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E un pracer achegar aos veciños un novo número da Revista de Estudos Locais 

Hume, e xa van once dende aquel ano 2008 no que saíra á luz o primeiro número.

Dende aquel ano téñense publicado na revista cerca de cen artigos de 

investigadores e afeccionados á historia e ao resto das ciencias sociais que 

enriquecen a nosa historia local e contribúen a cubrir un baleiro historiográfico 

existente na nosa vila ata entón.

A continuidade da revista está garantida tanto polo entusiasmo do comité de 

redacción como, sobre todo, polo traballo altruísta e desinteresado dos autores 

que ano tras ano entregan os seus traballos que son o resultado de moitas horas 

de investigación, recompilación de documentación e estudo de diversos aspectos 

da historia, da arte e da xeografía da nosa comarca.

Pero nesta obra non só hai investigación senón tamén divulgación. Así a obra 

atesoura un gran valor sentimental e cumpre tamén esa labor divulgativa 

e pedagóxica que lle esiximos ás publicacións de carácter local, achegando ás 

novas xeracións de pontesas-es unha panorámica sobre a vida de todas aquelas 

persoas que foron desenvolvendo xeración tras xeración o Concello das Pontes 

de García Rodríguez.

O presente exemplar conta cun variado número de artigos que cobren varias 

disciplinas dende a historia, a xeografía, a arquitectura, a arte, a música, a 

etnografía que non defraudarán aos nosos lectores.

LIMIAR
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Para rematar, e dentro da labor desenvolta pola asociación na recuperación da 

memoria oral,  Marisol Souto recopila e presenta dúas interesantes entrevistas 

a dous persoaxes que marcaron a historia da vila nas últimas décadas. Antonio 

Durán, antigo xefe do laboratorio de Encaso, a través da cal podemos coñecer 

diversos aspectos da fábrica e da vida nas Pontes na época. E Eladio Pico, “o 

cego” do  que recuperamos unha historia de vida que nos ilustra sobre a vida na 

súa parroquia natal, Seoane, e no municipio.

En definitiva, unha diversidade de artigos que nos falan de paisaxes, de 

camiños, de lugares,  de xentes sinxelas da nosa comarca que coa súa vida foron 

cementando as bases do que agora somos e é As Pontes. Por este motivo é a obra 

unha homenaxe aos protagonistas dos seus textos.

Coma sempre un agradecemento profundo aos autores, ao Concello polo 

patrocinio das actividades da asociación e á Deputación Provincial pola 

impresión da obra.

Esperamos que gocedes da lectura destas páxinas como nos gozamos coa vosa 

presenza na súa presentación e que xuntos logremos multiplicar en número e 

calidade obras coma a presente.

Manuel Souto López

Presidente de Hume

Como o ano pasado abren a revista os traballos  premiados no Premio de 

Investigación Hume do ano anterior.  En primeiro lugar aparece un excelente 

traballo presentado polo doutor en Historia da Arte, José María Yáñez, que 

estuda a historia de dous aproveitamentos hidroeléctricos no río Eume como son 

a central de Ventureira e a Central e Presa do Eume. Traballo que foi merecedor 

do primeiro premio.

O historiador arxentino, Gustavo Daniel Cabarcos, achéganos un estudo 

sobre os veciños ponteses alistados no ano 1794 para participar na Guerra do  

Rosellón, que foi merecedor do segundo premio.

A continuación presenta Ovidio García, un emotivo traballo sobre a figura do 

músico Pedro Cupeiro e a súa participación en orquestras como Os Capris, así 

como unha descrición das galas de Santa Bárbara.

Logo poderemos percorrer a historia do centro educativo Monte Caxado da 

man de varios dos seus mestres, Juan José, Fina, José María, Audia, Dolores e 

Eladio.

Os camiños históricos e o seu paso pola vila xunto ao territorio da comarca do 

Eume e o tema elixido polo historiador José Carlos Breijo para descubrirnos a 

través de documentos medievais descricións da vila e a nosa presenza dentro do 

camiño francés.

José María López, presidente da Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado 

utiliza varios documentos e fotografías conservados no  museo para sacar á luz 

historias que reflicten a vida cotiá dos nosos antepasados.
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ENXEÑO E TÉCNICA. HISTORIA DE DOUS APROVEITAMENTOS 
HIDROELÉCTRICOS NO EUME

Índice: 

Introdución

Antecedentes históricos da produción de enerxía eléctrica en Galicia
Século XIX. Os primeiros pasos 
Século XX. Un cambio de modelo

O Eume 
Conca e comarca
Hidroloxía e hidrografía

No inicio do século XX un singular aproveitamento: a vella central de “A 
Ventureira”

Antecedentes
O proxecto e a obra
Unha esperanza frustrada: o “museo da auga” 
-O anteproxecto de museo
-O infortunio dos xefes da vella central 

No ecuador do século, unha obra innovadora: “o Salto do Eume” 
Antecedentes 
Os tres elementos básicos: a presa, o sistema de condución e a
central 
A presa: 

- O seu autor: Luciano Yordi, enxeñeiro coruñés 
- Unha presa moderna: innovación e estética
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-A toma de auga
-O túnel e a cheminea de equilibrio 
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Incidencias na paisaxe e no medioambiente.
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INTRODUCIÓN 

O afán por dominar e dispoñer da enerxía foi e é unha constante na historia 
da humanidade. Durante moito tempo, a enerxía hidráulica destacouse por 
ser a única fonte para a obtención de enerxía mecánica. As primeiras mostras 
de proto-industria, como os muíños de cereal, batáns, forxas, teares, serras, 
muíños papeleiros, etc… que necesitaban enerxía para o accionamiento das súas 
primitivas ferramentas, asentáronse nas ribeiras dos ríos. Pero non sería ata os 
inicios da Revolución Industrial cando se aproveita a enerxía da auga para a 
produción eléctrica. 

A crecente industrialización do norte de Europa provocou unha gran demanda 
de enerxía que veu ser suplida, en boa parte, grazas á hidroelectricidade, xa que 
a extracción de carbón aínda non era o suficientemente importante como para 
cubrir as necesidades industriais. O desenvolvemento da máquina de vapor li-
berou ás instalacións industriais do condicionamento espacial que supoñían os 
aproveitamentos hidráulicos, e o carbón, que substituiría á madeira como fonte 
calorífica, tamén desprazou á enerxía hidráulica como fonte principal de recursos 
enerxéticos mecánicos. Esta fonte de enerxía tivo un rápido crecemento debido ao 
desenvolvemento técnico experimentado a finais do século XIX e principios do 
XX, especialmente no que se refire á invención do xerador eléctrico e ao perfec-
cionamento das turbinas hidráulicas. 

Adóitase considerar que a primeira central hidroeléctrica foi a construída en 
Northumberland (Reino Unido), en 1880. Un ano despois, comezou a utilizarse 
a enerxía procedente das cataratas do Niágara para alimentar a iluminación 
pública, e a finais da década xa existían máis de 200 centrais tan só en Estados 
Unidos e Canadá. En Galicia, atribúeselle á central de Segade, no río Umia, ser 
“o berce da electricidade galega”, a pesar de que cando se puxo en marcha en 
1899 xa funcionaban en Galicia outras dezaseis “fábricas de luz” que seguían o 

exemplo iniciado en 1883 no Arsenal de Ferrol coa iluminación eléctrica instalada 
pola Sociedade Anglo-Española de Electricidade. A enerxía eléctrica expuxo a 
conveniencia de empregar a forza hidroeléctrica para a produción de electricidade, 
coa enorme vantaxe de que o fluído eléctrico resultante podía ser transportado 
por unha simple liña a grandes distancias. A electricidade, cuxas manifestacións 
se coñecen desde hai milenios, non pasou de ser unha curiosidade ata o século 
XIX no que se iniciou o seu emprego de forma ocasional e, puntualmente, para a 
iluminación mediante lámpadas de arco voltaico.

                                

         

A iluminación pública que, como tal, soamente existía nas cidades, era nese século 
testemuñal. Sirva de exemplo esta fotografía nocturna de época do Cantón Grande 
da Coruña un día de festa. A pesar da iluminación extraordinaria do palco da mú-
sica, apréciase que a penumbra era xeneralizada no punto máis céntrico da cidade.

O Cantón Grande de A Coruña tenuamente iluminadoDúas lámpadas de arco voltaico
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA PRODUCIÓN DE ENERXÍA 
ELÉCTRICA EN GALICIA

Ata os anos 30/40 do século XX, Galicia era un país eminentemente rural se 
exceptuamos as pequenas áreas urbanas que eran entón as nosas cidades. Nelas, 
aproveitando o tirón das “fábricas de gas” que producían e distribuían o gas de 
hulla, establecéronse “fábricas de luz”: pequenas térmicas con motores. A éstas 
fóronse sumando o que hoxe chamamos “mini centrais” en ríos próximos, nos que 
mediante azudes (pequenas presas) desviábase parte do seu caudal para accionar 
os grupos xeradores. “Data”, “A Fervenza”, “Ponte  Inferno” ou “A Ventureira” 
son algunhas desas “fábricas de luz” instaladas nos nosos ríos dacabalo do cam-
bio de século (XIX – XX).

 

Desta forma xurdiron as primeiras centrais hidroeléctricas que, como os muíños 
tradicionais, derivaban unha parte da auga da canle mediante un azud, a unha 
canle que a conducía pola ladeira da montaña, cunha pendente mínima, ata un 
lugar apropiado para facela descender por tubaxes ata as turbinas da central. 
Canto maior é a altura á que a auga chega á cámara de carga con respecto á 
central, antes de descender polas tubaxes, maior é o rendemento da instalación; 
é dicir, menos cantidade de auga é necesaria para producir un quilowatio / hora. 
Esta diferenza de altura entre a captación da auga e a utilización da súa forza é o 
que chamamos Salto de Auga. E por extensión, á instalación que o utiliza.

 

SÉCULO XIX. OS PRIMEIROS PASOS

En Ferrol, a “Sociedade Anglo-Española de Electricidade”, fundada en Barcelona en 
18821, inaugura en 1883 a iluminación do Arsenal2 coa electricidade xerada nunha 
pequena instalación termoeléctrica. Cara a 1888 comeza a funcionar en Pontevedra 
a que vai ser en Galicia a primeira central de vapor para a subministración da 
iluminación pública3, instalación que será seguida por outras iniciativas semellantes 
na Coruña (1890), Mondoñedo (1893), Lugo, Ferrol e Santiago (1894), Ponteareas e 
Ourense (1895), e Vigo, Monforte, Viveiro, Betanzos e Tui (1896). 

A precariedade técnica nestes primeiros tempos provoca que predominen as 
instalacións térmicas sobre as hidráulicas, porque os promotores non se atreven a 
construír as centrais xeradoras a máis de dous ou tres quilómetros do centro das 
localidades obxecto da subministración. Todas son de pequeno tamaño, non superior 

1  GARCÍA FONTENLA, Ramón, Cien años de luz eléctrica en Galicia, ed. Unión Fenosa, 1990, p.18.

2  CARMONA BADÍA, Xoán, NADAL OLLER, Jordi, El empeño industrial de Galicia. 250 años de 
historia, 1750-2000, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2005, p.180.

3  Ibidem.

Os aprovechamientos hidráulicos ou Saltos obxeto deste estudio: O “Salto do Eume” e o de “A 
Ventureira” ou “A Capela”

Esda: 1905. Sala de motores a gas. “Fábricas coruñesas de gas e electricidade”. Dta: 
1908. Grupos convertidores de corriente
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aos douscentos cabalos de vapor (uns 150 kW) e principalmente destinadas ao 
servizo da iluminación pública. Únicamente hai constancia de dúas empresas que 
posúen nestes primeiros tempos unha central eléctrica para iluminación e forza 
nas súas instalacións, e ambas son fábricas téxtiles postas en marcha en 1892: 
“Galicia Industrial” -hidroeléctrica-, en Xubia (Neda), e “Primeira Coruñesa” - 
termoeléctrica- na Coruña. 

SÉCULO XX. O CAMBIO DE MODELO 

O primeiro terzo do século XX coñecerá o progreso do desenvolvemento da in-
dustria da electricidade en Galicia, cun forte crecemento das instalacións hidráu-
licas sobre as térmicas, e o comezo da concentración empresarial neste incipiente 
sector. Cara a 1931 hai máis de corenta centrais en funcionamento, dezaoito delas 
cunha potencia instalada superior aos 500 kW, que suman 45.555 kW (cun total 
duns 50.000 quilowatios instalados). O que comeza a coñecerse como “Grupo 
Galego”, formado polas compañías “Sociedade Xeral Galega de Electricidade” 
e “Fábricas Coruñesas de Gas e Electricidade” estruturadas en torno ao Banco 
Pastor, controla durante ese ano de 1931 o 76% da electricidade vendida en Gali-
cia. Ambas desenvolven unha actuación conxunta baixo o control dese banco ata 
a súa formal integración en FENOSA en 19554. Convén lembrar que no ano 1946, 
o consumo por habitante e ano en Galicia, era lixeiramente inferior a 60 kWh; 
duplicándoo e aínda triplicándoo aínda non se chegaría ao consumo das rexións 
medianamente industrializadas de España. 

Finalizada a guerra civil española (1936-1939), o proceso de concentración 
e ampliación do sector eléctrico galego terá un novo e definitivo impulso. O 
banqueiro e empresario Pedro Barrié da Maza (1888-1971), á fronte do “Banco 

4  www.asociacionbuxa.com. patrimonio/detalle/190.  “Buxa, Asociación Gallega del Patrimonio 
Industrial”. Última consulta, abril de 2017.

Pastor”, con intereses en “La Gallega” e en “Saltos do Sil”, e propietario do Salto 
do Tambre (por entón o máis grande de Galicia) e as súas liñas a 66 kW Ferrol 
– Coruña – Santiago – Vigo, decide dar un cambio de temón, e xunto con Fillos 
de Olimpio Pérez e Industrias Galegas S.A. constitúen en Vigo o 23 de agosto 
de 1943 ante o notario Antonio do Río García, cun capital inicial de 5.000.000 
pts., a empresa “Forzas Eléctricas do Noroeste” (FENOSA)5 para eludir os 
compromisos existentes coa “Electra Popular de Vigo e Redondela”. No equipo 
de Pedro Barrié, un home crave no deseño da nova sociedade é Benigno Quiroga 
(1903-1965), enxeñeiro do ICAI. No ano 1938, fora nomeado Director Xeral da 
“Sociedade Xeral Galega de Electricidade” con sede en Ourense. A principios do 
ano 1943, presentou á cúpula da súa empresa o “Estudo sobre o desenvolvemento 
das explotacións de Electricidade das Sociedades Xeral Galega de Electricidade e 
Fábricas Coruñesas de Gas e Electricidade, e das súas necesidades futuras” que 
deu lugar ao nacemento da nova sociedade6. 

                                                             

Pedro Barrié, empresario e banqueiro e Benigno Quiroga, Dtor. Xral. da Sdade. Xral. 
Galega de Electricidade y mais tarde de Fenosa.   

5  GARCÍA FONTENLA, Ramón, op.cit., p. 20. e Memoria do Proxecto promovido por FENOSA para 
unha nova central eléctrica no salto do Eume do ano 1957.  
6  Esta é a portada do mesmo, que se dá agora a coñecer, quizá por primeira vez, grazas á atención que 
tivo o seu fillo, Luís Fernando Quiroga Piñeyro.
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A nova compañía, aínda sen nome, comezou a súa andaina no segundo semestre 
do mesmo ano, en dúas habitacións alugadas na rúa Ramón da Sagra da Coruña7. 
Nestas oficinas debateuse e decidiu o nome da nova sociedade: Forzas Eléctricas 
do Noroeste, S.A. cuxo acrónimo: FENOSA, asimilouse xa nese momento cunha 
forma de dicir en galego “A Nosa Fé”. 

FENOSA comezou a súa actividade adquirindo concesións administrativas de 
pequenos aproveitamentos hidroeléctricos nos ríos galegos, converténdoas en 
aproveitamentos de maior entidade, acordes cos novos tempos e o futuro que 
se perseguía, e poder construír o Salto das Cunchas, preto de Bande, case na 
fronteira con Portugal. 

No ano 1946 estaban proxectadas e en construción cinco liñas de transporte a unha 
tensión de 132.000 voltios (132 kV): Cunchas-Vigo (O Troncal); Cunchas-Ourense 
(Velle) - Peares; Peares - Barco de Valdeorras – Ponferrada a dobre circuíto; 
Peares- Chantada - Lugo (Lamas de Prado) e Lugo- Pontes de Gª Rodríguez - 
Ferrol (Sta. Mariña). Así mesmo, atopábanse en construción dúas subestacións 
de transformación de 30.000 kVA, 132.000 /66.000 /15.000 voltios, unha en Vigo 
(O Troncal) e outra en Ferrol ( Sta Mariña), formando as outras citadas parte do 
proxecto do circuíto interior de Galicia a 132 kV entre Vigo e Ferrol. No Barco de 
Valdeorras, establécese pola Compañía Española de Industrias Electroquímicas 
(CEDIE), outra subestación de transformación para o seu servizo, intercalada 
nun dos dous circuítos Peares - Ponferrada, na que se instalan cabinas de media 
tensión para fornecer electricidade á poboación8. 

7  Eran unhas instalacións certamente precarias: Pedro Díaz Moscoso, o primeiro conserxe, ocupaba 
unha cadeira no descansiño. Os primeiros empregados ás ordes de Benigno Quiroga foron Vicente Vázquez, o 
seu chofer; Eduardo Aciñeiras Diéguez, xefe administrativo e Alejandro Tourón Acevedo, topógrafo e delinean-
te.

8  Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A. Año 1946. Ed. Litografía e Imprenta Roel, p. 6. 

Transcorridos os vinte anos pactados, a “Sociedade Xeral Galega de Electricidade” 
e “Fábricas Coruñesas de Gas e Electricidade” intégranse en FENOSA en 19559, 
e remata o proceso iniciado coas centrais de Segade e A Fervenza a comezos do 
século XX. 

