na mesma casa. 
Os primeiros meses pasáronos na 
residencia de enxeñeiros, porque 
o director, Pablo Basáñez tiña 
por norma que a vivenda que che 
concedían non se podía cambiar e 
tiveron que esperar a que Antonio 
López Martín trasladásese a 
Madrid para poder ocupar a súa 
vivenda. Eses meses de estancia na 
Residencia de enxeñeiros recórdaos 

Con Doloritas Meizoso, muller de Manuel Herba

Os seus fillos visitan o comezo da construción 
da Central Térmica de ENDESA. Obra da torre 
do ascensor. 1973

Antonio cos séus fillos: Antonio, Pilar e Santiago

Vivenda 205B do Poboado das Veigas, en 1966. 
Ocupárona desde 1963 ata 1976
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recluída na súa habitación mecanografiando a súa tese doutoral, pero tamén 
aproveitando o ambiente da Residencia, era un lugar de distracción e encontro 
para os enxeñeiros solteiros, recentemente casados ou técnicos doutras empresas 
ou doutras sedes de Calvo Sotelo.

Pili aínda que nunca traballou na empresa, seguía día a día o seu funcionamento, 
di que para unha química non podía haber nada máis emocionante, era todo un 
compendio de química o poder sacar nitrato amónico de aire, auga e carbón.

Para ela era máis gratificante 
desfrutar da súa vida familiar que 
da vida social, da que intentaba 
apartarse un pouco, sobre todo 
desde que naceron os seus fillos. 
Cóntanos que aínda que ela 
realmente non participaba moito, a 
vida social neses anos no Poboado 
era moi dinámica, sobre todo 
para as esposas dos enxeñeiros. 

Nun primeiro momento, 
sobre todo antes da creación 
do LAR, centrábanse as 
actividades na residencia 
de enxeñeiros: os domingos 
pasábase unha película 
no Lar e, para contribuír 
ao custo do aluguer das 
películas, o luns pasábase 
na residencia, para o persoal 
que tiña acceso a ela, que 
era a primeira categoría. O 

martes había “roupeiro”, que 
consistía reunirse as mulleres 
a tecer pezas para regalar en 
Nadal a xente necesitada. 
O mércores os coches da 
empresa ían recollendo nos 
seus domicilios ás señoras 
e levábanas de compras a 
Coruña, ou ao cine. O xoves 
reuníanse nos seus domicilios 
a xogar ás cartas, o venres era o día libre para outras actividades e o fin de semana 
era vida social máis coas familias. Como os sábados os señores traballaban só pola 
mañá, o encargado de transportes, Simón, ex-porteiro do Celta, chamaba a todos 
os enxeñeiros para preguntarlles si necesitaban os servizos de transportes para o 
fin de semana e ía confeccionando unha lista segundo as necesidades. Neses anos 
a maioría da xente non tiña coche particular pero a primeira categoría gozaba desta 
prebenda que lles daba dereito a 500 km ao mes de transporte gratuíto para as súas 
familias. Estas viaxes adoitaban organizarse a Coruña, Ferrol e Lugo e intentábase 
aproveitar ao máximo as capacidades dos 
vehículos, facendo coincidir varias familias ou 
amigos no mesmo viaxe.

Aínda que nas actividades de semana só 
participaban as mulleres, os homes tiñan por 
costume ir recoller ás súas señoras á residencia 
e quedarse a cear alí. Antonio Cárdenas 
Sanz que era o xefe de persoal da empresa 
e o Administrador da residencia, tiña como 
norma o ter sempre comida suficiente para un 
determinado número de persoas imprevistas.