O EUME

CONCA E COMARCA

A conca vertente dun río é a porción de territorio cuxas precipitacións acaban de 
forma natural na súa canle. As súas características climatolóxicas son determinantes 
para a viabilidade dun aproveitamento hidroeléctrico como no caso que nos ocupa. 

Na comarca do Eume, o principal axente hidrográfico é o río Eume, que dá nome 
á comarca e percorre todo o sector central da mesma. A súa importancia na 
articulación do territorio é indiscutible. O curso das súas augas esculpíu o canón e 
ás súas beiras creceron as fragas do mesmo nome. De feito, a comarca do Eume é, 
básicamente, a conca vertente deste río, incluíndo a parte de ría que, en ausencia 
do mar, corresponderíalle. 

Se partimos do sector máis interior da ría de Ares, onde se sitúa Cabanas, a divisoria 
da conca do Eume segue máis ou menos paralela ao curso do colector principal ata 
Fontardión (667 m) e pasa antes pola Pedra do Couto (238 m) e o pico dá Mariña 
(454 m). Despois amplíase cara ao norte e déixase encadrar pola serra de Forgoselo, 
albergando no seu interior a depresión das Pontes, de maneira que o interfluvio coa 
cabeceira do río Grande de Xubia pasa por Naveira (523 m) ata alcanzar a Pena dos 
Ladróns (620 m), punto que sinala tamén un centro dispersor de augas cara á conca 
do río Mera. 

9  TORRES LUNA, Mª del Pilar, et al. Los embalses de Fenosa y la Geografía de Galicia en el Cente-
nario de Don Pedro Barrié de la Maza 1888-1988, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 81. 
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Continúa despois a divisoria por Caxado (756 m), pasa polo alto de san Xoán, 
cruza a serra de As Campas, prosegue polo Bustelo (757 m) e polo Montouto (807 
m) ata chegar ao Outeiro Grande (792 m), e desta forma completa a separación 
coa cabeceira do sur. A continuación comeza a delimitarse o interfluvio co curso 
superior do río Landro, liña que pasa polo Guriscado (932 m), Talmate (995 m) e 
Coto Balsego (995 m), ata chegar ás vertentes do Xistral. 

As ladeiras do Seixo Branco, Redondiño (916 m) e o Salgueiriño (925 m) pechan 
polo leste a cabeceira do Eume, á vez que a separan da do río Masma. A partir de 
aí, a divisoria comeza o seu percorrido cara ao oeste, itinerario que coincide coa 
serra da Carba (que culmina a 905 m) ata chegar ao Peñote (871 m). 

A conca gaña agora en amplitude cara ao sur, para acoller novamente no seu 
interior a depresión das Pontes; a divisoria segue pola Serra da Loba en dirección 
norte-sur e nordés-suroeste, para delimitar a subcuenca do río Frei Bermúz e o val 
de Xestoso, á vez que marca o interfluvio coa conca do Miño – alén da divisoria 
nacen o Labrada e o Timáz e o límite administrativo entre as provincias de Lugo e 
A Coruña - e despois diríxese cara ao norte polo pico de Vales (702 m), o Monciso 
(592 m) e A Pendella (712 m). 

Desde aquí e ata chegar a Ferradura (506 m), o límite da conca adopta a dirección 
sueste-noroeste que presenta a serra de Queixeiro, que serve de divisoria de 
augas coas pequenas concas do Lambre e Vilariño - que van á ría de Betanzos - e 
continúa paralela ao tramo inferior do Eume, ata que finaliza de novo no sector 
interno da ría de Ares. Delimitada desta maneira, a conca ten unha extensión de 
470,22 km210. 

10  RÍO BARJA, Fancisco J., RODRÍGUEZ LESTEGÁS, Francisco, Os ríos galegos. Morfoloxía e 
réxime. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1992, pp. 89-90.

Elaboración propia a partir de datos de RÍO BARJA, F, e RODRÍGUEZ LESTEGÁS, F.

HIDROLOXÍA E HIDROGRAFÍA

Tanto no que incumbe á hidroloxía (os ríos en canto a masas de auga que se 
moven), como en canto á hidrografía (incisión que os ríos producen na superficie), 
este territorio atópase condicionado por múltiples factores tales como as súas 
características morfo-estruturais, os seus trazos climáticos, natureza do terreo, 
vexetación, etc… 

A canle principal é o Eume, que disecciona a súa zona central. Nace na ladeira de 
Seixo Branco, na Serra do Xistral, en Lugo, a uns 880 m de altitude. Despois de 
recibir a afluencia de moitos regatos, represa en Pontoibo formando o encoro da 
Ribeira (33 mill. de m3) e entra despois na depresión das Pontes. 
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Cando abandona esta vila, no lugar de Pozo de Veiga, comeza a formar un novo 
encoro, o do Eume ou da Capela (123 mill. de m3). Este encoro represa a auga 
do río en Lamela e a el verte o río frei Bermuz, procedente da Serra da Loba. 
Despois do seu percorrido polo canón que leva o seu nome, desemboca na ría de 
Ares, formando a ría de Pontedeume. Ten un aforamento medio (módulo) de 32,1 
m3/ seg. á altura da Capela, con máximos de 90 m3/ seg. en xaneiro e mínimos de 
3 m3/ seg. en agosto.

A súa conca hidrográfica é alongada. Os seus principais afluentes son, pola dereita, 
o Maciñeira e Ponte dá Pedra, ambos de 11km e pola esquerda, o frei Bermuz, 
con 10 km, e o San Bartolomeu, con 8 km. Dende o punto de vista hidrolóxico a 
principal característica desta conca é o seu marcado carácter atlántico, de choivas 
moderadas, abundantes e persistentes, o que permite unha explotación regular 
das achegas con gran rendemento. Neste sentido, é o segundo río máis “atlántico” 
de Galicia, só por detrás do Tambre. 

NO INICIO DO SÉCULO XX, UN SINGULAR APROVEITAMENTO: 
A VELLA CENTRAL DE “A VENTUREIRA” OU “A CAPELA” 

ANTECEDENTES 

Onde o Eume abandona o Forgoselo e comeza a precipitarse buscando a ría de 
Ares, o enxeñeiro de camiños coruñés Emilio Pan de Soraluce Español (que tra-
ballaba tamén no proxecto da central da Fervenza, en Neda), deseña a finais da 
década de 1890, unha central hidroeléctrica que chega a ser das máis rendibles de 
Galicia. Está situada na marxe dereita do río, no lugar de “A Ventureira” (parroquia 
de Santiago dá Capela). Os técnicos comezaran cara a 1897 os estudos sobre as po-
sibilidades de aproveitamento hidroeléctrico do salto neste lugar. Estes primeiros 
saltos, aproveitaban a enerxía potencial da auga, pero só cando a había xa que a 
súa pequena represa non permitía acumulala para as épocas de escasez. Por outra 
banda as avenidas invernais pasaban a represa e producían, con frecuencia, danos 
graves na canle e as súas proximidades, sen que a súa devastadora enerxía tivese 
utilidade. 

O PROXECTO E A OBRA DA VELLA CENTRAL 

No ano 1901 constitúese en Bilbao a compañía “ Electra Industrial Coruñesa” pro-
movida polo Banco de Biscaia, e ten lugar a presentación do proxecto de constru-
ción do “Salto da Ventureira”, que inicia a explotación da tamén coñecida como 
central da Capela en 1903. É por tanto unha das concesións máis antigas da actual 
compañía “ENDESA” nesta zona. O proxecto preséntase á Administración o 14 de 
agosto de 1901 e a súa construción iníciase ese mesmo ano. A central inaugúrase 
a comezos de 1903 cando outras dezasete “fábricas de luz” (oito delas hidráulicas) 
xa están a fornecer fluído eléctrico ás vilas galegas11. Deixa de traballar en 1959 
debido á construción e posta en marcha do novo salto do Eume.

11  Figura a concesión no Boletín Oficial nº 18 na provincia da Coruña do xoves 23 de xaneiro de 1902. 
A concesión autorízase ao Sr. Marqués de Loureda, presidente da Sociedade “Eléctrica Industrial Coruñesa” e 
realizábase “a perpetuidade”, non obstante a Administración resérvase o dereito de declarar caducada a concesión, 
“pola non utilización completa da enerxía eléctrica correspondente ao salto e cantidade de auga concedida para os 
fins para os cales se fai a concesión”.
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Esda: Antigua central de “A Ventureira” (Emilio Pan de Soraluce Español) nos  inicios 
do s. XIX.  Dta: na actualidade 

A opción elixida para a central de “A Ventureira” proxecta un salto de 160 
metros cun máximo de caudal de 3.000 litros/seg. Solicítase o aproveitamento 
dos recursos hidráulicos do río Eume e do arroio de Teixido por medio de dúas 
canles construídas na ladeira dereita do Eume. Ambalas dúas canles arrincan 
nas proximidades do colchón de vertedura da presa e conflúen no depósito de 
regulación ou cámara de carga. 

             

Ampliación da ámara de carga.1920              Comporta da vella central 

Onde hoxe está situada a nova presa de bóveda existían, en primeiro lugar, unha 
presa de pedra duns 2 ½ m de altura e, a continuación unha represa duns 4,00 m 
de altura, que se pechaba en época de estiaxe. 

                    

A Central tiña dúas canles: unha, a canle do Eume, de sección rectangular, duns 
2,00 m x 1.80 m aproximadamente, cunha lonxitude estimada entre 1.800 e 2.000 
m con tramos ao descuberto e en túnel, e unha segunda canle, a do arroio de Teixi-
do, moito máis pequena (uns 200 m aproximadamente). Ademais, prevíase a poste-
rior construción dun encoro de acumulación no río Eume.

    

Desde a cámara de carga, as augas levábanse á central mediante tres tubaxes de 
chapa de aceiro -que aínda permanecen- de oitenta centímetros de diámetro e uns 
210 metros de lonxitude. A primeira delas, en aceiro roblonado foi a única durante 
case dúas décadas. Anos máis tarde colocáronse as outras dúas. 

Antiga presa de pedra que levaba a auga á canle da vella central de “A Ventureira” no 
Eume, desaparecida baixo o novo encoro. Entre os traballadores que recolocan as súas 
pedras están Domingo e Manuel Rodríguez, ambos  veciños da Capela. Anos: Circa 1910-
1920. Fotos: Arquivo familiar de Josefa Rodríguez Moreno

Esda e dta: canal a ceo aberto y boca de túnel da canle do Eume
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Esda e centro: antigua central de A Capela. Dta: estado actual das tuberías 

O conxunto da central estaba constituído por varios edificios. A “casa de máqui-
nas” dispoñía do aloxamento das turbinas, xeradores, cadros de distribución, ba-
rras e transformadores precisos. Ao seu lado, a “torre de saída” e o “pararraios”. 
Próxima a ésta situábase o “taller mecánico” cun forno de secado de transforma-
dores. Máis arriba, un edificio de varias plantas, denominado “casa das mestas” 
aloxaba as vivendas dos empregados12. Antes de cruzar o arroio de Teixido ato-
pábase o “almacén”. Na estrada de baixada, uns metros antes de chegar á central, 
situábanse “a casa do xefe” e a “residencia dos montadores”13. 

12  Segundo testemuño verbal de Antonio Plácido Pérez Seijo, que traballou na central, viviran Manuel 
e Domingo Rodríguez na devandita vivenda, ata os anos 40 do século XX.

13  Segundo testemuño verbal de Constantina Gómez que traballou na central, despois de vivir o último 

Na canle do arroio de Teixido, que non hai moito tempo achábase en óptimas con-
dicións en todo o seu percorrido, a auga recollíase a través dunha captación moi 
primitiva, similar á dunha acequia de rega. Ao chegar a un punto próximo á cámara 
de carga precipitábase ladeira abaixo a través da comporta de baleirado que per-
manecía constantemente aberta. A súa capacidade portante podería estimarse nuns 
300-400 litros/segundo.

    

Esda e dta: comporta e cámara de carga 

As canles, especialmente a grande, sufrían constantemente impactos producidos 
por desprendementos de pedras, árbores, etc., así como roturas e filtracións de auga 
que facían necesaria a súa vixilancia, protección e constante reparación para man-
ter o caudal. Nalgún caso, estes danos producíronse en tramos de 40 e 50 m. O 30 
de xuño de 1920 xa efectuada a ampliación da canle con motivo da colocación das 
dúas novas tubaxes, é contratado Juan Vilar, un dos novos operarios que traballara 
na central para exercer labores de “garda da canle” e mantelo en boas condicións14. 

        

xefe, non volveu vivir ninguén e destinouse para visitas ocasionais. A subministración de provisións facíase en 
dúas viaxes semanais camiñando a pé a Pontedeume, coa cesta na cabeza. 

14  A xornada era de oito horas e o soldo, de cento corenta pesetas mensuais. 

Esda e dta: colocación das “novas” tuberías de carga  de aceiro...
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Esda. e dta: reparacións por desprendementos e roturas na canle. Á dereita, en primeiro 
plano, D. Arturo, xefe da Sdad. Gral. Galega de Electricidade. No centro, o Eume e na súa 
marxe dereita, obras de ampliación da canle

O proxecto prevía a instalación de seis turbinas Voith tipo Pelton de eixo horizon-
tal, de seiscentos cabalos de vapor cada unha (442 kW, cun total de 2.650 kW), 
pero as dificultades financeiras obrigaron á modificación da previsión inicial e, 
finalmente, instaláronse en 1902 únicamente dúas turbinas radiais Schwamkrug 
de admisión parcial interior. Cada unha de cincocentos cabalos de vapor (identifi-
cadas como 2 e 3 cos números 1165 e 1166, de J. M. Voith, Heidenheim Württem-
berg), o que sumaba unha potencia total de 736 kW (uns 920 kVA).

 

Esda: incidente por rotura do medio de transporte. Dta: traslado de turbinas mediante 
carros de vacas do país 

As dúas turbinas 
Schwamkrug de admi-
sión parcial radial in-
terior, construídas por 
Voith en 1902, pronto 
deixaron de construírse. 
Foron desprazadas pola 
Pelton, tamén turbina de 
acción ou de libre desvia-
ción, pero de admisión 
tanxencial exterior. 

A central de “A Ventu-
reira” comezara a tra-
ballar distribuíndo elec-
tricidade pola contorna. 
Posteriormente, (1.908) 
a electricidade chegaba 
ata a cidade da Coruña 
por unha liña de 36.000 
voltios. Os problemas da 
central de “A Fervenza”, 
no Belelle, para atender á crecente demanda ferrolá, propiciaron que en 1909 pu-
xésese en servizo unha liña de conexión duns trece quilómetros coa central de “A 
Ventureira”. Así, esta fornecíalle enerxía a 15.000 voltios á de “A Fervenza” para 
que puidese complementar a súa oferta de electricidade na comarca de Ferrol. O 
tempo de utilización da vella central era todo o ano, sempre que houbese auga 
suficiente. 

Sala de máquinas da vella central
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Entre 1911 e 1920 completábase a instalación xeradora de “A Ventureira” con 
dúas novas turbinas (identificadas co número 4, Pelton15, e o número 1, Fran-
cis16), ambas as de eixo horizontal e con potencia de 2.000 CV, cabalos de vapor 
cada unha. Conectáronse ao seu alternador Siemens- Schuckert de 1.360 e 1.800 
kVA, respectivamente. A corrente xerábase a unha tensión de 2.200 voltios, que 
se transformaba para o transporte a 33.000 e 15.000 voltios. Neste período am-
pliouse o acordo de subministración existente coa central de “A Fervenza” ata os 
700 cabalos de vapor (aproximadamente 644 kVA). 

Coa adquisición dos activos na Coruña, da leonesa “Compañía de Iluminación, 
Forza e Calefacción da Coruña e Vigo” e a participación da “Cooperativa Eléctri-
ca Coruñesa” (fundada en 1901), nace en 1918 a compañía “Fábricas Coruñesas 
de Gas e Electricidade”. Tanto a “Cooperativa” como as “Fábricas Coruñesas” ca-
recen de instalacións hidroeléctricas propias (teñen tan só pequenas instalacións 
de reserva) e dependen do fluído eléctrico que lle fornece a Electra Industrial a 
máis que rendible central da Capela. Esta situación dá paso á integración en 1928 
da Cooperativa e a Electra Industrial na empresa “Fábricas Coruñesas de Gas e 
Electricidade”. No proxecto de “Ampliación do `Salto da Capelà  para o aprovei-
tamento integral do río Eume”, indícase que a Sociedade “Fábricas Coruñesas de 
Gas e Electricidade” vén explotando dous aproveitamentos concedidos en xaneiro 
de 1902 e marzo de 1919 á Electra Industrial, que máis tarde se integra en Fábri-
cas Coruñesas17. 

15  A turbina Pelton pertence ao grupo das denominadas turbinas de acción ou turbinas de impulsión: 
está composta por un disco circular, ou rodete, cunha serie de culleres montadas perpendicularmente e de forma 
simétrica na súa periferia, sobre as que incide o chorro de auga dun ou máis inyectores repartidos ao seu ao re-
dor. Os inyectores regulan o caudal de auga e, por tanto, a potencia da máquina. Este tipo de turbina, cuxo eixo 
pode dispoñerse tanto en posición horizontal como vertical, utilízase en aproveitamentos hidroeléctricos de gran 
altura e pequeno caudal. O seu rendemento é superior ao 90 %. LARA COIRA, M. et al. As enerxías renovables 
e Galicia, Ed. Xestión Enerxética de Galicia S.A., GESTENGA, 1991, p. 36.

16  A turbina Francis componse dunha cámara de entrada, de forma espiral, que canaliza a auga cara 
ao distribuidor, constituído por unha serie de álabes móbiles, cuxa misión é regular o caudal e dirixilo en forma 
radial cara ao rodete, formado por unha coroa de álabes que recibe a corrente de auga e transforma a súa enerxía 
en movemento de rotación. Do mesmo xeito que sucede coas turbinas Pelton, o eixo das turbinas Francis pode 
ser horizontal ou vertical. É o tipo de turbina máis versátil para du adaptación a distintos caudais e saltos, e o seu 
rendemento máximo é próximo ao 90%. LARA COIRA, M. et al. op. cit., p. 36.