Entroido no poboado

A súa filla e á esquerda, aparece Soidade 
(Mary) Peña, esposa de Antonio Roviralta

Equipo infantil de alumnos das escolas

A súa filla Pilar preparada para asistir a un festival 
no LAR
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Outro aliciente que tiña a residencia era a televisión, foi a primeira das Pontes e a 
xente enchía o salón da  dereita, chamado “dos estranxeiros” para ver as noticias 
ou as películas. Iso facilitaba a convivencia e adaptación de moitas mulleres a 
unha vida de vila pequena, cando a maioría viña de ambientes máis urbanos e 
moito máis dinámicos. Recoñece que ata iso non foi suficiente, e a finais dos 60 
houbo unha marcha masiva de técnicos cara a outras sedes da empresa pero sobre 
todo a outras industrias, motivada fundamentalmente pola falta de integración 
das súas donas no pobo.

Pili cóntanos que había carencia de tendas de comestibles, a máis popular era 
“Candelaria”, e primeiro supermercado das Pontes abréuno a familia de Chucho 
Ramos, na Avenida de Galicia, á beira do banco da Coruña, na zona dos 
“murallóns”. Este supermercado tiña produtos que non había nese momento no 
economato, pois este non tiña capacidade suficiente e atopábase nese momento no 
edificio das escolas. Laméntase de que os empresarios das Pontes non aproveitaron 
ese momento de auxe do pobo para abrir novos negocios e moitas persoas tiñan 
que facer as súas compras habituais no mercado de Lugo ou Ferrol e os primeiros 
iogures para os seus fillos comprábaos na farmacia. Moitos produtos tiñan que 

adquirirse na feira quincenal sobre todo verduras, ovos , queixos, peixe seco...
sería xa coa chegada de Endesa cando se produciu un desenvolvemento maior e se 
dinamizou no pobo o pequeno comercio. 

Cando os nenos foron medrando decide deixar o colexio e continuar a súa 
formación rematando a carreira de Farmacia, aproveita que lle validaban moitas 
materias ao ser doutora en química orgánica e bioquímica e empeza a cursar as 
restantes. Divertiuse moito ca Botánica, implicou a toda a familia na elaboración 
dun herbario sobre todo dos arredores de As Pontes; saían todos os domingos ao 
campo a recoller plantas o que era un xeito de compartir a súa ilusión, lamenta non 
poder conservalo porque só fixera unha 
colección e non lle foi devolta pola súa 
profesora. Cóntanos orgullosa que 
levou matricula de honra nesa materia, 
aínda que desafortunadamente non 
tivo tempo de finalizalas todas polo seu 
traslado a Madrid. 

Os últimos anos de Pili e Antonio 
nas Pontes estiveron marcados polo 
declive de Calvo Sotelo, inmersos nun 
ambiente de decadencia, puxéronse os 
dous a preparar cátedras de instituto, 
decidiron que primeiro se presentase 
ela e logo el. Pero neses medios chega 
Endesa ás Pontes e cambiou o seu 
rumbo. Como sempre foi unha familia 
moi previsora, acabábanse de comprar 
un piso en Santiago vaticinando un 
traslado ou os estudos dos seus fillos.

Reunión en casa de Juan Manuel Cabal (Lucio Rubio e Cristina; Rufino Díaz e Mary 
Pepa; Antonio Durán e Pili; Mª José Cabal) (1975)

Sevilla. Parque de María Luisa.Monumento realizado en 1928 polo escultor Enrique Pérez 
Comendador, autor da imaxe da Virxe da Luz da igrexa do Poboado das Veigas. O rostro 
da escultura presenta un notable parecido coa talla da Virxe das Pontes
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Co seu traslado a Madrid, empezou outra etapa totalmente diferente nas súas 
vidas. Pili decide non traballar fora do fogar e dedicarse de cheo ao coidado e 
educación dos seus fillos.

Cando lles comunican a data do traslado, e coincidindo cunha viaxe de Antonio 
a Estados Unidos, decide irse soa a Madrid para mercar a súa vivenda alí. José 
Ramón Masaguer naquel entón director xeneral de universidades, acababa de 
instalarse alí e axudoulle moito porque eran moi amigos e coñecía ben o mercado. 
Non lle apetecía ter que montar a súa casa dúas veces, polo que decide comprar 
inmediatamente e non irse de aluguer. Ela tiña claro os seus gustos e necesidades, 
quería un piso situado de tal maneira que todos puidesen ir comer a casa, tanto os 
seus fillos como o seu marido. Atopa o lugar ideal en fronte á oficina de Antonio, 
na rúa María de Molina, no edificio de Iberia que Endesa e outras empresas do INI 
tiñan alugadas unhas plantas de oficinas, hoxe é a sede actual da SEPI, en pleno 

barrio de Salamanca. Coméntanos 
isto para darnos a entender o valor 
dos pisos naquel momento en 
Santiago xa que coa venda do seu 
piso alí, pagaron o de Madrid e aínda 
lles sobrou diñeiro para a entrada dun 
piso na serra... eran os anos do auxe e 
expansión da capital galega.

Os primeiros anos en Madrid 
desfrutaron moito os fins de semana 
cos seus fillos na serra madrileña, 
amantes como eran da natureza e 
das actividades ao aire libre. Doutra 
banda recuperaban un pouco a 
tranquilidade perdida das Pontes con 
nenos en pre-adolescencia. Os seus 
fillos foron os que máis morriña tiñan 
da vila, sufriron moito os primeiros 
meses, sentíanse desprazados e 

 Xa instalados en Madrid

Cabo Vilano

A Coruña. Coa súa cadela “Lola” que foi un 
membro máis da familia

Praia de Riazor 
cos netos case ao 
completo: Felipe, 
Tonío, Cristina, 
Diego, Pablo 
e Iria. Só falta 
Minami, que fai o 
número 6.
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perdidos nunha cidade pouco acolledora para eles. Os seus primeiros colexios 
foron o Alamán masculino e o feminino que tamén estaba preto, pero ao ano, 
o colexio masculino pecha e trasládase ao seu centro de Barajas polo que teñen 
que sufrir un novo cambio. O seu novo colexio sería un alemán no Viso, ao que 
tardaron pouco en adaptarse.

Toda a familia foise adaptando aos poucos á vida madrileña. Nun primeiro 
momento Pili pensou na posibilidade de traballar no consello superior de 
investigacións científicas CSIC, que estaba preto da súa casa, pero cando sopesou 
proles e contras, decidiu que a educación dos seus fillos era o máis importante e que 
lle compensaba con fartura a súa necesidade de realizarse profesionalmente. Sabe 
que renunciou a unha compensación económica, pero a súa tranquilidade e a súa 

satisfacción recompensoulle, di rindo que 
“a ciencia puido prescindir perfectamente 
das miñas investigacións”, aínda que 
todos sabemos que faría grandes achegas. 
Seguiu en Madrid coas súas afeccións de 
coser, tecer, cociñar e agora bordar, as súas 
mans nunca paran, e cando o fan é para 
ler, a súa outra gran paixón. É unha gran 
modista, todo o seu roupeiro e o da súa filla 
era creación súa, atrevíase ata con traxes 
de chaqueta ou abrigos, agora algo menos. 
Calceta sobre todo para as súas netas, elas 
elixen os modelos, fanse as fotografías con 
eles e envíanllas á avoa, que moi gustosa 

Celebración das vodas de ouro (30.1.1963), afortunadamente coa familia, fillos e netos, 
ao completo (1963-2013)

Terracota de recordo, agasallo dos 
fillos. Modelada por Loli Morante 
Polo, “Lume e barro” Madrid

As Pontes, con motivo da presentación do vídeo “Electricidade e Fertilizantes”. 
22 e 23 de xullo de 2015
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elabora á perfección. A súa paixón actual é o “punto de cruz”, confesa que lle 
relaxa moitísimo e permítelle gozar da música clásica, que a acompañou ao longo 
da súa vida.