17  “Antecedentes” da Memoria do Proxecto de “Ampliación do Salto da Capela para o aproveitamento 
integral do río Eume”.

O salto de “A Ventureira” figura na estatística de 1931 do Consello da Enerxía do 
Ministerio de Fomento co nome de “A Capela” e cunha potencia instalada de 4.000 
kVA. Ademais da conexión coa central de “A Fervenza”, e xa na década de 1940, 
conéctase tamén, por medio dunha liña de menos dun quilómetro a 15.000 voltios, 
coa aínda máis próxima central de O Parrote ou de San Bartolomé. En 1947 chega 
a electricidade ás parroquias do concello da Capela, excepto nas Neves onde xa se 
fornecía en 1932 para un muíño e un serradoiro. 

 

         

Esda: pasarela colgante sobre o Eume. Centro: estado actual. Dta: estado actual da vella 
central de A Ventureira

Por O.M. do 29 de agosto de 195318, outórgase a “Sociedade Xeral Galega de Elec-
tricidade S.A.”, que xa era propietaria do salto de “A Ventureira”, o aproveitamento 
do salto do Eume.

En 1955 a “Sociedade Xeral Galega de Electricidade S.A.”19 e “Fábricas Coruñesas 
de Gas e Electricidade” intégranse en “FENOSA”20, que continúa coa explotación 

18  B.O.E. del 24 de septiembre de 1953.

19   Fundada en 1903 para a explotación dos saltos de Segade no Umia e de Fervenza no río Bellelle, 
próximo a Ferrol. 

20  “FENOSA”, fundada en 1943, segundo O.M. de data 25 de marzo de 1957, adquiriu por transferencia 
a “Sociedade Galega de Electricidade”, fundada en 1900.
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da central da Capela ata que en 1959 finaliza a súa actividade debido á falta de 
auga derivada da construción e posta en marcha da nova central do Eume. 

No marco da nova política enerxética xurdida das crises petroleiras de 1973 e 
1979 empréndese a rehabilitación, modernización e automatización das entón 
chamadas pequenas centrais hidroeléctricas ou minicentrais, definidas por ter 
menos de 5.000 kVA de potencia instalada. Pero o outrora envexado salto da 
Capela xa non pode aspirar a ser rehabilitado por quedar en desuso ao ser a nova 
central a que recibe a auga. 

O 23 de novembro de 1982 a empresa “Forzas Eléctricas do Noroeste” (FENOSA), 
adquire mediante fusión por absorción, a madrileña “Unión Eléctrica Española” 
para formar a nova empresa “Unión Eléctrica-Fenosa S.A.”. O 31 de decembro de 
1985 “Unión Eléctrica-Fenosa S.A.” vende a ENDESA o aproveitamento eléctrico 
do río Eume21. 

A sala de máquinas, aínda que sensiblemente estragada, conservaba moito do seu 
equipamento. O grupo xerador número 1 foi levado ao museo que tiña “Unión 
Fenosa” na Coruña, coa intención de acomodalo xunto co resto das pezas no 

21  Segundo escritura do notario D. Juan Santamaría Gómez, da vila de Pontedeume (A Coruña), pódese 
ler no apartado título: TÍTULO: O salto do Eume pertence a ENDESA, S.A. por compra a UNIÓN ELÉCTRICA 
FENOSA, S.A. en virtude de escritura pública outorgada o 31 de decembro de 1985 ante o notario de Madrid 
D. Miguel Mestanza Fraguero, co nº 5558 do seu protocolo. E máis adiante: A propiedade mencionada está 
rexistrada en: o rexistro da Propiedade de Puentedeume, tomo 371, libro 32 do municipio de Monfero, folio 94 
e leira 5303. Está igualmente inscrita no Rexistro Industrial da Delegación Provincial da Coruña da Consellería 
de Industria e Comercio, co nº 15/16.023, nº de expediente: 51.593. No apdo. D da escritura pódese ler: D) OU-
TROS EDIFICIOS: Aínda que no documento de transmisión non figuran detalles, tamén pasa a ser propiedade 
de ENDESA, S.A. os terreos non ocupados polo encoro, todos os edificios existentes nas inmediacións da Presa e 
da Central, referentes a oficinas, tanto novas como antigas, residencias, almacéns e vivendas auxiliares, así como 
a antiga central da Capela. Actualmente consérvanse os seguintes edificios, ademais dos edificios propios da 
central e presa: no municipio da Capela, nas inmediacións da presa -aquí hai un erro na escritura xa que se trata 
das inmediacións da central-, unha antiga central coñecida como A Ventureira, con maquinaria e instalacións, que 
ocupan unha superficie aproximada de 500 m2., con dous edificios anexos para torre de trafos e taller, así como 
unha antiga vivenda situada nas súas proximidades. Todo iso está en desuso. 
Por Real Decreto 2792//86 do 30 de decembro foron transferidas á Comunidade Autónoma de Galicia as compe-
tencias que sobre o río Eume tiña a Confederación Hidrográfica do Norte -que xestionou no seu día a concesión 
de “A Ventureira”.

“Museo de Arte Contemporánea” de “Unión Fenosa”, (MACUF)22. Tras a adquisi-
ción de “Unión Fenosa” polo grupo “Gas Natural”, o material enviouse á central de 
Velle (Ourense), onde permanece á espera do seu destino final.

      

Operarios na sala de máquinas.1920                             Estado actual da sala de máquinas

Vista xeral do Eume cara a poñente desde a vella central da Capela antes da construción 
da nova ponte.1920 

22 Hoxe MAC. “Museo de Arte Contemporánea” “Gas Natural-Fenosa”.
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UNHA ESPERANZA FRUSTRADA. O “MUSEO DA AUGA” NA VELLA CEN-
TRAL

 

Co ánimo de impulsar un desenvolvemento do turismo ordenado, planificado e 
sustentable, a Asociación Euroeume, no marco do programa PRODER, promo-
veu a redacción dun Plan de Desenvolvemento turístico (PDT), 1998-2013 que 
contemplaba unha serie de actuacións tales como a Casa da Enerxía, rutas de 
enxeños hidráulicos e da natureza, xunto coa posta en valor e uso dunha serie 
de instalacións industriais, entre as que figuraba a vella central da Ventureira. 
Lamentablemente, só levou a termo a primeira delas. 

Uns anos despois, debido ao evidente estado de desuso e abandono dun edificio 
tan representativo, tanto por ser exemplo de arquitectura industrial e do desenvol-
vemento enerxético dunha época, como tamén pola súa presenza nun lugar privi-
lexiado, no ano 2002 xurdiu a idea de rehabilitar e dar un novo uso ao conxunto 
desta antiga central. A Dirección Xeral de Medio Ambiente Natural encargou 
á arquitecta Cristina Alcaraz un anteproxecto para albergar nel un “Museo da 
Auga”. 

Alcaraz proxectou a recuperación dos edificios mediante a creación dun museo 
para mostrar o máis didácticamente posible, como a auga pode producir electrici-
dade, e as diferentes formas de vida que hai nos ríos. Isto levaría a cabo mediante 
exposicións itinerantes, un gran acuarium, maquetas de diversas especies e unha 
zona lúdica para que o público ao que se dirixía, maioritariamente infantil, diver-
tísese mentres aprende. 

Tamén se propoñía crear un programa de recuperación do salmón atlántico, en 
vías de extinción debido aos obstáculos que se colocan nos ríos, que fose dirixido 
fundamentalmente a grupos de escolares. Así toda a central converteríase nun 
gran centro didáctico. 

O anteproxecto de museo

O anteproxecto23 abordaba a actividade museística en catro áreas temáticas ben 
diferenciadas.

A nave da central tería dous niveis. No de acceso deseñábanse as zonas de recep-
ción e despachos de billetes e unha exposición permanente dedicada á electricidade 
e, en concreto, á propia central, vestixio da arquitectura e enxeñería industrial. 
Pretendíase conservar e restaurar dous das turbinas existentes e colocar paneis ex-
positores e explicativos do funcionamento dunha central eléctrica. O anteproxecto 
propoñía nun segundo nivel a media altura, -ao que se accedería a través de dúas 
escaleiras ou unha rampla- un percorrido pola exposición sobre a electricidade que 
permitiría que as turbinas observásense en todo momento desde diferentes puntos 
de vista. Este nivel albergaría na parte central unha zona de xogos interactivos de-
dicados a: á luz e a electricidade, á auga e as súas posibles aplicacións e aos ríos e 
as súas diferentes formas de vida. 

Un acuarium con diferentes especies situaríase ao final da nave. O fondo estaría 
decorado co habitat das especies propias e o público poderíao observar a través 
dunhas grandes xanelas.

Para acceder ao nivel superior -un altillo con vistas- proxectábanse unha escaleira 
e un ascensor panorámico. Neste nivel, instalaríanse exposicións itinerantes e un 

fluviarium con maquetas sobre especies de peixes nos ríos. Tamén contaría co ac-
ceso á cafetería, aloxada na “torre de saída”. Desde aquí poderíanse contemplar 
unhas vistas privilexiadas. 

Outro bloque temático desenvolvíase mediante un programa de recuperación do 
salmón atlántico a cuxo espazo se accedería desde o antigo taller. Constaba dunha 
habitación no nivel inferior da “torre de saída” na que se instalaban catro piletas 

23  Denominado:“Anteproxecto de Infraestruturas de uso público no Portal das Neves” -A Capela- no 
Parque Natural “Fragas do Eume”.



38 39

Enxeño e técnica. Historia de dous aproveitamentos hidroeléctricos no Eume
José Manuel Yáñez Rodríguez

para a cría de peces e balsas de decantación no patio interior da parte posterior da 
nave. Completábase este bloque cunha zona de descanso e uns aseos. 

Debido a que o control da luz nestes edificios é fundamental, na nave proxectába-
se instalar unhas planchas de madeira correderas que, á súa vez, actuarían como 
paneis da exposición permanente, o que permitía que as xanelas onde se atopaba 
o acuarium puidésense pechar de maneira estanca. 

O edificio que se reservou para vivenda do vixiante na planta baixa dedicaríase a 
almacén de diferentes usos. A planta primeira destinábase a oficinas da adminis-
tración do museo e a planta baixo cuberta para zona de persoal. 

O acceso ao conxunto da central deseñábase sen barreiras arquitectónicas. A con-
torna dos edificios rehabilitaríase colocando un pavimento. A pasarela que atrave-
sa o torrente que baixa pola ladeira e chega ao río melloraríase mediante o reforzo 
da estrutura, a base de perfís metálicos e a colocación de varandas de madeira. 
A acometida para a subministración de auga, que solucionase as necesidades do 
museo, realizaríase de forma soterrada. 

O aparcadoiro de vehículos particulares e autocares escolares proxectábase nunha 
nave existente na estrada que tamén daba servizo á antiga central e que se acha a 
uns metros de distancia deste. 

               

  

Planos do anteproxecto de Cristina Alcaraz



40 41

Enxeño e técnica. Historia de dous aproveitamentos hidroeléctricos no Eume
José Manuel Yáñez Rodríguez

Lamentablemente, a execución do proxecto non prosperou e a central caeu nun 
estado de abandono que provocou o espolio de pezas e outros elementos das súas 
instalacións. A vella central demanda unha intervención que evite a perda irrepa-
rable de tan significativo testemuño do noso patrimonio arqueolóxico industrial. 

O INFORTUNIO DOS XEFES DA CENTRAL 

O infortunio pareceu acompañar aos cinco xefes que sucesivamente dirixiron a 
central, que non chegaron a gozar dun plácido retiro. O primeiro, entre os anos 
1928-30 foi apresado por “irregularidades económicas”. O segundo, Pascual Ba-
rragán, morreu no cruceiro “Baleares” ao que se incorporou na guerra civil por 
ser Xefe de Máquinas. Os empregados de “A Ventureira” dedicáronlle unha placa 
que colocaron na sala de máquinas da central. O terceiro, Lorenzo Rodríguez, que 
ostentou a xefatura uns dez anos, faleceu no seu centro de traballo por mor dun 
infarto á temperá idade de 48 anos. O cuarto, Evangelino López Fraga, faleceu 
electrocutado na torre de saída, á idade de 52 anos, cando, paradoxalmente, estaba 
a advertir a uns operarios do perigo de electrocución. Por último, Aquilino Pérez 
Salgado, cando regresaba do traballo á súa casa o día de Noiteboa de 1958, faleceu 
por mor dun accidente “in itínere” debido á colisión da súa moto cun can de caza 
que saíu de forma incontrolada á estrada24. Contaba tan só con 46 anos de idade. 

Esda: Manuel 
Rodríguez, xefe 
da central, co 
seu fillo

 Dta: Familia 
Rodríguez, na 
casa do xefe da 
central ao pé 
da estrada

24  Información facilitada por Plácido Pérez Seijo, fillo de Aquilino Pérez, que traballou na Central do 
Eume desde o 4 de marzo de 1959, na entrevista persoal mantida o 4 de abril de 2017.

NO ECUADOR DO SÉCULO, UN NOVO APROVEITAMENTO: 
“O SALTO DO EUME” 

ANTECEDENTES 

A expansión hidroeléctrica en España foi decisiva antes da guerra civil, cando na 
auga tiña a súa orixe máis do 90 por 100 da electricidade producida e unha cuarta 
parte do total da enerxía consumida no país. 

Como comentamos, FENOSA, constituíuse en 1943 co fin de estudar e realizar un 
amplo plan de construcións hidroeléctricas en Galicia, fundamentalmente sobre 
os sistemas hidráulicos dos ríos Limia e Miño. No primeiro dispoñía do salto das 
Cunchas, e no Miño, o Salto dos Peares, a un 1.300 m augas arriba da confluencia 
co seu afluente o Sil.

                                           

  
 

A mediados da década dos 40, prodúcese en Galicia un incipiente desenvolvemento 
da industria metalúrxica así como unha crecente importancia doutras industrias: 
construcións navais, implantación de electroquímicas, industrias pesqueiras, fores-
tais e mineiras. Son estes, factores que esixen e propician que a enerxía eléctrica 
se produza e forneza nas mellores condicións económicas posibles, para así poder 
obter máximos rendementos. 

Salto de As 
Cunchas. Presa 
de gravedade

Salto de 
Os Peares. 

Presa de 
gravedade
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Desde esta óptica economicista e empresarial, era Galicia a rexión do Estado 
que reunía as mellores condicións naturais e, por tanto, a maior reserva nacional: 
por unha banda, as maiores precipitacións; os seus ríos eran os de maior riqueza 
hidrolóxica apenas sen utilizar e, por outra banda, os posibles aproveitamentos 
hidroeléctricos no resto dos ríos españois susceptibles de construcións en condicións 
económicas aceptables, ían sendo escasos. Se a isto, engadimos as conclusións 
dalgúns estudos realizados na 
época25 que determinaban que 
a relación da potencia teórica 
dun dos nosos principais ríos 
era soamente o 0,001 e temos 
en conta o momento socio-
político e económico, dábanse 
as circunstancias idóneas para 
acometer a construción de 
novos encoros en Galicia xa que 
as estimacións fixaban unha 
produción regulada de máis de 
tres mil millóns de kVh anuais. 

A xa comentada absorción da 
Sociedade Xeral Galega de 
Electricidade S.A. en FENOSA 
en 1955, supuxo que pasaron 
a ser propiedade desta todos 
os aproveitamentos que tiña 
en Galicia, experimentando 

25  GONZÁLEZ QUIJANO, PEDRO, “El avance para la evaluación de la Energía Eléctrica en Espa-
ña”, Madrid, 1932. Enxeñeiro de Camiños, C. e P., con motivo da creación do Consello da Enerxía, en 1929, foi 
nomeado Xefe dos Servizos Técnicos, levando a cabo unha importantísima labor de estudo dos datos meteoro-
lóxicos e hidrolóxicos da península, “de tal modo que aínda hoxe é utilizado como guía de traballo profesional 
polos especialistas”, dicía o Corpo de Enxeñeiros de Camiños en 1958. Nesta obra incluía un mapa pluviométri-
co polo cal foi nomeado Socio da Geografic Society dos Estados Unidos. 

un importante incremento no que se refire á produción hidroeléctrica. Pero máis 
aló disto, e debido ao carácter eminentemente distribuidor de enerxía da Sdad. 
Xeral Galega de Electricidade, FENOSA pasou a ser prácticamente a empresa que 
abastecía en case a súa totalidade o mercado galego. 

Por entón atopábase xa en construción o Salto do Eume, ao que se lle unen, ade-
mais dos xa citados de As Cunchas e Peares -propiedade de Fenosa-, entre outros, 
os do Tambre e O Mao. Todos eles chegarían a formar un conxunto cunha capaci-
dade de encoros de 113,6 MV, e cunha potencia instalada no sistema eléctrico da 
compañía de 325.000 kVA. 

No caso do río Eume atopámonos cunha conca de tipo atlántico, con precipitacións 
moderadas pero abundantes e persistentes ao longo de boa parte do ano. Isto 
caracteriza o seu caudal e permite unha utilización do mesmo de forma sostida, a 
pouco que se poñan os medios para regulalo. O elemento fundamental para conseguir 
esta regulación era unha presa de dimensións adecuadas para o embalsado dos 
excedentes invernais, evitando as avenidas. A optimización da enerxía potencial 
que o embalsado produce, ao elevar a altura da auga coa presa, fai que se substitúa 
a canle tradicional (como o que tiña a vella central da Ventureira) por un túnel 
de condución, ou galería de presión, ata a cámara de carga e, de alí, coas clásicas 
tubaxes, ata as turbinas da central. 

Son por tanto os parámetros esenciais a considerar para a implantación dun salto 
hidroeléctrico: o tipo de conca desde o punto de vista hidrolóxico; o lugar máis idó-
neo para a implantación da presa e a central; o caudal medio do río na localización 
da presa, os picos de achega e, como consecuencia, o volume do vaso para crear; 
o desnivel (Salto) aproveitable, etc. Todo iso determinará o tipo e dimensións das 
turbinas a instalar, a potencia eléctrica da instalación, a enerxía anual prevista en 
ano medio e o rendemento da instalación. 