Sempre foi unha gran lectora, gústanlle as novelas de intriga, que lle fan pensar. 
É moi selectiva, cando colle un libro primeiro sométeo a unha lectura rápida, en 
diagonal e si pasa o proba, non lle importa dedicarlle meses ou facerlle varias 
lecturas, porque cada unha apórtalle algo novo, vaise fixando no estilo, na 
estrutura...confesa que pese a que lle encanta a cociña, xamais le un libro de cociña 
nin ve un programa de cociña. Desfruta da comida, tanto da súa degustación 
como da súa elaboración, por iso encárgase sempre da compra, para seleccionar 
os mellores artigos e logo da súa elaboración.

Hoxe Pili e Antonio ven medrar fachendosos os seus sete netos, teñen dous fillos 
e unha filla e teñen netos dos tres. Todos os seus fillos herdaron o sentido da 
responsabilidade e a intelixencia dos seus pais, foron tamén moi bos estudantes, o 
seu fillo maior estudou tamén químicas e está xa prexubilado de Telefónica, foi un 
precursor da informática na empresa. A súa filla, filoloxía española, é profesora 
numeraria, agora no Instituto Español de Andorra, e o pequeno, que estudou 

económicas, é inspector de facenda. Encántalles reunirse todos os domingos a 
comer aínda que recoñece que ao ir medrando os netos, cada vez é máis difícil 
conseguilo. Teñen unha nora xaponesa, pero viven en Madrid. Os seus consogros 
veñen moitos Nadais e eles teñen que repasar os seus coñecementos de inglés máis 
axudados con xestos e acenos, non teñen ningún problema para entenderse. 

Nas vacacións  reúnese toda a familia entre Sada e A Coruña, alugan un piso moi 
grande fronte ao porto deportivo de Sada e alí gozan da súa compañía. Ninguén 
se quere perder as tardes de partida de chinchón coa avoa. Teñen un piso en 
propiedade na Coruña, en fronte á praia do Orzán cunhas vistas magníficas da 
praia e a cidade, ao que adoitan vir de cando en vez a pasar uns días e reunirse 
cos amigos. Son uns magníficos anfitrións e grandes conversadores. Ao seu lado 
as horas desaparecen e eu considérome moi afortunada de poder desfrutar da súa 
compañía e enriquecerme cos seus coñecementos sempre que nos vemos. Son o 
tipo de persoas lúcidas, intelixentes, educadas, cultas, que sempre pensas que non 
poden desaparecer, que a sociedade perdería moito. ¡Oxalá que as nosas conversas 
se repitan moitos anos!

As Pontes, con motivo da presentación do vídeo “Electricidade e Fertilizantes”. 
22 e 23 de xullo de 2015

A Coruña. En “Ciudad escolar”. 5 de agosto de 2016
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Este ano, visitamos no seu domicilio 
da Coruña a Antonio Abeijón 
Fábregas, unha persoa moi coñecida 
e respectada por todos os ponteses, 
testemuña vivinte dunha época 
transcendental na nosa vila, que el 
axudou a forxar.
 
Antonio naceu hai 91 anos en Ferrol, e alí viviu ata os 14 anos. Nese momento, o 
seu pai, militar de profesión , foi trasladado a Zaragoza. Alí viviu coa súa familia 
e foi onde estudou o bacharelato e posteriormente para perito industrial. Pese a 
que eran tempos difíciles, el tiña claro que a formación era o primeiro.
 

Finalizou os seus estudos no ano 48 e 
inmediatamente comezou a traballar en 
prácticas nunha pequena central que a empresa 
Calvo Sotelo tiña en Zaragoza. Estas prácticas 
foron tan frutíferas que ao finalizar ofrecéronlle 
a posibilidade de elixir entre un posto en 
Escatrón ou vir para As Pontes, onde se estaba 
construíndo a primeira central térmica, que se 
inauguraría no ano 1949.
 
Así recalou Antonio na nosa vila, aínda 
solteiro, tras finalizar o servizo militar na 

milicia universitaria. Ao pouco tempo coñecería 
a Josefina Quintero Álvarez, “Fifí”, que estaba 
de mestra en Pontoibo. Foi Conchita Illade quen 
os presentou no cine Alovi. Os primeiros días, 
Antonio achegábase a Fifí con certa timidez, 
pero pouco a pouco, conseguiu o valor necesario 
para declararse e, trala súa aprobación, 
comezaron un noivado que duraría toda unha 
vida. O pai de Fifí era unha persoa moi coñecida, 
Enrique Quintero, médico de asistencia pública 
domiciliaria nas Neves da Capela.

 Fifí estudara na Compañía de María en Ferrol, 
e despois da súa carreira de Maxisterio na 
Normal da Coruña, As Pontes sería o seu 
primeiro destino. Tras ano e medio de relacións, 

que Antonio aínda recorda emocionado, casaron. O seguinte destino de Fifí sería 
San Fiz, preto de Ortigueira, pero ante a imposibilidade de poder vivir xuntos, 
ela decidiu renunciar á súa praza e emprender unha formación mutua, que os 
convertería nunha parella estable e feliz toda a súa vida.

O destino non lles concedeu 
fillos e durante moitos anos 
non os estrañarían, porque lles 
permitía maior liberdade para 
viaxar e recibían encantados 
e regularmente na casa aos 
seus sobriños que adoraban. 
Co paso dos anos e ao facerse 
maiores, si que notaron ese oco 
que na maioría das familias 

Atonio Abeijón Fábregas

“Fifi” de moza

Antonio e Fifi
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enchen os fillos, e recoñece 
telos botado de menos. 
 
Os primeiros 10 anos 
na Calvo Sotelo estivo 
exercendo como xefe de 
“turno” da central térmica, 
pero aínda que pasou moito 
tempo alí, a Antonio non lle 
gustaba a dispoñibilidade 
que requiría, por ter que 

traballar días festivos ou sinalados na súa vida familiar, por iso, en canto se puxo 
en funcionamento a fábrica de abonos, á vez que xurdía en España o tema da 
prevención laboral, o director propúxolle o cargo de xefe de seguridade que el non 
dubidou en aceptar e empezou entusiasmado esa nova etapa que o marcaría para 
toda a súa vida.

Antonio e Fifi

Antonio chegou ás Pontes en xuño do ano 50, a central estaba parada nese momento, 
logo duns seis meses de proba, parouse para solucionar uns problemas detectados 
e en pouco tempo púxose a funcionar. Era unha época onde se disparou a demanda 
de enerxía. Como xefe de “turno” tiña que batallar cos problemas propios como 
a humidade do carbón, xa que cando chegaba mollado pegábase nas cintas, nos 
muíños, nos dosificadores que regulaban o carbón que era inxectado á caldeira. 
Esas tubaxes que inxectaban o carbón á caldeira sufriron numerosos atascos e 
había que desmontar grandes tramos, colgados do teito, pero pese a todo funcionou 
bastante regularmente. A rede estaba entroncada con Fenosa, con Viesgo e ata a 
través de interconexións, que os podían conectar con Francia.

Central témica 32 MW - 
ENCASOSala de mandos da Central témica 32 MW - ENCASO
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Este novo posto requiría moitos coñecementos porque englobaba todas as 
instalacións, sobre todo ao entrar en funcionamento a nova fábrica de abonos 
nitroxenados, onde había riscos de incendios, de manipulacións de produtos 
químicos, etc. Este posto dependía directamente do director, D. Antonio Roviralta, 
con quen a súa relación e entendemento sempre foi perfecto, brindándolle a 
oportunidade de viaxar e aprender moito. Puertollano, Avilés, Santander...
 