Oficinas de Fenosa no edificio do teatro Colón. 
Anos 50

Novas oficinas de Fenosa. Rúa Fernando Macías. 
Ano 1965
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Ademais destes factores, para entender o por qué da elección deste preciso 
modelo de aproveitamento hai que remontarse a 1946. Ese ano, os enxeñeiros 
de Camiños Canles  e Portos, Luciano Yordi - recentemente rematada  a súa 
carreira- e Fernando Salorio, redactan un proxecto denominado “Proxecto de 
ampliación do `Salto da Capela para o aproveitamento integral do río Eume´” 
co fin de solicitar a ampliación da concesión para aproveitamento hidroeléctrico 
nese  río. No proxecto propoñíase unha presa de gravidade de 96 m de altura, con 
planta curva de 250 m de radio. O corpo da presa estaba formado por un arco de 
170 m e dúas aliñacións rectas de 33,50 m e 34,00 m. Deseñábase un aliviadoiro 
en superficie, cunha lonxitude de 88 m e perfil Creager. 

Esta concesión publicouse no BOE do 24 de setembro de 1953 e fixaba dous anos 
para a presentación do “proxecto de replanteo”. En xuño de 1955, presentouse o 
devandito proxecto subscrito por Luciano Yordi e na súa Memoria describía os 
motivos que lle levaban ao cambio de tipoloxía inicial da presa26. 

Foron varios os motivos do devandito cambio. Dunha parte, o tempo transcorrido 
desde o primeiro proxecto, e doutra, o avance das técnicas de aproveitamento 
e a conveniencia de reducir os custos de construción. A eles uníanselles outros 
de carácter técnico e económico que Yordi expresaba con detalle nun artigo que 
publicou na Revista de Obras Públicas en febreiro de 195627. 

Tan importante foi esta presa na carreira do enxeñeiro Yordi e na enxeñería 
das presas nacionais, que foi considerada a primeira presa bóveda moderna de 
España28. Comezouse a construír a mediados do ano 1955, e finalizouse en marzo 
de 1960. Os seus tres elementos básicos son: a presa, o sistema de condución e a 
central. 

26  GARCÍA MAYO, A.(Coord). Luciano Yordi (1917-1978), Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia, 2010, p. 80.  

27  YORDI CARRICARTE, L., Consideraciones sobre la doble curvatura de la presa del Eume, en 
Revista de Obras Públicas”, Nº 2889, 1956, p. 18.

28  GARCÍA MAYO, A. (Coord). Op. Cit. p. 79.  

A presa é das denominadas de bóveda, de dobre curvatura, de 103 m de altura, o 
que crea un encoro de 125.000.000 de m3. A condución forzada está integrada por 
un túnel de 3,30 m de diámetro útil e 2.839 m de lonxitude, e dúas tubaxes de 310 m 
de lonxitude e 2,00 m de diámetro. A central estaba equipada con dous grupos de 
75.000 CV de potencia total, para unha produción anual regulada de 180.000.000 
kWh, sendo o salto máximo útil de 249 m. Como elementos secundarios, forman 
parte do conxunto, o pozo de toma e a cheminea de equilibrio duns 4,00 m de 
diámetro cunha ampliación en boca superior entre 14,00 e 16,00 m anexa ao túnel 
de condución. 

        
  

     

A PRESA:
  

O SEU AUTOR: LUCIANO YORDI, ENXEÑEIRO CORUÑÉS

              

Se etimolóxicamente, a palabra enxeñeiro procede de enxeño (máquina, artificio), 
que á súa vez provén do latín inxenium: facultade de discorrer con prontitude e 
facilidade, o que distingue ao verdadeiro enxeñeiro é a imaxinación, ademais do 
coñecemento, a experiencia e a capacidade de propoñer solucións innovadoras, 

Boca de cheminea de equilibrio en As Fragas, 
sobre a Central

Esquema do salto do Eume
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alternativas ás convencionais. Poucas veces ese vocábulo 
e facultades estarían tan ben atribuídas a un técnico 
como no caso de Luciano Yordi de Carricarte, -Chano 
Yordi-, enxeñeiro de C. C. e P. coruñés (1917-1978).

Formado na escola de ICCP de Madrid, pronto comezou 
a proxectar en Galicia onde o seu pai, o tamén enxeñeiro 
Luciano Yordi Menchaca, polo que tiña gran admiración, 
era director da Sociedade Galega de Electricidade. 

Chano Yordi, ademais da súa excelente formación 
técnica era unha persoa de vasta cultura29. Gozaba coa 

boa música, especialmente a clásica, coa pintura e a socioloxía. Se houbese que 
resaltar nel algunhas calidades, destacarían, ademais da súa forte personalidade, 
o seu tesón e disciplina, a súa inesgotable capacidade de traballo, e unha paixón 
pola estética que se reflectiu na súa obra de enxeñería e nalgún dos seus escritos.

Para ilustrar estas cualidades convén traer aquí algunhas reflexións que facía con 
motivo dunha conferencia titulada “Aspectos humanos da construción”, impartida 
en 1967 na Coruña no Centro de Formación Profesional Acelerada e que deixou 
escrito no monólito conmemorativo de Belesar: 

“Cando construímos, non só debemos sentir a nosa utilidade presente. A obra 
ha de ser tal que mereza o respecto dos nosos sucesores, e ao colocar con alento 
e traballo sillar sobre sillar, debemos pensar que algún día os homes poidan 
dicir mentres contemplan a nosa obra: isto que nos legaron os nosos antecesores 
tamén está no camiño que segue inexorable a Humanidade cara ao Progreso e 
a Verdade”.

29  Posuía unha moi boa biblioteca na que non faltaban as obras de Neruda, Ortega ou Balzac.

En relación á estética das construcións e a súa aplicación ao deseño dicía: “A 
Estética é beleza e a beleza é esplendor da verdade” e a continuación, aplicábao ao 
deseño das presas: 

“A presa bóveda, realizada por un concepto de mellor resistencia e de maior 
economía, ten nas súas formas unha beleza moi superior ás obras clásicas 
construídas co mesmo fin”.

Entre as súas múltiples actividades profesionais habería que destacar a súa faceta 
de enxeñeiro en FENOSA, así como a Xefatura do Servizo de Vías e Obras na 
Deputación provincial da Coruña, tarefa coa que gozaba e onde fixo un gran labor. 
Dos seus múltiples proxectos, non podemos esquecer grandes infraestruturas como 
as presas, entre as que hai que destacar a do Eume e Belesar e outras como o 
aeroporto de Alvedro, a Refinería da Coruña, o viaduto de Catoira, etc. Era, con 
merecemento, membro do Comité Español de Grandes Presas e estaba en posesión 

Luciano Yordi de 
Carricarte, ECCP 

Presa auguas arriba, rematada
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de varias condecoracións, entre outras a moi apreciada medalla de ouro da súa 
querida cidade da Coruña. 

Pero no medio de tantos recoñecementos profesionais e sociais, tivo tamén dous 
motivos de pesar: un, a dobre decepción, en 1965 por non verse designado director 
de Fenosa á morte de Benigno Quiroga, ao que Barrié substituíu por Fernando 
Salorio, e máis tarde cando Salorio nomea a Julián Trincado para a Dirección 
Xeral30. Noutro ámbito, na súa etapa final manifestaba a súa pesar por non aceptar 
a oportunidade de dar clases da materia Obras Hidráulicas en 4º curso na Escola 
de Enxeñeiros de Camiños de Madrid, como lle ofrecían anos atrás e que rexeitou 
pola dificultade dos traslados desde a súa cidade na que lle encantaba vivir. 

UNHA PRESA MODERNA: INNOVACIÓN E ESTÉTICA 

A tenacidade do enxeñeiro proyectista venceu as iniciais resistencias dos 
propietarios da empresa explotadora31. Non foi tarefa nada fácil xa que, ademais de 
constituír unha novidade como comentamos (prácticamente todas ata a data eran 
de gravidade), supoñía a introdución do novo modelo nun momento de penurias 
económicas. Eran os anos posteriores á guerra civil, nos que aínda escaseaban os 
materiais de construción, era notoria a falta de maquinaria e a man de obra -aínda 
que abundante- con frecuencia era dunha baixa cualificación profesional. Factores 
que sumados aos anteriores facían difícil expor novos alardes na enxeñería32. 

Yordi estudara moi ben outras presas de bóveda dos países da nosa contorna, nos 
que a tecnoloxía estaba máis avanzada. El mesmo fixo referencia na Memoria do 
seu proxecto a presas situadas en Francia, Portugal ou Italia. A elección deste 
modelo implicaba non só a utilización de métodos de cálculo ata ese momento non 
utilizados nas presas en España, senón tamén á necesidade de realizar ensaios en 

30  GARCÍA MAYO, A.(Coord). Op. Cit.,p. 20

31  Sociedade Xeral Galega de Electricidade.

32  GARCÍA MAYO, A.(Coord). Op. Cit.,p. 79-90.  

modelos reducidos e outros moitos derivados da aparición dunha rocha fracturada 
e disgregada na marxe dereita do río. 

En canto á innovación tecnolóxica, baste dicir que foi unha presa pioneira na 
utilización de métodos sísmicos para o recoñecemento do terreo33 así como que nela 
instalouse un dos primeiros sistemas de auscultación que se utilizou en España.

Pasarelas para a auscultación da presa       Perfil da presa                    Planta da presa 

Se nos referimos ao deseño, ademais da súa esbeltez en relación aos modelos 
imperantes, destacaríamos a súa definición xeométrica, os seus coidados detalles 
e, sobre todo o novo sistema de vertedura mediante lámina libre cara a un cunco de 
amortiguación pechado por un azud situado augas abaixo. Para iso, construíronse 
na coroación da presa tres vans, de 20 m de luz, e cunha altura de lámina vertente 
de 2,50 m (máximo de 3,00 m), capaces de desaugar un caudal de 600 m3/ seg.

            

33  Os estudos sísmicos realizábaos unha empresa francesa. 
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Esda: Primeira vertedura da presa               Dta: Enchido do encoro coa presa terminada

Sirva como resumo as palabras que lle dedicou a esta presa o gran escritor galego 
Álvaro Cunqueiro: “tan fermosa e alta cousa e tan cabal bóveda como a que os 
galegos soubemos facer cando foi construída a catedral de Compostela.”

O EMPRAZAMENTO, TIPO E CARACTERÍSTICAS 

O EMPRAZAMENTO 

A análise do val do río Eume determinou como lugar idóneo para a implantación 
da presa o emprazamento elixido despois dos datos que confirmou a empresa de 
prospeccións xeolóxicas. Como é evidente, a localización da presa nese enclave 
non foi casual, senón coidadosamente estudado. Elixiuse un lugar do río con forte 
pendente por atoparse nesa zona intermedia exenta de acarreos importantes e, á 
súa vez, propicia para construír unha presa con pouca escavación de cimentación, 
ou que supoñía unha primeira e importante economía. Ademais de ser o lugar 
topográficamente máis axeitado, o terreo era de rochas predominantemente 

pizarrosas. Augas arriba do emprazamento elixido, o val alóngase, o que non era 
favorable topográficamente e augas abaixo, aínda que estas condicións eran máis 
favorables, non o eran así as xeolóxicas. 

Vista xeral do emprazamento. A instalación de formigonado atópase en fase de montaxe. 
Iniciouse a limpeza da roca meteorizada superficial da pechada onde se implantará a 
bóveda. O túnel de condución está moi avanzado. Á dereita, poboado e instalacións de 
implantación de obra

O TIPO DE PRESA 

Os condicionantes derivados do 
tipo de obra e o seu emprazamento, 
unidos aos importantes aspectos de 
economía e seguridade, determinaron 
a elección do tipo de presa bóveda de 
dobre curvatura (cúpula), rompendo a 
inercia existente no país favorable ás 
presas de gravedade. Animou a esta 
decisión ao enxeñeiro proyectista, 
a evidente evolución no proxecto e 
construción das grandes presas de  Esquema de presa de gravedade. Os Peares



52 53

Enxeño e técnica. Historia de dous aproveitamentos hidroeléctricos no Eume
José Manuel Yáñez Rodríguez

encoro que achegaban solucións que 
non moito tempo antes eran excluídas 
polas incógnitas que expuñan. 

Factores de tipo técnico, como os 
mellores coñecementos do campo 
estático; a posibilidade de confrontar 
os resultados obtidos en modelos 
reducidos co comportamento real 
da obra; as melloradas técnicas de 
impermeabilización e consolidación; 
os avances no coñecemento e as 

resistencias do formigón; o contraste con outras presas bóvedas xa executadas e a 
mellor e maior capacidade técnica das empresas construtoras foron determinantes 
para que fose elixido este novo modelo que engadía, como dixemos, un plus de 
seguridade e de economía de material.

AS SÚAS CARACTERÍSTICAS 

O deseño da presa bóveda de dobre curvatura (cúpula) simétrica respecto ao 
plano vertical da ménsula central, permitía respecto doutra de simple curvatura, 
ademais os anteriores motivos e razóns de cálculo, resolver os problemas do 
aliviadoiro xa que ao acentuar suficientemente o esborralle cara a debaixo das 
ménsulas centrais garantía o afastamento da lámina vertente excluíndo o perigo 
de erosión no pé de presa. 

A Yordi preocupáballe moitísimo  a seguridade da mesma e non deixaba de 
analizar outras de deseño similar. Con Luis Fernando Quiroga viaxou a Zimbawe 
a coñecer a presa de Kariba, na conca do Zambeze, que por entón era a central 

hidráulica máis grande do mundo 
(128 metros de alto e 579 metros de 
lonxitude), e despois da traxedia da 
presa de Vajont en Italia, acudiron 
a visitala comprobando o magnífico 
comportamento da mesma nunhas 
circunstancias extremas a causa do 
desmoronamento de parte da ladeira 
da montaña34.

 

Por iso non é de estrañar que en diferentes ocasións acusase a tensión, sobre todo 
con motivo da gran crecida do río Eume en decembro de 1958, coa presa a medio 
construír e en fase de formigonado. Yordi acudía pola noite a verificar o estado da 
mesma e a comprobar o embalsamento. Afortunadamente deixou de chover para 
alivio de todos. Outros momentos de tensión producíronse co primeiro enchido 
do encoro. Calculaban que puidese tardar case un ano, e encheuse practicamente 

34  A presa de Vajont foi construída en 1960 e era a máis grande de Europa. En 1963, a combinación do 
terceiro enchido do depósito produciu un xigantesco esvaramento duns 260 millóns de metros cúbicos de bosque, 
terra e roca, da ladeira do canón, que caeron no depósito a uns 80 km por hora. A auga desprazada resultante pro-
duciu que 50 millóns de metros cúbicos de auga excedesen a presa nunha onda de 250 metros de altura. A pesar 
diso, a estrutura da presa non recibiu danos importantes. Con todo, o megatsunami consecuencia do esvaramento 
destruíu totalmente o pobo de Longarone e as pequenas vilas de Pirago, Rivalta, Villanova e Faè, causando a morte 
a unhas 2.000 persoas.

Presa de bóveda-cúpula do Eume 

Presa de Kariba. Zimbawe

Presa de Vajont. Italia. Antes e despois da traxedia
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en seis semanas. Unha fortísima tormenta produciu o rebosamento. Inxectouse 
tal cantidade de morteiro nos estribos, puntos neurálxicos no seu encontro coa 
montaña, que apareceron restos do mesmo a varios km de distancia.

Especialmente preocupante para él era o comportamento do cunco amortiguador 
baixo o aliviadoiro -sobre o que cae a lámina de auga- zona especialmente sensible 
na base da presa. Foron situacións realmente difíciles aínda que él nunca dubidou 
de que a xigantesca estrutura fóra a responder as previsións de deseño e cálculo. O 
propio Yordi, ao día seguinte do enchido preguntaba, non sen certa satisfacción: 
non confiabades no meu traballo? 

Os datos xeométricos principais desta presa son:
  
Alt. de coroación (cota 316) sobre o punto máis baixo de fundación…………..…………………... 103,00 m
Lonxitude total de coroación …………………………………………………….………………............…..…....... 284,00m 
Radio de coroación entre recalces…………………………………………………………………...........…..….... 116,60 m
Apertura angular en coroación entre recalces………………..……………………………...........…………………118º
Apertura angular máxima……………………………………………………….…………….................................. 126º 30´
Desenvolvemento en coroación incluídos estribos…….…………....……………………………………… 284,00 m
Espesor en clave á cota 312……………………………………………...........………………............................... 3,20 m
Espesor en clave da bóveda á cota 221,50 m...…………….........………………………………………………. 19,60 m
Volume de escavación……….......................……………………………………………………………………………57.500 m3

Volume de formigón…….......................………………………………………………………………………………225.000 m3 

Ademais dos cálculos estáticos realizados polo método usual, fixéronse estudos 
tridimensionais en modelos reducidos, un no Laboratorio Central de Ensaios de 
Materiais de Construción de Madrid e outro no Laboratorio Nacional de Enghen-
haria Civil, de Lisboa, que deron resultados plenamente satisfactorios. 

Un dos aspectos que se tivo en conta de maneira especial nesta presa foi a impor-
tancia dada ás xuntas para resolver as tensións producidas polas accións térmicas. 
Para iso previñéronse 21 xuntas permanentes e verticais á distancia media de 12 
m, é dicir, máis frecuentes que o afeito. 

O aliviadoiro 

Temos que  sinalar que a conca vertente do 
Eume ata o emprazamento da presa ten unha 
superficie total de 500 km2 e que a choiva 
media anual é de 1.200 mm/m2. Se a estes 
datos engadimos os de escorrentía debido á 
impermeabilidade do terreo, estímase unha 
achega media anual de catro mil millóns de 
m3 de auga cun caudal medio de 13 m3/ seg. 