Antonio gábase, e con razón, de ser un dos pioneiros a nivel español da saúde 
laboral, nos anos 60. Cóntanos as reaccións de estrañeza dos traballadores de 
que fose a propia empresa a que se preocupase e intentase mellorar a saúde e a 
seguridade dos traballadores. Por iso cando se implantou a obrigatoriedade do uso 
do casco, a traballadores, procedentes na súa maioría do medio rural e afeitos a 
usar a diario a súa gorra, requiriu moita man esquerda e moita diplomacia.

Fifi acompañando a Antonio nun congreso en Madrid, 1963

Edificio de serviciós xerais, sede dos bombeiros en construcción, 1959

Campaña de seguridade na empresa, 1964
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Non foi así coas botas de seguridade, xa que estas podían ser aproveitadas tamén 
nos labores de labranza.
 
Coméntanos orgulloso, as campañas e exposicións sobre seguridade que se facían 
habitualmente e ás que asistían non só todos os traballadores da empresa, senón 
os alumnos dos colexios das Pontes e dos Padroados da empresa. Celebrábanse 
no mes da seguridade e ao finalizar, os bombeiros realizaban demostracións e 
simulacros que marabillaban a todos, ata se atreveron a facer un simulacro no 
colexio Santa María con botes de fume que abriron nas aulas, soaron as alarmas, 
chamaron aos bombeiros que chegaron facendo soar as sirenas,  ao mesmo tempo 
que as nais dos nenos, asustadas... e todo se resolveu perfectamente quedando 
para todos como un grato recordo e unha simpática anécdota.

Visita dos escolares á exposición de seguridade, 1964

 
Tamén recorda momentos duros durante a súa vida laboral, coma o in-
cendio do edificio de síntese, onde se producía o amoníaco para a fab-
ricación de fertilizantes, foron horas difíciles, pero a pericia dos 
traballadores logrou rebaixar a presión nos condutos de nitróxeno e hidró-
xeno e aplacar as lapas, e ata repoñer a cuberta do edificio nun tempo récord, feito 
que mitigou as perdas.
 
Outros momentos tristes foron os do accidente dun traballador no almacén de 
nitrato, no que perdeu un brazo nunha cinta transportadora e outro queimado ao 
que o seu amigo e médico da empresa Cesáreo Dopeso logrou salvar.
 
A época de Calvo Sotelo é da que el garda mellor recordo, tiña moi boa relación cos 
empregados ao seu cargo, pese a que o persoal de seguridade tiña “turnos” de 24 
horas, tiñan os seus espazos para descansar e comedores aos que as súas mulleres 

Autoridades visitando a exposición de seguridade, 1964
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lles traían a comida que 
podían compartir con 
eles. Foron uns anos 
moi bos para todos, o 
abono distribuíao por 
toda España a empresa 
Tojeiro, froito da 
negociación con Carlos 
Payá, xefe do centro de 
investigación de Calvo 
Sotelo de Madrid, con 
Roberto Tojeiro.
 
Durante esta etapa, 
Antonio foi profesor na 
Escola de Aprendices, 
cando León San José 
era o director da Escola 

e animaba aos seus 
amigos a colaborar 
con el. Impartiu 
clase de seguridade e 
prevención de riscos e 
de debuxo industrial, 
había un gran nivel de 
formación e felicítase de 
ter contribuído a crear 
grandes profesionais. 
Aínda hoxe, segue a 
relacionarse con antigos 
alumnos a través das 
redes sociais.

Ao pasar a Endesa, as súas 
circunstancias xa cambi-
aron, compartía as súas 
funcións con Armental, o 
seu compañeiro, e tiñan 
un xefe do que dependían, 
Luís Díaz Faes. Foron tem-
pos de cambio dentro da 
empresa, o director pasou 
de ser Roviralta a ser Lu-
cio Rubio, había entre eles 
un respecto mutuo, pero os 
cambios no traballo eran 
constantes, os perigos cam-
biaron, agora o maior risco 
non era a toxicidade, senón 
as alturas na construción 
da nova central...Dragados, 
Montaxes Nervión, Auxini 
eran grandes empresas, con 
profesionais experimenta-

dos, pero demasiado temerarios para os tempos onde a seguridade no traballo se 
estaba impoñendo e iso xeraba conflitos. Produtividade, seguridade e grandes ben-
eficios, ás veces non eran compatibles. 

Estaban constantemente vixiados pola inspección de traballo, pero era unha 
montaxe grandiosa, complicada, onde houbo que lamentar mortes e accidentes 
graves. Iso foi un dos motivos polos que decidiu prexubilarse aos 60 anos, sen 
esperar aos 65, coa sensación do deber cumprido. Entón decidiron trasladarse el e 
a súa muller á Coruña, onde adquiriran un piso para cando chegase ese momento.
Durante a súa estancia nas Pontes sempre foi unha persoa moi activa e integrada 

Visita á Central Térmica

Primitivo equipo de bombeiros de Calvo Sotelo
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no ambiente social e cultural da vila. 
Foi bibliotecario, directivo do Casino, 
organizador dunha sala de arte, 
secretario da organización filatélica 
creada por Javier Núñez, desde a que 
organizaron dúas exposicións nacionais 
e unha galega, directivo do LAR, 
colaborou na organización das festas do 
Poboado cando se trouxeron a grupos tan 
relevantes do momento como “Los 3 de 
Castilla” e  “Gelu”, e organizou xunto 
con Pichuca, a filla de Rodrigo Illade 
unha obra de teatro no LAR e un desfile 
de modelos.
 
Había un clima de convivencia moi bo, el, 
como habitante do Poboado, non recorda 

discrepancias coa xente da vila, cada un reuníase cos seus afíns. Os domingos 
pola tarde ían sempre ao cine, primeiro ao “Hispania” e logo ao “Alovi”, alí viu 
as últimas películas de 
Cary Grant. Quedaba 
no Casino todas as 
tardes cos seus amigos, 
sobre todo cando 
estaba situado ao lado 
da farmacia Illade. Os 
homes adoitaban xogar 
ás cartas ou ao dominó 
e as mulleres tomaban 
café ou té, mentres 
charlaban entre elas. 

Celebrábanse uns bailes estupendos en Nadal e Entroido e, de cando en vez, tamén 
organizaban conferencias como a que invitou a dar aFelipe Senén. 

Recorda a inauguración da igrexa do Poboado, aínda que recoñece que quizá foi 
un exceso de megalomanía por parte do ex-presidente Luís Arias que quixo ser 
enterrado alí. Era o espertar das Pontes, había unha vida social e cultural atípica 
para unha vila pequena como era. A empresa Calvo Sotelo, e posteriormente 
Endesa, fomentaron e axudaron á formación dos seus traballadores e os seus fillos  
 
Acórdase que no ano 67, As Pontes foi declarado punto negro e decidiuse poñer 
un centro da Cruz Vermella, sendo o médico Sanjurjo o seu presidente. El 
organizou o seu equipo directivo con compañeiros moi entusiastas, os terreos foron 

De excursión cos seus amigos

Actuación do coro de Calvo Sotelo na misa en honra a Santa Bárbara, 1959.
De esquerda a dereita: Asterio Vera, Cárdenas (sogro de Feijoo), Pedro Anillo, Caramés, 
o sobriño de Celso Díaz, o director da Mina e o último a dereita é Pácido, o bombeiro

Antonio y Pichuca Illade
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doados na “Cruz das Cabezas” 
e, coa construción a cargo do 
Concello, en poucos meses estivo 
finalizado. O director na Coruña 
era un militar retirado, pero moi 
enérxico, Jesús Pastur, e cando 
lle comunicou a súa intención 
de trasladarse á Coruña e de 
abandonar o seu cargo, animouno 
a continuar co seu labor na cidade.
  