Entre as diferentes opcións que poderían 
adoptarse para resolver o aliviadoiro, elixiuse 
un libre en coroación e sen comportas e para 
iso, novamente pesaron, entre outros, o factor económico, a facilidade construtiva 
e os resultados obtidos nas prospeccións sísmicas realizadas. Resolveuse mediante 
tres vans de 20 m de luz, e cunha altura de lámina vertente de 2,50 m (máximo 

de 3,00 m), capaces de des-
augar un caudal de 600 m3/ 
seg., é dicir, a máxima aveni-
da deducida segundo o estudo 
do río e doutros similares si-
tuados na conca atlántica. As 
tres láminas caen nun cunco 
amortiguador de soleira para-
bólica con vértice na cota 220, 
pechada por unha contra- ata-
guía de planta recta e coroa-
ción horizontal de cota 227.

Cunco amortiguador da lámina  en 
execución e desaugues de fondo

Primeira vertedura da presa. Lámina de auga
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Os ensaios realizados en modelo reducido 1:60, permitiron estudar o réxime de 
funcionamento, o seu perfil, a capacidade de desaugadoiro e o despegamento ou 
adherencia da lámina sobre o paramento de augas debaixo da presa. A realidade 
confirmou que se produce unha boa vertedura aínda cos caudais máis altos 
quedando a axitación limitada ao interior do cunco sen perigo de erosión para as 
ladeiras e a canle. 

Para completar o aliviadoiro e poder baleirar o encoro nun momento determinado, 
dotóuselle á presa de dous desaugadoiros de fondo de 1,40 m de diámetro, 
pechados cada un deles por dúas comportas xemelgas de aceiro de 1,00 x 1,50 m. 
Nesta presa, cada unha delas soporta unha carga total no centro de 92,00 m de 
altura. 

 

 A SÚA EXECUCIÓN E A SÚA SEGURIDADE

Unha vez resoltos os problemas administrativos e o laborioso proceso para a 
dispoñibilidade dos terreos, tanto para o Salto e o Encoro, como para as instalacións 
auxiliares de obra, deron comezo os labores preparatorios. 

Como é obvio, para dar acceso a todas as instalacións emprazadas nun lugar 
case inaccesible, as primeiras obras en executarse foron as da estrada de acceso 
e os edificios de implantación necesarios para acometer unha obra de semellante 
complexidade. O 4 de agosto de 1954 inícianse as obras da estrada que pasa por 
Goente e que chega ata a presa, realizada a cargo do contratista Ramón Carro que 
construíu tamén a vivenda asignada ao enxeñeiro director. 

 

                    

        

                                  

Esda sup: vista de conxunto do poboado 
de obra da presa e outras edificacións. 
Centro sup e Dta: exterior e interior da 
casa do enxeñeiro director, obras a cargo 
do arquitecto e pintor Antonio Tenreiro Vista aérea  da presa terminada coa augua embalsada
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No segundo semestre de 1955 faise cargo 
das obras Dragados e Construcións, 
unha gran empresa construtora, con máis 
capacidade, medios técnicos e humanos 
e mellores medidas de seguridade que 
as locais, que inicia as infraestruturas 
propias da execución da gran obra civil: 
arríncase coa construción dunha canteira 
para dispoñer dos áridos necesarios. 
Acometéronse simultaneamente as 
instalacións de preparación do formigón 
que nun volume de 225.000 m3 ían 
ser necesarios para a construción; as 
estradas e pistas que permitirían o 
acceso aos diferentes tallos de obra e aos 
poboados; residencia dos operarios -que 
chegaron a ser case 180- cos barracóns 
para o persoal e un edificio de botiquín, 
xunto con outras instalacións de menor 
importancia.

O formigón preparado habería de ser levado inmediatamente á presa en 
construción, cuxo acceso era practicamente imposible cos medios habituais. 
Para a solución deste problema, ademais de resolver a extracción de material 
para a súa fabricación obténdoo da canteira próxima e de situar as instalacións 
de clasificación dos áridos a pé de obra, utilizouse, por primeira vez en Galicia, 
un enxeño a modo de funicular cun punto fixo na marxe esquerda (Monfero) e 
dúas torres móbiles que se desprazaban por un rail de rodaxe na marxe dereita 
na Capela, (hoxe As Pontes), que se denomina Blondín35, en recordo do famoso 

35  Denominado así en recordo do famoso funambulista e acróbata francés Jean François Gravelet- 
Blondin (1824-1897). 

funambulista. Sobre os cables desprazábase un cubilote 
mecánico de 1 ½ m3 de capacidade para a súa vertedura 
no tallo, con posibilidade de efectuar os desprazamentos 
tridimensionais necesarios para cubrir todo o volume de 
formigonado que puidese necesitar a presa. Tamén se 
utilizan por primeira vez no formigonado, vibradores 
con motor de gasolina.                    

Paralelamente, construíuse unha pequena represa ou 
ataguía e escavouse, á altura da canle, un túnel de desvío 
provisional para poder construír a presa en seco. Ese 
túnel de desvío foi cegado antes do primeiro enchido do 
vaso (encoro).

             

A 

Conxunto da instalación da central de formigón, 
coa presa en construción ao fondo. Vese na do-
vela “clave” o encofrado da galería perimetral

Escavadora alemá de cables “ MENCK 152” car-
gando pedra na canteira, nun camión PEGASO

Sup: instalacións para a fabricación do formigón en fase de 
montaxe. Vese con certa claridade as dúas torres móbiles 
do Blondín á esquerda da parte visible do camiño de rodaxe 
Dta: carro do blondín sobre raíl para o seu desprazamento 
cubrindo o “varrido” da presa 
Inf esda: cables de suspensión do cubilote de formigón para 
o hormigonado da presa 
Inf. dta: vista xeral, augas arriba, con ataguía en primeiro 
plano
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implantación dunha construción cuxa estética 
baséase na regularidade xeométrica, levou á 
creación dunha cimentación periférica. Esta 
é o que se coñece como “recalce perimetral”, 
que se remata na parte alta con senllos 
estribos e recibe á bóveda propiamente dita. A 
bóveda construíuse a base de dovelas verticais 
perfectamente diferenciadas, aínda que agora 
pasen desapercibidas, que funcionan baixo a 
presión da auga comprimíndose entre sí, o que 
deriva os esforzos resultantes á rocha de ambos 
lados da pechada. 

A diferenza dunha presa de gravidade, que 
pecha o val debido á súa enorme masa inerte, 
a presa de bóveda é un muro elástico que ten 

movemento propio en función de diversos parámetros xeolóxicos e ambientais. A 
fin de comprobar o seu correcto estado de conservación e que os seus movementos 
mantéñense nas marxes previstas, é revisada periodicamente polos técnicos de 
“auscultación de presas” que analizan os dispositivos que a presa ten instalados 
a tal fin. 

En 1957 inícianse os traballos de cimen-
tación da presa, á que acode unha ampla 
representación da dirección de FENOSA, 
encabezada por Pedro Barrié.

  

Sup: Luciano Yordi en primeiro plano   

Centro:Pedro Barrié (centro) e o gob.civil 
(fondo)          

Inf: Directivos de FENOSA

 

   

Inf. esda: non está construído o estribo da 
marxe dereita nin o recalce perimetral dese 
lado. É inverno; probablemente está a chover 
con intensidade, e os ocos onde irán os tubos 
de fondo evacúan un gran caudal. Na clave 
estase encofrando a parte horizontal da gale-
ría perimetral

Inf. dta: formigonado dunha dovela. A cuba 
do Blondín pende sobre ela; os operarios 
dispostos á súa distribución e vibrado 

            

Fase de hormigonado. Obsérvase 
cenitalmente o recalce perimetral 
xa construído

Detalles das pasarelas para auscultación
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Outra novidade desta presa consti-
túea o “cunco amortiguador” para-
bólico, que recibe as augas das ver-
teduras para evitar a socavación da 
canle a pé de presa co consecuente 
descalce da súa cimentación. Foi un 
deseño de Luciano Yordi buscando a 
eficacia dentro da elegancia e simpli-
cidade de formas. Probado con éxito 
en modelos na canle de experiencias 
hidrodinámicas de Lisboa, supuxo 
para él outra fonte de intensa preocu-
pación ata que a primeira vertedura 
demostrou o acertado do mesmo.

Como é fácil de adiviñar, os acciden-
tes laborais neste tipo de obras non 
eran unha cuestión menor. A taxa de 
sinistralidade na industria e na cons-
trución na década dos 60 era eleva-
dísima36. Primaban aspectos de pro-
dutividade; cumprimento de prazos; 
non había unha lexislación que pro-
texese eficazmente ao traballador e os 
medios de prevención e de protección 
colectiva e individual de accidentes 
eran moi escasos. Traballábase 24 h/
día en quendas de 8 horas.

36  Entre 600.000 e 700.000 accidentes/ano 
na industria e entre 150.000 e 250.000 na constru-
ción. Nesta década e anos seguintes a sinistralidade 
laboral disparouse en España. Vista nocturna da obra. Os traballos desenvolvíanse ao longo das 24 horas do día sen 

interrupción. Abaixo á esquerda vese, iluminada, a entrada ao túnel de condución

A presa alcanzou, aproximadamente, o 50% 
da súa altura. O estribo da marxe dereita 
marca cal será a altura definitiva de “co-
roación”. Na boca de entrada do túnel de 
condución xa se levantaron os muros late-
rais que abucinan a súa entrada e recibirán 
a reixa de toma

Fragmento de informe mensual de formigón 
nunha fase avanzada da presa

Vista frontal do recalce perimetral. Inícianse os traballos de formigonado do cunco amor-
tiguador e fase posterior do formigonado do cunco amortiguador
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Podían observarse traballadores “escalando” a montaña atados simplemente con 
cordas e “protexidos” con boinas mentres extraían o granito ou formigonando os 
tallos da presa en condicións hoxe inaceptables. Na construción do túnel houbo 
un derrube cara á súa metade pero afortunadamente os traballadores xa saíran do 
tallo. Aínda que a obra cobrouse algunha vida humana, a súa sinistralidade non 
foi excesivamente alta en relación a outras do seu xénero.  

      

Esda: arriscado e laborioso traballo de retirada da roca meteorizada e apertura da ci-
mentación nun estribo. As augas subterráneas afloran polas diaclasas da roca. Centro: 
operario gunitando o túnel de condución. Primeira capa do revestimento. Dta: alicerces 
da estrutura da central. Obsérvese a construción e altura excesiva da escaleira de man de 
madeira así como a suspensión dos traballadores no tallo de formigonado

O SISTEMA DE CONDUCIÓN

Entre a presa e a central faise necesario conducir a auga que provoca o salto para 
“alimentar” as turbinas. Isto resólvese mediante o sistema de condución, que ten 
varias partes diferenciadas. 

A TOMA DE AUGA: REIXA E COMPORTA. O TÚNEL E A CHEMINEA DE 
EQUILIBRIO

Como elemento primeiro e na entrada do túnel de condución atópase a toma de 
auga constituída por unha estrutura de formigón cunha reixa metálica, que pode 
quedar pechada por unha comporta de 2,60 m x 3,50 m. A súa sección é equiva-
lente á do túnel, e é das denominadas do tipo “oruga” que se acciona nunha casa 
de máquinas cilíndrica con ventás de pavés de vidro, que pode verse na marxe 
esquerda, augas arriba da presa. Hoxe a entrada a esta galería de presión atópase 
baixo as augas do encoro. 

Augas arriba da futura presa, e a uns metros por encima da canle, iniciouse a 
construción dun túnel ou galería de presión, cuxo diámetro útil é de 3,30 metros, 
e 2.839 m de lonxitude ata o lugar idóneo para o seu afloramento e entroncamento 
coas tubaxes de carga que levarán a auga ata a central. O seu trazado ten dúas 
aliñacións e a escavación realizouse nun terreo predominantemente pizarroso que 
se atopa ao norte con terreo granítico, mediante 3 bocas de ataque; unha delas 
intermedia. 

  Inicio das obras do túnel de conducción 
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Con todo, considerouse necesario realizar un revestimento de formigón por 
temer posibles perdas de auga debido á fracturación dos esquistos. Con este 
revestimento garantíanse catro condiciones esenciais: a estabilidade mecánica, 
a impermeabilidade, a inalterabilidade e unha máxima economía. Como as 
tuneladoras non existían, escavouse cos medios da época; é dicir: barrenado, 
dinamita e posteriormente revestido con formigón armado, en tres capas. 

Para garantir estas condicións esenciais foron empregados formigóns compactos 
e impermeables así como inxeccións de cemento en catro fases sucesivas xunto 
con revestimentos especiais ademais do ordinario. Estes reforzos consistiron en 
aneis de gunita armada con aceiros de 25 e 30 mm. No tramo final do túnel 
vai disposta unha cheminea de equilibrio, que cumpre a función de absorber as 
sobrepresiones e subpresiones causadas polo “golpe de ariete” en grandes obras 
hidráulicas. A peculiaridade desta do Eume é que a cámara inferior ten un dobre 
ramal de acometida ao túnel co fin de atacar augas arriba este.
 

             

A galería de presión xorde da montaña, aproximadamente, na vertical da Central, 
na casa de válvulas de cabeceira. Alí bifúrcase mediante un “pantalón” de palastro 
no que entroncan as tubaxes de presión que descenden ata a válvula esférica de 
cada turbina. Seguen un trazado con algúns quiebros para adaptarse, na medida do 
posible, á orografía da ladeira.

        

Esda: toma de augua, hoxe oculta baixo encoro. Centro e dta: túnel de conducción en 
fase de execución e terminado   

Esda: “pantalón” antes de válvulas, que bifurca a saída do túnel de condución 
nos dous tubos de carga que baixarán, desde aquí ata cada máquina da Central. 
Dta: a central en construción. O camiño de rodaxe (para a vagoneta eléctrica) está 
en servizo e procédese á montaxe das tubaxes de carga. Hai seccións das mesmas 
almacenadas en diversos puntos. As comportas de saída de máquinas xa están instaladas 

Esda e dta: cheminea de equilibrio que se asoma na parte alta do monte sobre a central
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Pero para prever os enormes esforzos que produce unha desconexión intempestiva 
das máquinas da rede eléctrica e o consecuente peche automático e violento da 
válvula esférica (entre 3,9 e 9 segundos), é dicir, o que se coñece como “golpe 
de ariete”, antes do entroncamento da galería de presión cos tubos, dispúxose un 
“pozo de equilibrio” vertical, no que se absorbe a enerxía potencial da auga en 
movemento que sobe pola mesma ata equilibrarse. 

O peche violento da válvula esférica é imprescindible para evitar que a máquina, 
ao deixar de facer o esforzo que a produción eléctrica necesita, embálese e pase 
das 600 r.p.m. de réxime normal, a unha velocidade moi superior, o que por forza 
centrífuga pode producir danos catastróficos nela mesma e na central. 

A CASETA DE VÁLVULAS E AS TUBAXES DE CARGA DE ALIMENTACIÓN DA 

CENTRAL 

A partir da cheminea de equilibrio, a galería leva unha blindaxe ata a caseta de 
válvulas de bolboreta de que van dotadas nas súas entradas as dúas tubaxes que 
alimentan a central de 310 m de lonxitude e 2 de diámetro. 

O soporte vertical do primeiro plano que se aprecia na fotografía da esquerda, que 
mostra as tubaxes, levaba un arame ao longo do citado plano inclinado. Desde 
a plataforma, ou vagoneta, que por él circulaba, facíase contacto cunha pértega 
e pechábase un circuíto que facía soar un timbre na casa de válvulas á saída do 
túnel, onde os operarios de quenda, mediante un sinxelo código de timbrazos, 
poñíana en marcha ou a paraban. Esta vagoneta era tirada por un cable que estaba 
no chan entre os raíles e descansaba nos rodetes transversais que vense, entre eles, 
ao longo do percorrido.

 

A CENTRAL: O EDIFICIO, A MAQUINARIA E AS INSTALACIÓNS

A Central sitúase augas abaixo da presa, na marxe izda. do río Eume. Está equi-
pada con dous grupos, de 75.000 CV de potencia para unha produción anual de 
180.000.000 de kWh. 

      

Esda e centro: proxecto (1957) e obra da nova central eléctrica do Eume

Esda: as tubaxes de carga en fase de montaxe desde o plano inclinado. Dta: soportes de 
formigón na ladeira do monte para soportar as tubaxes de carga
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A EXECUCIÓN DA OBRA DA CENTRAL 

A estrada da vella central desde Gunxel (A Capela) iniciouna construcións 
Cachafeiro, pero despois dun desgraciado sinistro cunha vagoneta no que 
pereceron tres operarios, tomou a substitución, primeiro Carro e máis tarde 
Dragados e Construcións. En 1955 concluíron as obras de escavación do edificio 
da central. 

Durante a obra incorporouse á mesma o enxeñeiro Luis Fernando Quiroga Piñeyro 
para facerse cargo das instalacións electromecánicas. Inicialmente contratouse a 
unha empresa francesa para o montaxe da turbina, pero ante a previsible falta de 
cumprimento de prazos, no ano 1957 encárgaselle á empresa británica BRITISH 
THOMPSON – HOUSTON Cº (BTH) e incorpórase un equipo de técnicos 
británicos, entre os que se atopaba o enxeñeiro xefe de montaxe, Anthony 
Beaumont co fin de realizar a obra electrohidráulica. Nos seus inicios, a central 
nútrese de polo menos unha ducia de traballadores provenientes da vella central 
da Ventureira que ocupan postos equivalentes.

 

        

Esda: grupo de traballadores españois e británicos na sala de excitatrices. Dta: vista 
das obras da Central, coas seccións da tubaxe de carga amoreadas

A montaxe da central realizouse en dúas etapas: a primeira, consistente na coloca-
ción da turbina e a boca en 1957 e o grupo 2 en marzo 1959. 

O EDIFICIO: DESEÑO E ARTE 

 
Luciano Yordi non só quixo imprimir o seu selo no deseño da presa, senón tamén 
no do edificio da nova central. Propúxose que a obra civil fose modélica saíndo-
se dos canons habituais neste tipo de instalacións hidroeléctricas. Quería mostrar 
unha expresión perfecta de conxunción de enxeñería, arquitectura e arte nunha 
“obra total” á maneira definida por Le Corbusier 37. Proxectou amplos espazos, in-
corporou grandes cristaleiras e unha solución nova para a obra de formigón. Todos 
coinciden en eloxiar a magnífica execución da obra que soportou sen inmutarse un 
gran desprendemento de terras procedentes do monte superior nos anos 90. 

                              

Esda: a central, recentemente finalizada, entrou en servizo. As dúas máquinas están “tur-
binando” (funcionando). Apréciase á esquerda a canle seca e un muro transversal á canle, 
a modo dunha pequena represa cuxo fin é impedir que os áridos presentes nel, irrompan na 
saída de máquinas durante as verteduras. Tamén á dereita vese unha pequena presa máis 
formal, cuxa finalidade é que a saída de máquinas estea sempre alagada para garantir o 
funcionamento hidráulico correcto das turbinas, que, como sabemos, son do tipo Francis 
mergulladas. Dta: formigonado da central case terminado, desde a canle augas abaixo da 
saída de máquinas. Falta o pano cego da esquerda, que está en construcción 

37  LE CORBUSIER, Vers une architecture, París, Crés, 1924, p.171
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Tivo tamén un especial empeño en deixar un legado artístico que, segundo 
maniféstanos L. F. Quiroga, quería que simbolizase o concepto estrutural –a tensión 
espacial- da nova presa-cúpula. Probablemente de acordo con Antonio Tenreiro, 
encargou ao novo pintor coruñés José Mª de Labra (1925-1994), que anos antes 
avanzara desde a figuración cara á abstracción xeométrica e o constructivismo38, 
un mural de grandes dimensións que reflectise os esforzos internos da xigantesca 
estrutura da presa de formigón construída para a contención da auga embalsada. 
Foi colocado na parede de fondo da sala de excitatrices. No vestíbulo previo, 
Labra colocou outro mural máis pequeno pintado en táboa39. 

Non foi fácil conseguir o efecto plástico e expresivo que el desexaba, xa que ao 
iluminarse complicábase a súa visión. Chano Yordi non se mostrou totalmente 
satisfeito do efecto que buscaba ata despois de numerosas probas de iluminación.

                                              

38  José Mª de Labra foi un dos primeiros artistas españois que traballaron neste terreo xunto ao Equipo 
57. Coa nova orientación, a experimentación a través da pintura e a escultura, do mesmo xeito que moitos dos 
artistas coetáneos a él, realizou unha procura de novos conceptos de espazo e movemento partindo da mestura de 
materiais, chegando nos anos 1970 ao deseño e ao interiorismo. Neste mural da central do Eume utiliza anacos 
de aluminio e nylon. A esencia da xeometría en Labra rescataba, en certa medida, as ideas universais de beleza, 
como medida e como verdade. 

39  Para coñecer máis sobre estes dous murais, ver RÍO VÁZQUEZ, Antonio S., BRANCO AGÜEI-
RA, Silvia, “O gran mural de José María Labra na central do Eume”, Cátedra, revista eumesa de estudos, Nº 
22, 2015, pp. 281, 298. 

A MAQUINARIA E INSTALACIÓNS 

O salto útil máximo dispoñible (249 m) determina as características das turbinas, 
ademais doutros factores como o caudal, e a velocidade. Nesta ocasión dispuxéronse 
rodetes tipo Francis. 

Xa no interior do soto da central, a citada válvula esférica de dous metros de 
diámetro, a que faciamos referencia ao falar do pozo de equilibrio, dá paso ao 
“caracol” en cuxo interior se atopa a dobre coroa de álabes: directrices  -fixos-  
que obrigan á auga para atacar os álabes da turbina co mellor ángulo de ataque 
e -móbiles-, que regulan a cantidade de auga que se lle entrega, en función da 
potencia eléctrica demandada en cada momento a esa máquina. 

Esta espiral ou caracol, no que van montadas as paletas directrices, unidas mediante 
bulóns e bielas ao anel regulador e cuxo peso é de 18 toneladas métricas e 8,00 
m de diámetro, foi colocado xa montado e chegou en barco directamente desde 
Inglaterra ata o porto da Coruña. O tramo máis complicado do seu traslado foi o da 
ponte fronte á vella central da Ventureira e a propia entrada á central onde houbo 
que rebaixar pedra. 

    

Gran mural de Labra na sala de excitatrices e mural sobre taboa en vestíbulo previo

Esda: turbina en fase de montaxe. Vese, abaixo, o “caracol”. Encima, o anel do distri-
buidor e sobre el as bielas “fusibles” que o conectarán cos álabes do distribuidor, pro-
piamente dito, cuxas bielas vense como as máis próximas ao cojinete de turbina. Unha 
árbore de aceiro inoxidable, case macizo, conecta a turbina co rotor do alternador. 
Dta: sala de excitatrices da central coa montaxe case finalizada
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Para o salto conseguido, que varía entre os 189 e os 249 metros, segundo o nivel 
da auga na presa, a mellor elección son as turbinas “Francis” neste caso de eixo 
vertical. A auga sae, por baixo da turbina a través do “cono de aspiración”. É dicir: 
a saída é unha sección de tubo tronco cónico que se vai abrindo conforme afástase 
da máquina, ata chegar, mediante un cóbado, á canle do río. O efecto desta forma 
é unha succión que aumenta, virtualmente, o salto, mellorando o rendemento. A 
contrapartida é que ao baixar a presión, a auga “ferve” a máis baixa temperatura, 
e o seu vapor, nestas circunstancias, acelera a corrosión dos álabes do rodete, 
de aceiro inoxidable, que deben ser enchidos periodicamente para manter a súa 
forma. A este efecto chámaselle “cavitar”.  Para minimizar as cavitacions, o eixo 
está oco e, na súa parte inferior ten unha válvula (clapeta) que deixa entrar aire 
cando a depresión é elevada desde o extremo superior. Por iso na sala de excitatri-
ces adoita oírse un forte golpeteo continuado.

                    

O eixo conecta mecánicamente a turbina co alternador instalado nun aloxamento 
de formigón armado, encima da turbina, e pechado na súa parte superior polas 
“chapas” que se ven e sobre as que se pode camiñar, na sala de excitatrices a nivel 
de acceso á Central. As excitatrices son un conxunto tronco cónico situado na parte 
superior de cada máquina que conteñen tres xeradores auxiliares cuxo fin é produ-
cir a corrente de magnetización dos polos do alternador. Corrente que se controla 
e regula con varios dispositivos cuxa descrición aquí, resultaría fóra de lugar. Así 
mesmo, o pequeno alternador situado no extremo superior das excitatrices indica 
ao actuador a velocidade exacta da máquina para o seu control. O actuador é un 
dispositivo oleohidráulico amortecido de extrema precisión que é o compoñente 
máis singular de cada máquina, e cuxa prolija descrición tamén omitimos, por 
razóns obvias. 

               

Esda: rotor dun alternador. Dta: armarios de proteccións. Provocan o disparo (apertura) 
dos interruptores de alta tensión e das máquinas, rexistrando diversos parámetros que per-
miten coñecer, con relativa certidumbre, o motivo polo que se produciu o disparo. Tamén 
incorporan os contadores de máquina e liña, que permiten coñecer a enerxía producida 
(activa e reactiva) e a que circulou por cada liña de alta tensión e o seu sentido

A electricidade producida nos alternadores, a 11.000 voltios, é conducida aos trans-
formadores de máquina que a elevan de 11.000 a 132.000 voltios para o seu trans-
porte ata Ferrol, Coruña, etc. Ao mesmo tempo, outra transformación a 15.000 

Aspecto actual da sala de excitatrices. O anterior pavimento de mármol foi sustituido por 
unha pintura antideslizante
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voltios permite distribuír enerxía ás vilas próximas á central, e mediante unha 
nova transformación a 380 voltios, aliméntanse os servizos auxiliares da central; 
imprescindibles para o funcionamento da instalación.

                         

Esda: construción e montaxe da praia de Alta ou parque de Alta Tensión (Subestación). 
Dta: galería de transformadores de servizos auxiliares, en obras 

A INAUGURACIÓN 

Un asollado 19 de setembro de 1.960 tivo lugar a inauguración do aproveitamento 
do Eume presidida, como non, polo Xefe do Estado, xeneral Franco. Os traballa-
dores, con camisa nova, traxe de Mahón e gravata negra colocáronse en forma-
ción na porta da central. Na coroación da presa, Pedro Barrié, Benigno Quiroga e 
Chano Yordi explicaban a Franco os pormenores da obra. 

                                  

 
 
 

Nos anos seguintes era frecuente que o Xefe do Estado practicase a pesca -uno dos 
seus deportes favoritos- nas augas do Eume. Cando o facía, recibíase un aviso de os 
gárda-ríos para que o caudal de augas abaixo da central permanecese estable, nun 
nivel que se consideraba apto para pescar. Isto, na práctica, concretábase en poñer 
unha soa máquina a plena carga: 30 megawatios. Unha vez finalizada a pesca, 
podíase volver regular en caudal, se era necesario. As variacións de consumo ao 
longo do día atendíanse coa variación continua de Belesar, preferentemente, que 
era a máis grande e se fose conveniente, pola situación relativa da auga embalsada, 
podíase poñer en regulación a propia do Eume e tamén a dos Peares.

Nos anos posteriores á inauguración da presa, o Servizo Nacional de Pesca Fluvial 
e Caza -2ª Rexión de Pesca Continental e Caza- da Dirección Xeral de Montes, 
Caza e Pesca Fluvial, construíu o acceso ata Caaveiro desde Pontedeume pola 
beira do Eume -sen dúbida hoxe en día o máis utilizado- que xorde da ampliación 
dun pequeno camiño preexistente, mediante a realización de oito proxectos 
consecutivos, que se executarían en cinco tramos sucesivos de estrada e tres 
proxectos complementarios: unha pasarela colgante, unha ponte e unha estación de 
control con refuxio de pescadores. 

As razóns aducidas naquel momento polo enxeñeiro de montes autor do proxecto 
para levar a cabo as obras, eran o interese turístico da zona, a actividade cinexética 
nunha área dunhas 2.000 hectáreas -por entón dedicada á produción de leña- e a 
preexistencia dun refuxio de pescadores e dunha pasarela xa colocada na metade 
do segundo tramo. Entre as xentes do lugar corría o rumor de que a súa rápida 
execución debeuse á afección de Franco a pescar salmóns no coto do Eume. 

Esda: 12 de setembro 1960. F. Franco, P. Barrié, B. Quiroga e L. Yordi na presa.  
Dta: Franco pon en funcionamento un dos grupos da Central ante a mirada de Pedro 
Barrié e de Benigno Quiroga
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INCIDENCIAS DA PRESA DO EUME NA PAISAXE E NO MEDIO

Esta presa é unha das intervencións humanas máis significativas da contorna das 
Fragas do Eume. Un enxeño técnico que modificou notablemente unha natureza 
salvaxe. 
 

Augas abaixo do encoro, a masa de auga está modificada ata a ponte de Cal Gran-
de, despois do mosteiro de Caaveiro. Neste tramo, tres centrais hidroeléctricas (A 
Ventureira, Eume e O Parrote) e diversos caneiros, constitúen unha importante 
acción antrópica sobre o Eume, que supuxeron un cambio substancial no curso do 
río. Sobre todo a presa do Eume, que modifica o seu caudal nun tramo de gran 
importancia paisaxística como é o macizo rochoso de Fontardión, a fraga da Pasa 
da Vella, A Ventureira.

Esta actuación e o impacto que produciu este aproveitamento supuxo unha impor-
tante alteración da paisaxe de “As Fragas do Eume”. Como afirma Durán en “Los 
paisajes del cuerpo”40, na paisaxe, ademais dos elementos vexetais, destacan as 
superficies acuáticas e a orografía próxima. Neste caso, o profundo canón do Eume 

40  DURÁN, M.A. “Paisajes del cuerpo. Los colores de la naturaleza”, en La construcción social del 
paisaje, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p.37

Vista da paisaxe dos macizos de Fontardión (dereita), desde o centro da presa. A esquerda 
e dereita os estribos de formigón da presa no seu encontro coa montaña

Diferentes planos da lámina de auga do Eume antes e despois do salto producido pola presa
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vese alterado na súa parte superior, mostrando unha orografía máis suave e unha 
gran lámina de auga remansada que contrasta co corte profundo no seu camiño 
cara a Caaveiro e unhas augas máis bravas a partir da nova central e o seu encon-
tro en O Parrote co afluente san Bartolomeu. 

Cando se aborda o estudo das repercusións ambientais en obras desta natureza, é 
inevitable o debate entre a técnica e o medio natural. A primacía de ún ou o outro, 
a neutralidade ou non da técnica, as actitudes optimistas ou pesimistas, favorables 
ou desfavorables. 

Os proxectos das grandes infraestruturas, como é o caso da presa do Eume, 
causan cambios ambientais importantes nunha área xeográfica significativa e en 
todo tipo de sistema, é dicir, que as augas contaminadas pola presa afectan á 
fauna e flora, e por tanto poden, potencialmente, causar impactos importantes. 

Os impactos son de todo signo e abarcan a toda a área de influencia da presa que se 
estende desde os límites superiores de captación do embalsamento ata o estuario, 
a costa e o mar. Inclúen a conca hidrográfica e o val do río augas abaixo da presa. 

Estes impactos prodúcense 
desde o momento mesmo 
do inicio dos traballos 
preparatorios das obras e 
poderiamos consideralos 
como efectos ambientais 
directos: aqueles producidos 
pola propia construción 
ex: poboados de obras e 
vivendas para os obreiros 
(no caso do Eume, non 

só os da presa, senón tamén os da 
central); parque de estacionamento e 
mantemento da maquinaria pesada; 
canteiras (na ladeira do macizo de 
Fontardión); pistas de comunicación; 
instalacións de fabricación de 
materiais; contaminación por po, 
a erosión, o movemento de terras, 
etc. e indirectos que son os que 
se relacionan coa conservación, mantemento e funcionamento da mesma ex.: os 
camiños de acceso; liñas de transmisión da electricidade, etc.

Nunha segunda fase, os impactos están relacionados directamente co enchido 
do encoro: limpeza do terreo que ha de ser alagado; posible retirada de material 
de interese arqueolóxico, histórico e cultural en moitos casos; así como garantir 
augas abaixo da presa polo menos o caudal ecolóxico. Debería realizarse tamén 
un programa de salvamento de animais, sobre todo nunha zona especialmente 
sensible desde o punto de vista da biodiversidade como son “As Fragas do Eume” 
e un programa de información á poboación da zona sobre o enchido e as súas 
consecuencias. 

Ademais dos efectos anteriormente citados da propia construción, mantemento e 
do enchido, deberán ser considerados os efectos que o medio ambiente produce na 
presa. É dicir, os causados polo uso da terra, a auga e os outros recursos da área de 
captación encima do encoro. Pero os impactos maiores proveñen do embalsamento 
da auga, a inundación da terra para formar o pantano e a alteración do caudal 
da auga, máis abaixo. Estoutros efectos teñen impactos directos para os chans, 
a vexetación, a fauna e as terras silvestres, a pesca, o clima, e, especialmente, 
para as poboacións humanas da área no caso de que houbese traslados, así como o 
paisaxístico e de posible modificación do microclima da zona. 

Construcción de pistas e accesos á obra da presa

 Canteira para a construcción da presa
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Pero, evidentemente, non todo son efectos negativos. As presas permiten controlar 
as inundacións e obtense un depósito de auga máis fiable e de máis alta calidade 
para a rega, o uso doméstico e industrial. A enerxía hidroeléctrica que produce, 
por exemplo, é unha alternativa ante outras fontes como as térmicas ou nucleares. 
A intensificación da agricultura, localmente, a través da rega, pode reducir 
a presión sobre os bosques, os hábitats intactos da fauna, e doutras áreas que 
non sexan idóneas para a agricultura. Así mesmo, os encoros poden crear unha 
industria de pesca, actividades deportivas e recreativas e facilitar a produción 
agrícola na área, que nalgúns casos, pode máis que compensar as perdas sufridas 
nestes sectores, como resultado da súa construción. 

Atendendo a opinións favorables ou contrarias á súa presenza no territorio, 
atoparemos a quen defende que son obras necesarias xa que xeran enerxía 
renovable, líbrannos de desastres naturais (secas e inundacións que aumentarán co 
cambio climático) e abastecen de auga durante os períodos deficitarios e que son 
imprescindibles para fornecer o líquido elemento á hora de paliar as necesidades 
de millóns de habitantes propios e dun país cunha forte afluencia de turistas, 
ademais do que require a agricultura, a industria, etc. Se temos en conta estes 
factores e a extensión do territorio, España é o país do mundo que atesoura unha 
mellor rede de infraestruturas hidráulicas de tal natureza. 

Os ríos son ecosistemas naturais con autorregulación que se autodepuran de 
forma natural. Segundo algúns expertos, un encoro debería de deixar pasar de 
forma libre, entre o 10 e a 25% da auga total, en función do río, para mantelo de 
forma relativamente natural tanto nas súas condicións abióticas como bióticas. 
Ao represar un río e crear un encoro, cámbiase profundamente a hidroloxía e 
limnoloxía do sistema fluvial. Prodúcense cambios significativos no fluxo, a 
calidade, cantidade e uso da auga, os organismos bióticos e a sedimentación da 
conca do río. 

                

 

Salmo trutta trutta                                  Salmo salar                                  Chioglosa lusitánica  

Unha pequena mostra dalgunhas das especies significativas do río Eume

Neste sentido, a canle do Eume non foi alleo a estes problemas desde a construción 
da presa. En pleno corazón do parque natural atlántico das Fragas do Eume, pro-
texido pola Rede Natura desde o ano 2000, tivo problemas de extinción de especies 
piscícolas e nalgunha ocasión a empresa propietaria da presa, Endesa, recibiu de-
nuncias por non manter o caudal biolóxico nese tramo do río. A empresa presentou 
en 2011 o Documento ambiental para o proxecto de modernización dos desauga-
doiros de fondo da presa do Eume.