Jesús Pastur ofrécelle a 
posibilidade de elixir o tema 
ao que se quería dedicar e el 
pídelle ser relacións públicas, 
acéptano e pasa a formar parte 
da directiva desde o primeiro 
momento. Este cargo conferíalle 
automaticamente unha praza no 
Consello Nacional. Durante este 
período ocupou varios cargos 
e moitas responsabilidades, 
foi secretario de garantías, 
tivo un posto na comisión de 
Comunicación de Madrid, recibía 
voluntarios...ata o día que a 
presidenta autonómica Carmen 
Colmeiro, condesa de Pardo 
Bazán, proponlle facerse cargo 
da presidencia provincial da Cruz 
Vermella. Este cargo honrouno 

e abriulle moitas portas, deulle a posibilidade de coñecer xente e lugares que 
nin pensara. Traballou de forma totalmente altruísta por unha causa que sempre 
creu xusta e necesaria. Tanto a súa muller coma el integráronse perfectamente 
na sociedade coruñesa, sentíronse aceptados e moi queridos, ata hoxe recoñéceno 
pola rúa e páranse para saudalo e felicitalo.
 

Antonio foi e segue sendo unha 
persoa moi inqueda, moi lúcida e 
activa intelectualmente, admirable 
e pouco común nunha persoa de 91 
anos. Foise adaptando e integrando 
perfectamente aos avances 
tecnolóxicos, é moi participativa na 
redes sociais. No ano 2010, estando 
xa no Padroado da Cruz Vermella 
crea un blog para abordar un tema de 
actualidade e de interese social como 
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é a droga, partindo de noticias aparecidas nos medios de comunicación, utilizando 
e citando sempre consellos de profesionais, reflexiona e invita a reflexionar sobre 
os mesmos. Este blog foi moi activo e estivo moitos anos facendo entre dúas e 
tres entradas mensuais. Hoxe está en fase de corrección destes artigos para seren 
reunidos nun libro que pensa publicar, animado por Marcelino López Méndez. 
 

Hoxe Antonio intenta sobrepoñerse a pena da morte da súa muller, «Siempre 
pensé que me moriría antes que mi mujer. Hasta le había hecho un guion de lo 
que tenía que hacer cuando yo no estuviese». O outro día, inspirado en Antonio 
Machado, escribeu: «Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión... Que el tándem 
permanecía y era el de Fifí y Ton. En un jardín sonriente y en una cristalina 
fuente mirándonos a los ojos, estábamos ambos los dos. Tú me decías Tonciño, 
yo te amaré mientras viva y yo te decía Fifí tu eres el Sol de mi vida. Y en una 
tranquila calma, amándonos con pasión, vivimos un bello sueño porque era un 
sueño de amor... Bendita virtualidad que nos hace ver visiones, que nos endulza el 
descanso con promesas, sin razones. Pues el permanecer unidos en la vida y en la 
muerte, es un designio divino, no es un albur de la suerte». «Estoy solo, pero me 

valgo bien. O boi solo ben se lambe. Durante los últimos años me dediqué a cuidar 
a Fifí y apenas podía salir. Lo peor ahora es cuando llegas a casa. Desde las seis de 
la tarde hasta que te metes en la cama. Es muy duro».

 E deixamos a Antonio na súa casa da Coruña, onde a imaxe e o espírito da súa 
querida e adorada esposa Fifí o impregna todo. Un home auténtico, humano e 
humanista rodeado de libros e centos de obxectos con simboloxía que foron 
atesourando ao longo de toda a súa vida el e a súa esposa. Hoxe di que está tamén 
en fase de selección de documentación que cre digna de ser preservada e intenta 
aforrarlle ese esforzo á súa familia que tanto quere e que o acompaña nestes 
momentos. 

Unha aperta, Antonio, e a miña máis sentida admiración e respecto. 

Antonio Abeijón como patrono da Fundación CREFAT, da CRUZ ROJA,
para as toxicomanías.