 Perfil do cauce do Eume (elaboración propia)

En marzo de 2015, con motivo da presentación por parte da Xunta de Galicia do 
Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) das Fragas do Eume, a asociación ecoloxista 
ADEGA volveu facer referencia ao estado hidrolóxico do río Eume nas súas 
alegacións ao mencionado plan; consideraba que se produciron graves efectos 



84 85

Enxeño e técnica. Historia de dous aproveitamentos hidroeléctricos no Eume
José Manuel Yáñez Rodríguez

contaminantes e que o río soporta unha irracional xestión do seu nivel hidrolóxico 
derivado dá regulación artificial do seu caudal. 

Os críticos máis severos reclaman que, como os beneficios son menores que os 
custos sociais, ambientais e económicos, é inxustificable construír presas grandes. 
Outros, con todo, sosteñen que se pode, nalgúns casos, evitar ou reducir os custos 
ambientais e sociais a un nivel aceptable, ao avaliar coidadosamente os problemas 
potenciais e a implementación das medidas correctivas. 

Para finalizar, habemos de dicir que Galicia foi a única comunidade autónoma do 
estado español que en 2016 contribuíu a aumentar a capacidade de xeración de 
enerxía eléctrica. De acordo cos datos de Unesa, patronal do sector, en 2016 en 
España entrou en produción unha soa central nova e foi a hidráulica de San Pedro, 
en Ourense, propiedade de Iberdrola. En realidade, trátase dunha ampliación das 
instalacións que xa existían a fin de incrementar a produción hidroeléctrica con 
auga do río Sil. Gas Natural Fenosa en Galicia tamén contribuíu con 2 megawa-
tios máis ao sistema de xeración nacional tras a repotenciación do parque eólico 
do cabo Vilán (Camariñas)41.
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DETALLES DOS VECIÑOS DAS PONTES ANALIZADOS A PARTIR 
DO ALISTAMENTO MILITAR DE 1794 

(PONTESES CARA Á GUERRA DO ROSELLÓN)
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Introdución:

Fai máis de douscentos vinte anos, nove novos labradores ponteses marcharon a 
loitar contra as tropas da Revolución francesa que invadían o nordés de España. 
Dos pormenores do acto de recrutamento chegou aos nosos días unha extensa 
acta notarial de sesenta e catro páxinas que nos dá conta dos pasos seguidos 
para a realización do empadroamento da poboación masculina e os posteriores 
sorteos en cada freguesía da xurisdición. Son de gran valor estatístico e histórico 
as características físicas, ocupación e status social de cada habitante home 
individualizado por nome, apelido e pertenza familiar.

Primeiro situarémonos nos contextos políticos europeo e español para entender 
como se chegou a este particular sorteo que cambiou para sempre o sistema 
de recrutamento, adaptándoo aos tempos que se vivían con Europa sucada de 
exércitos revolucionarios que ameazaban ás monarquías gobernantes.

Contexto político internacional 

No ano 1794 España estaba en guerra con Francia, onde gobernaba a Convención, 
organismo xurdido da Revolución e presidido desde 1793 polo seu membro máis 
radical Maximilien Robespierre. Na súa etapa expansiva logo de asasinar ao Rey 
Luís XVI e gran parte dos opositores, emprendeu a loita contra a coalición de 
países defensores do guillotinado monarca.
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Esta guerra chamada dos Pireneos ou tamén coñecida como ¨do Rosellón¨ ou ¨da 
Convención¨ foi desastrosa para España, a iniciativa española de invadir en 1793 o 
sur francés detívose, estancóu e terminou cos exércitos revolucionarios ocupando 
Cataluña, Vascongadas, Navarra e forzando en 1795 a firma do tratado de paz de 
Basilea mediante o cal España recoñeceu á Revolución Francesa.

Como veremos máis adiante o exército español non estaba equilibrado en número 
nin en organización co inimigo formado por homes recrutados masivamente e 
embebidos por un fervor patriótico que os fixo vencer ao poderoso exército pru-
siano.

No marco de nutrir ao exército español que estaba a ser vencido na fronte oriental 
foi que o Rey emitiu o chamado ao alistamiento en cada cidade de España.

Situación en Francia 

A Convención Nacional foi a institución 
principal da Primeira República Francesa. 
Era unha asemblea electa de carácter 
constituínte que concentrou os poderes 
executivo (ata a súa delegación no Comité 
de Salvación Pública) e lexislativo en 
Francia, desde o 19 de setembro de 1792 
ao 30 de outubro de 1795.

Ante a ameaza estranxeira de restablecer a monarquía, Luís XVI foi visto como 
conspirador xunto a estes inimigos externos. A Convención condenouno á morte, 
executándoo o 21 de xaneiro de 1793, mesma sorte correu a raíña María Antonieta, 
de nacionalidade austríaca e irmá do emperador dese país. Isto reavivou a guerra 

externa facendo aumentar 
o empeño das monarquías 
europeas máis importantes en 
acabar coa situación, mentres 
que as presións internas 
proviñan especialmente da 
á máis extrema da esquerda. 
Os sans culottes levaron á 
Convención para establecer 
unha represión sistemática 

Execución de Luis XVI
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contra a oposición, cuxo principal reflexo 
foron as execucións masivas durante a época 
do Reinado do Terror. Estes feitos supuxeron 
que a Convención cedese o poder executivo 
a unha serie de comités, máximo expoñente 
dos cales sería o Comité de Saúde Pública, 
dominado nesta etapa por Robespierre e os 
seus partidarios máis directos.

Finalmente, esta etapa radical terminou polo 
golpe de estado do 9 de Termidor contra 
os radicais, que deu paso á Convención 
termidoriana. Buscábase un retorno aos 
principios revolucionarios de 1791, disoltos 
ante o radicalismo xerado durante os sucesos recentes. A Convención foi 
substituída polo Directorio, sendo disolta o 26 de outubro de 1795.

Guerras Revolucionarias francesas 

Desde o tratado de Utrecht que puxo fin á Guerra de Sucesión española, Austria, 
Inglaterra e Francia quedaran como as potencias hexemónicas europeas. España, 
un imperio en decadencia foi aliada de Francia durante a monarquía borbónica.

En 1791 as monarquías europeas vían con preocupación os feitos políticos e 
sociais franceses e decidiron intervir en apoio a Luís XVI. Isto iniciou a “Primeira 
Coalición” contra Francia.

Un exército prusiano comezou a invasión do territorio francés enfrontándose coas 
tropas francesas na batalla de Valmy cuxo resultado foi un empate ,pero elevou a 
moral dos galos cuxos exércitos tamén tiveran éxito invadindo territorios actuais 
de Italia e Alemaña, obtendo unha gran vitoria contra os austríacos na batalla de 
Jemappes que lle permitiu ocupar todo ese país.

En xaneiro de 1793 é guillotinado Luís XVI arrepiando ás monarquías europeas 
(incluída España, Holanda, Nápoles e Gran Bretaña) e uníndoas contra Francia.

Francia declarou unha nova leva para o recrutamento en masa de centos de miles 
de homes para superar en número ao inimigo.

Maximilien Robespierre
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Logo de serios reveses no principio da guerra como a expulsión de Bélxica e 
en batallas iniciais da ¨guerra do Rosellón¨ contra España, coa leva masiva e 
unha feroz política de represión interna para fins dese ano reverteu a situación 
desfavorable.

 

Situación de España no século XVIII 

Economicamente podemos dividir este século en dúas 
metades. A primeira de crecemento demográfico e 
económico, pero a partir de 1760 sucedéronse anos 
de malas colleitas en grandes zonas de España. O 
ano 1762 e o período 1764/1770 foron anos de escasos 
rendementos, carestía, desabastecemento e fame.

Carlos III faleceu en decembro de 1788 sucedéndoo 
no trono o seu fillo Carlos IV, leste decidiu conservar 
intactos a política e os ministros do seu pai, mesmo 
como primeiro secretario ao conde de Floridablanca.

A partir da toma da Bastilla (14 de xullo de 1789) 
e a radicalización seguinte reaccionaron ordenando 
o secuestro de todo aquilo que tivese que ver 
coa revolución como documentos, símbolos, etc. 
Mesmo os xornais tiñan prohibido informar sobre 
os sucesos.

Floridablanca deu ordes aos oficiais de aduanas 
de fronteira para impedir o paso de todo obxecto 
referente á revolución. Como a filtración seguía 
en 1791 ordenou colocar tropas na fronteira.

O rei substitúe a Floridablanca por Aranda o 
8 de marzo de 1792. Este novo ministro era 
un experto en asuntos franceses e isto facía 
supoñer que a partir dese momento as relacións 
entre os países mellorarían. Con el por un 
momento relaxouse a actitude oficial cara ao 
réxime francés.

Pero o encarceramento da familia real en agosto de 1792 e a proclamación da 
república fixeron que Aranda convocase ao Consello de Estado para decidir 
se era hora de intervir. Nel decidiuse a entrada en guerra pero mantendo certa 
ambigüidade, xa que para Carlos IV esta sería unha guerra precautoria e defensiva 
da monarquía española. 

As vitorias das armas francesas levaron ao rei 
para substituír a Aranda por Manuel Godoy, 
duque da Alcudia en novembro de 1792, este 
inicia urxentes negociacións para salvar a 
Luís XVI pero todo resultou infrutuoso sendo 
guillotinado en xaneiro de 1793.

Ao revelarse inútil a política pacifista, España 
aliouse con Inglaterra. Francia toma a iniciativa 
e declara a guerra o 7 de marzo sendo respondida 
pola española o 23 do mesmo mes.

Carlos IV e o conde de Floridablanca

Conde de Aranda

Manuel Godoy
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A Convención pensou que os españois estaban ansiosos por quitarse de encima 
a monarquía confundíndose polos tumultos provocados pola carestía e a alza 
de prezos. Por tanto rapidamente caería o réxime monárquico e contarían cun 
goberno aliado na península.

Guerra do Rosellón, dos Pireneos ou da Convención 

O conde de Aranda preparou a ofensiva española a través dos Pireneos en tres 
puntos, desde Cataluña con 32.000 homes ao mando do xeneral Ricardos, desde 
Navarra e Guipúscoa 18.000 á baixo Ventura Caro e o príncipe Castelfranco 
desde a zona central aragonesa con 5000 soldados.

A columna principal sería a oriental e as outras defenderían a fronteira e 
efectuarían manobras de distracción.

Pero a República declarou a guerra a España o 7 de marzo de 1793 e o 31 dese 
mes unha brigada apoderouse do val de Arán. O xeneral Ricardos dirixiu o 
contraataque. Ao mesmo tempo unha frota anglo española dirixida por Juan 

de Lángara e Samuel Hood daba apoio 
operando en Tolón.

Ricardos e o seu exército invadiu o Rosellón 
o 17 de abril por Saint-Laurent – de- 
Cerdans. 

O 18 de maio derrota ao exército francés 
dirixido polo xeneral Dagobert na batalla 
de Mais Deu, tomando así as fortificaciones 
da fronteira e as localidades do val do Tec. 

Novamente volve vencer na batalla de 
Truillás o 22 de setembro con axuda de 
reforzos do duque de Osuna e do conde 
da Unión, tropas portuguesas e a escuadra 
anglo-española do Mediterráneo deixando 
máis de 6000 baixas no exército francés.

 Pero chegado a este punto, Ricardos falto de 
subministración tivo que retirarse cos seus 
20.000 homes sendo acosado na marcha 
polos franceses, non sen antes volver vencer 
ao inimigo en Aspres conquistando con isto 
toda a costa do Rosellón.

A falta de medios e a leva masiva francesa cambiou o curso da guerra. 
Sorpresivamente Ricardos falece en Madrid o 13 de marzo de 1794 en ocasión de 
procura de apoios.

Guerra do Rossellón. Grabado de Perpiñán durante o acoso español

Soldados defendendo o Rosellón

Tropas catalanas entrando en Francia 
pola fronteira
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Semanario de Salamanca de agosto de 1794 
informando da avanzada francesa

Durante 1794 e 1795 os franceses ao mando 
do xeneral Dugommier botan aos españois 
do Rosellón tras as batallas de Tec (28 de 
abril), Albere (30 de abril) e Boulou (1 de 
maio) penetrando en Cataluña, Vascongadas. 
Navarra e chegando ata Miranda do Ebro.

Sendo desfavorable o transcurso da guerra, 
Godoy asina por separado con Francia a Paz 
de Basilea en 1795. A cambio de terminar 
a guerra España recoñece á República 
Francesa.

A Real Ordenanza de 1770 

Pero como se integrou o exército español 
que loitou nesta guerra?. 

Para dotalo dunha cantidade de soldados 
acorde ao exército inimigo recorreuse 
á Real Ordenanza emitida por Carlos 
III que establecía un recrutamento 
obrigatorio a través dun sorteo.

O espírito da devandita Ordenanza 
era dar ao Reino un exército que sería 
nutrido anualmente por novos integrantes 
que garantisen a súa seguridade. Para 
isto substituíuse o sistema antigo de 
incorporación voluntaria por un baseado 
no azar dun sorteo. Todo home solteiro desde os dezaseis ata os corenta anos 
quedaba obrigado a someterse a que o seu nome fose introducido nun cántaro e 
a pasarse o próximos oito anos da súa vida lonxe do seu fogar e familia. Disto 
quedaban exentos ademais dos incapacitados físicos e os que non alcanzasen a 
altura mínima de 162,4 cm, todos os fidalgos e un sen número de profesionais e 
estamentos.

A cantidade de recursos corporativos interpostos levaron ao rei a ditar un adicional 
en 1773 que ampliou as exencións.

A lista de mozos sorteables realizábaa o propio concello pero a cota que lle 
correspondía fixábao o intendente da provincia segundo o cálculo da súa 
poboación. A transparencia do sorteo quedaba avalada pola presenza do 
párroco da localidade durante todo o desenvolvemento e pola firma dos mozos 

Tratado de paz de Basilea.

Soldados revolucionarios franceses 
celebrando a súa victoria
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que demostraban desta maneira a súa conformidade cos resultados. Por último 
o escribano tiña ao seu cargo o ¨dar razón¨ de que todo se realizou segundo o 
procedemento previsto. Os mozos aos que lles tocase a sorte de soldado que non 
podían ser substituídos por outro, concentrábanse nun lugar da provincia onde un 
oficial conducíaos á súa unidade. A Ordenanza aconsellaba que se lles buscase un 
destino próximo ao seu lugar de procedencia e que se procurase agrupar a todos 
os dunha comarca no mesmo corpo.

 Unha vez concentrados, cada mozo recibiría 60 reais ¨para zapatos, medias e 
camisa¨ e comezaba a recibir un salario de dous reais diarios.

A estrutura estatística e burocrática que necesitaba o sistema estaba moi por 
encima das posibilidades reais da Administración española. Tamén había moitas 
resistencias ao sistema de sorteo ao realizar un cambio na estrutura do exército ao 
abrir a súa integración a novos integrantes do pobo.

Pero ante a vitoria do exército revolucionario francés en Valmy convencéronse en 
España que había que recrutar a todo individuo que puidese servir.

A guerra do Rosellón foi a primeira na historia na que se enfrontaron exércitos 
recrutados mediante unha mobilización xeral como logo sucedería no século XIX.

A Ordenanza de 1770 é considerada un antecedente do servizo militar obrigatorio 
pero non é totalmente exacto porque aínda conserva exencións e privilexios da 
sociedade estamental da época.

Confección do padrón e sorteos nas Pontes

O día 18 de marzo de 1794 o Rey emite o decreto ordenando o recrutamento de 
40.000 ¨voluntarios¨ para relevar ás tropas españolas que estaban a pelexar contra 
os franceses na Guerra dos Pireneos, á provincia de Galicia correspondíalle 

achegar 5713 homes e a metodoloxía sería seguindo as normas establecidas na 
Real Ordenanza do exército de 1770 e as adicionais de 1773. A orde é retransmitida 
desde Betanzos polo Intendente Xeral do Reino a todas as xurisdicións e chega 
á Vila das Pontes o día 15 de abril. O Licenciado Don Pedro Romeu e Ginzo 
escribano e xustiza ordinaria da Xurisdición remite un oficio aos mordomos 
das seis freguesías da xurisdición para que dentro do seguintes seis días fagan 
concorrer a todos os veciños e mozos comprendidos nas Ordenanzas. Así mesmo 
pídese que se avise aos curas de que concorran cos libros de bautismo para evitar 
confusións con respecto á idade.

O padrón de cada freguesía divídese en 6 partes:

• Veciños pecheros suxeitos a sorteo. Incluídas as viúvas. • Mozos solteiros sans e 
robustos de talla correspondente entre os 17 e 40 anos de idade 

• Mozos de entre 17 e 40 anos inútiles por defectos persoais e/ou visiblemente 
curtos de talla 

• Veciños con exencións por ser eclesiásticos ou por outras causas expresadas na 
Ordenanza

• Mozos exentos por xustas causas expresadas na Ordenanza 

• Mozos voluntarios 

Os Padróns de Alistamiento de 1794 fixéronse en cada localidade segundo a Real 
Ordenanza de Substitución de 1770. Seguindo esa norma a poboación masculina 
(e algunhas viúvas tamén) de 17 a 40 anos foi dividida en cinco clases atendendo 
ao seu estado civil, a súa posición económica, se tiña fillos ou non. Dentro de 
cada unha destas clases consignouse o nome, a idade, a estatura (descalzo) de 
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cada suxeito e segundo a precisión con que se realizou tamén o oficio, o status 
nobiliario, o estado civil, o número de fillos e alegacións por motivos familiares 
ou por enfermidades ou defectos físicos.

 A talla foi consignada en pés, polgadas e liñas adoptando a medida do Pé de París 
(aínda non se implementaba o Sistema métrico decimal deixando de lado o pé de 
Burgos, medida castelá de referencia).

1 pé de París equivalía a 32, 48 cm do Sistema Métrico Decimal 

1 polgada de Paris a 2.707 cm 

1 liña de Paris a 0.225 cm 

A pesar do completa que é a fonte para decatarnos das características dos 
poboadores das Pontes de fins do século XVIII, non pode obviarse a posibilidade 
de que faltase rigor na realización das medicións, isto pódese apreciar nas 
diferenzas de altura nos mesmos individuos nas dúas oportunidades de medición.

O empadroamento realízase nas freguesías na seguinte orde: 

• Santa María de Espiñaredo o día 16 de abril 

• Santa María Fiz do Deveso o día 17 de abril 

• Santa Mariña de Cabreiros o día 18 de abril

• San Juan do Freixo o día 19 de abril 

• Santa María de Vilavella o día 20 de abril 

• Santa María da Vila das Pontes de García Rodríguez o día 21 de abril.O día 
doce de xullo o Sr Escribano emite a comunicación a cada freguesía para realizar 
a medición e escoitar as exencións solicitadas por cada un dos mozos da idade 

comprendida a fin de realizar os sorteos o día quince do mesmo mes para recrutar 
os nove soldados asignados á xurisdición das Pontes.

A medición efectúase o día 13 de xullo ás 7 da mañá reunindo na Vila das Pontes 
a todos os mozos solteiros. Como autoridades do acto atopábanse presentes o 
Sr Xuíz, o Procurador Síndico Xeneral, o cirurxián e o escribano de número da 
xurisdición.

O día 15 de xullo chega unha orde da cidade capital indicando unha nova talla 
mínima de 5 pés menos media polgada equivalente a 161.1 cm, o que significa 
unha rebaixa con respecto á anterior de 5 pés (162.4 cm). Volve despachar a orde 
a cada freguesía e establécese unha nova medición que leva a cabo o día seguinte 
16 de xullo seguindo o mesmo procedemento que na primeira.

O sorteo levou a cabo na Vila das Pontes o día dezasete de xullo, estaban pre-
sentes o Xuíz ordinario, o Procurador Síndico, os curas párrocos, rexedores dos 
Cabidos, o Sr Cirurxián, voluntarios que quixeron estar presentes e pais e parentes 
dos sorteados. Todo foi fiscalizado polo Escribano de Número a fin de dar fe 
da máis completa transparencia e cumprimento do procedemento establecido na 
Ordenanza.

• Pola parroquia das Pontes sorteáronse 16 mozos para completar as 4 prazas 
asignadas. 

• San Juan de Freixo e Santa María Insua Fiz do Deveso 13 mozos para 3 prazas. 

• Santa María de Vilavella, Santa María de Espiñaredo e Santa María de Cabreiros 
sorteáronse 10 mozos para as 2 prazas.

Ao revisar os resultados do sorteo resultou que un dos sorteados non chegaba á 
talla mínima polo que se chamou a repetir o último sorteo ao día seguinte. O día 
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vinte e oito de xullo repítese o sorteo ata que se elixe unha nova substitución de 
talla correspondente e sen exencións. O feito anecdótico foi que na Vila houbo que 
sortear cinco veces aos postulantes porque quen saía en sorte resultaban curtos de 
talla ou se atopaban ausentes.

Exemplo de acta de medición

Transcrición do documento: ¨Auto sobre o Alistamiento xeral dos veciños con 
arranxo á Real Ordenanza do exército do ano 1770 e o seu adicional de 1773¨ 
confeccionado polo Escribano da Xurisdición das Pontes, Juan Francisco Mouriño 
Monteagudo. (1)

Auto sobre o alistamento xeral dos veciños con arranxo á Real 
Ordenanza do exército do ano 1770 e o seu adicional de 1773

Enviada al Sr Juez de las Puentes Garz(i)a R(odrigu)ez

El Sr.Yntendente General en este R(ei)no en sus oficios de 8 y 9 de el Corriente, 
que pasó  a la ciudad, previene que a consequencia del Real Decreto de SM del 
18 de marzo prox(i)mo. En que se manda se Alisten y reunan, Quarenta mil hom-
bres en clase de voluntarios para remplazar el exercitto durante la Guerra con 

los Franzeces, que con toda eficacia y preferencia a otro qual quiera asumpto 
se proceda al Alistam(ien)to de todos los vecinos de esta su Ju(risdi)xion Real y 
Provincia,y de los mozos  en quienes concurran las circunstancias prevenidas en 
d(ic)ho Real Decreto con distincion de estados, y se le dirijan inmediatamente 
para proceder al comparto de Cinco mil seiscientos y treze ombres, que dhos 
quarenta mil correspondio dar aeste R(ei)no. Loque trasladamos a VM con el 
exemplar de la Real Zedula de S.M. de 24 de marzo compreensiva de d(ic)ho Real 
Decreto y adjuntos modelos para que inmediatamente que le reciba ganando el 
tiempo por instantes, valiendose de todos los medios que le sean posibles y dables 
y arreglándose en un todo a la Real Ordenanza de ex(erci)to. del año de 1770, 
su adicional del de 73, posteriores Reales Zedulas, y Declaraciones, proceda a 
la formacion del Alistamiento de vecinos y mozos de esa villa y su Jurisdicion 
Feligresia por Feligresia, en la forma que se detalla en d(ic)hos modelos, el que 
evacuado por Duplicado, después de haver echo saver alos mozos que resulten 
ser Sanos, Robustos, Detalla y estatura correspond(ient)e, el citado Real Decre-
to, en la Conformi(dad) que por el Sepreviene, Remitira Con los que de estos se 
Alisten Voluntariamente y relación de sus Nombres, Apellidos, Hedades, de qui-
en son hijos, Ó endefecto quenolo haga alguno, Testimonio quelo acredite aesta 
Capital. al Termino del tercero dia, uno y otro Contado Desde el Recivo de esta en 
Ynteligencia dequenolo ejecutandolo asi, esperimentandose alguna Omision sera 
Responsable a los atrasos, Daños y perjuicios que experimente el Real Servicio 
ademas de Usarse el Rigor Correspondiente. Dios Guie a Vm M.A. Betanzos Abril 
10 de 1794.

Lic(encia)do D. Andres Ant(oni)o Viz(en)te de Quiroga

Auto

En la Villa de las Puentes de Garzia R(odrigu)ez a quinze días del mes de Abril 
año de mil sietecientos noventa y quatro: Su Md el Lizenciado Dn Pedro Romero 
y Ginzo Abogado de la R(ea)l Audienzia de este Reyno Juzticia Ordinaria de d(ic)
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ha Villa y Cotos agregados por ante mi ess(criba)no de Numero y Ayuntamiento 
in Solidum de ella dijo que en este mismo dia por el Cavallero Correjidor de la 
Ciudad de Betanzos y un Rejidor Diputado de la misma se le ha comunicado un 
oficio su fecha de diez del corriente con un Exemplar adjunto por el que previene 
se haga Alistam(ien)to General de los Vezindarios y mozos de esta x(urisdicci)on 
con arreglo a la R(ea)l ordenanza de Exercito del año de mil sietecientos setenta 
su adizional del setenta y tres y posteriores Re(ale)s Cedulas y Resoluciones por 
loqual afin de que tenga buen cumplim(ien)to lo mandado por la Superioriddad 
dispuso su Md se despachen hijuelas a los seis maiordomos Pedaneos de las seis 
F(eligresi)as de esta x(urisdicci)on afin de que en los seis días primeros siguien-
tes comenzando en el de mañana hagan concurrir todos los vezinos y mozos de 
que se compone cada uno en que se le señale pues aunque d(ic)ho oficio previene 
lo referente a d(ic)os Alistamientos y remitan duplicados a la Capital dentro de 
terzero dia no es factible verificarlo por el crecido numero de vecinos de que se 
compone la mencionada x(urisdicci)on asi mismo se prevenga a d(ich)os Maior-
domos pasen recado político alos Curas Parrocos afin de que concurran con los 
libros de Bauptismo para ebitar confuccion: cuia concurrencia verifican los Vez-
inos bajo la pena de doscientos ducados y atrasos que reciban al R(ea)l Servicio 
y por este auto asi lo proveio mando y firma de todo lo qual yo ess(criba)no doy 
fe. (firma del escribano)

Certificacion

En d(ic)ha Villa el dia mes y año referido Su M(erce)d certifica haver firmado y 
despachado a los Maiordomos las hijuelas que motiva el auto anterior y para que 
conste lo anota y firma. (firma de Romero)

Feligresia de anta Maria de Espiñaredo = Juris(dicci)on de las Puentes a diez y 
seis días del mes de Abril año de mil sietecientos noventa y quatro=

Alistam(ien)to de todos los vecinos mozos solteros hijos de familia y criados de 
servicio de que se compone la F(eligres)ia de Santa Maria de Espiñaredo x(u-
risdicci)on de las Puentes de Garcia R(odrigu)ez  que hago yo el Lizenciado Dn 

Pedro Romero y Ginzo, Abogado de la R(ea)l Audienzia de este R(ei)no merino y 
Justicia ordinaria en ella en as(istenci)a de Dn Juan Fran(cis)co Mouriño Mon-
teagudo ess(criba)no de Numero y Ayuntam(ien)to de la misma y con la de Dn 
Ramon Gonzalez Seijas Procurador Sindico General, Isidro Carballo maiordomo 
Pedaneo, Pedro Varela , Antonio da Fraga y Narciso Rivera vezinos de la misma 
f(eligresi)a según lo dispuesto y asentado por estos en conformidad del R(ea)
l Decreto de S Mag(esta)d de diez y ocho de marzo proximo pasado en que se 
prescribe el medio mas equitativo para remplazar el Exercito con quarenta mil 
hombres en clase de voluntarios por el tiempo que durase la Guerra con los Fran-
ceses que se me ha comunicado por los Señores x(ustici)a y Diputacion de la M. 
N. Ciudad de Betanzos caveza de esta Provinzia y areglado a la R(ea)l ordenana 
de Exerzito de mil sietecientos setenta su adicción y posteriores R(eale)s resolu-
ciones en la manera siguiente:

 

Espiñaredo, pecheros sujetos a sorteo edad profesión estado civil

Juan Calbo 30 labrador y cantero casado

Ramon Calbo 30 labrador casado

Nicolas Calbo 36 labrador casado

Juan de Casal 33 labrador casado

Antonio Calbo 25 labrador casado

Ramon do Pico 20 labrador casado

Luis Meisozo 59 labrador casado

Vizente Vivero 54 labrador casado

Luis Prieto 54 labrador casado

Juan Prieto 54 labrador casado

Domingo Albariño 59 labrador casado

Andres Calbo 46 labrador casado

Marcelo de Lamas 50 labrador casado

Antonio da Bouza 58 labrador casado

Jacobo do Pico 55 labrador casado

Isidro Carballo 41 labrador casado
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Pedro de Ulloa 55 labrador casado

Narciso Rivera 52 labrador casado

Domingo do Pico 44 labrador casado

Juan de Fontao 48 labrador casado

Manuel Bello 48 labrador casado

Fran(cis)co da Bouza 58 labrador casado

Antonio da Fraga 44 labrador casado

Juan Doce 42 labrador casado

Vizente de Pontes 60 labrador casado

Andres Calbo 50 labrador casado

Juan do Pico 60 labrador casado

Roque Calbo 66 labrador casado

Dom(ing)o do Pico 80 labrador celibato

Pedro Varela 60 labrador casado
Maria Isabel de Caveiro viuda de Vitorio 
do Pico con su hijo.   viuda

Maria Lopez viuda de Balthasar de Casal 
sin hijos.   viuda

Luisa Alonso viuda de Fernando Prieto 
sin hijos.   viuda

Mozos Solteros sanos y robustos de talla correspondiente de la edad de diez y 
siete a(ño)s asta la de quarenta

Fran(cis)co Meizoso hijo de Luis edad veinte y cinco a(ño)s.

Mozos de la misma edad inútiles p(ar)a el R(ea)l Servicio por defectos perso-
nales y Cortos de talla

Persona edad estado civil corto de 
talla otro motivo

Juan da Barosa hijo de Antonio 25 soltero x
impedido 
del brazo 
izquierdo

Jazinto Meizoso hijo de Luis 19 soltero x  

Antonio de Pontes hijo de Vizente 18 soltero x  

Luis da Bouza hijo de Fran(cis)co 25 soltero x  

Antonio de Fontao hijo de Juan 22 soltero x  

Pasqual Rivera hijo de Ignacio 19 soltero  Fatuo

Manuel Rivera hijo de Ignacio 17 soltero x  

Josef Albariño hijo de Dom(ing)o 22 soltero x corto de vista

Fernando do Pico hijo de Jacobo 17 soltero x  

Ramon Rivera hijo de Narciso 19 soltero x Coxo

Manuel Vello hijo de Manuel 17 soltero x  

Josef Varela hijo de Pedro 23 soltero x
impedido 
del brazo 
izquierdo

Vecinos que gozan exempcion p(o)r Eclesiasticos y otras justas causas expresa-
das en la R(ea)l Ordenanza y adicion de Reemplazos

Felipe Paz Labrada Cura de d(ic)ha Parroquia

Silvestre Franco edad treinta a(ño)s labrador casado llagado de una pierna

El procurador Sindico General edad quar(en)ta  y ocho a(ño)s labrador casado

Ignacio Rivera edad cinquenta y tres a(ño)s Estanquillero

Mozos exemptos del Servicio por causas justas expresadas en d(ic)ha Real Or-
denanza

Juan do Pico edad veinte y dos a(ño)s es hijo único de viuda

Eugenio do Pico hijo de Pasqual edad treinta a(ño)s único de padre sexagenario

Mozos que aconsecuenzia de las ordenes comunicadas por el R(ea)l consejo y 
el Ex(elentisi)mo Señor Duque de la Alcudia desde que se publico la Guerra 
actual se han alistado voluntariam(en)te para el R(ea)l servicio

Balthasar Gonzalez hijo de Ramon edad veinte y dos a(ño)s se alisto en la R(ea)l 
Artilleria de Marina en Marzo de mil sietecientos noventa y tres Cuio alistamien-
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to se ha formado bien y fielmente sin omitir a ningún vezino ni mozo ni haverles 
dado mas exempcion de la que a cada uno corresponde y para que conste lo firmo 
con el Procurador General no lo hacen los mas nominados por no saber, de que 
el presente ess(criba)no da fe=    firma de Dn Pedro Romero y Ginzo y Juan Fran-
cisco Mouriño Monteagudo

Feligresia de S(an)ta Maria Fiz del Deveso= Juris(dicci)on de las Puentes a diez 
y siete días del mes de Abril año de mil sietecientos noventa y quatro=

Alistam(ien)to de todos ls vecinos, mozos solteros hijos de familia y criados de 
servicio de que se compone la f(elig)r(esi)a de Santa Maria Fiz del Deveso x(u-
risdicci)on de las Puentes de Garzia R(odrigu)ez que hago yo el Licenciado Dn 
Pedro Romero y Ginzo Abogado de la R(ea)l Audienzia de este R(ei)no merino 
y x(ustici)a ordinaria en ella con ass(istenci)a de Dn Juan Fran(cis)co Mouriño 
Monteagudo ess(criba)no de Numero y Ayuntam(ien)to de ella y con Dn Ramon 
Gonzalez Seijas Procurador Sindico General, Josef Nobo Maiordomo, Thomas 
do Seijo, Manuel da Prada y Andres de Lagoa vecinos de la misma f(elig)r(esi)
a según lo dispuesto y asentado por estos en conformidad del R(ea)l Decreto 
de S.M. de diez y ocho de Marzo próximo pasado en que se prescribe el medio 
muy equitativo para remplazar el Exercito con quarenta mil hombres en clase de 
voluntarios por el tiempo que durase la Guerra con los franceses que se me ha 
comunicado por los señores Justicia y Diputacion de la M(uy)  N(oble) ciudad de 
Betanzos Caveza de esta Provinzia y arreglado a la R(ea)l ordenanza de Ejercito 
de mil sietecientos setenta, su adizion y posteriores R(eale)s Resoluciones en la 
manera siguiente.

Vecinos Pecheros sujetos a sorteo edad Profesión estado civil

Blas Pita 27 Labrador casado

Alexandro Pita 23 Labrador casado

Fran(cis)co Carballal 27 Labrador casado

Josef das Vellas 30 Labrador casado

Juan Martinez 33 Labrador casado

Dom(ing)o Romero 35 Labrador casado

Antonio Gomez 32 Labrador casado

Alonso das Vellas 19 Labrador casado

Fran(cisc)o de Carballal 28 Labrador casado

Josef Formoso 30 Labrador casado

Josef Yañes 33 Labrador casado

Fernando Fern(and)ez 33 Labrador casado

Antonio da Prada 28 Labrador casado

Josef do Rego 27 Labrador casado

Silbestre de Otero 30 Labrador casado

Manuel de Otero 33 Labrador casado

Lorenzo Lopez 30 Labrador casado

Juan Pita 58 labrador casado

Bernardo Pita 56 labrador casado

Ygnacio Fern(ande)z 50 labrador casado

Antonio de Lagoa 52 labrador casado

Antonio de Carballal 59 labrador casado

Manuel da Prada 52 labrador casado

Thomas do Seijo 57 labrador casado

Josef do Seijo 56 labrador casado

Fran(cis)co Pita 59 labrador casado

Atanazio Blanco 42 labrador casado

Josef de Permuy 42 labrador casado

Vizente da Prada 54 labrador viudo

Silbestre Yañes 63 labrador casado

Juan Gomez 55 labrador casado

Antonio Gomez 42 labrador casado

Rosendo Albarez 42 labrador casado

Caetano de Carballal 42 labrador casado

Jacobo Montero 51 labrador casado

Manuel Cao 55 labrador casado
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Josef Nobo 42 labrador casado

Gonzalo das Vellas 50 labrador casado

Andres de Lagoa sin hijos. 62 labrador casado
Juana Fern(and)ez viuda de Jacobo Permuy sin 
hijos. 60  viuda

Vibiana do Castro viuda de Rosendo Pita sin 
hijos. 55  viuda

Mozos solteros sanos y Robustos de talla correspondiente de la edad de diez y 
siete años hasta la de quarenta

No hay mozo alguno de esta clase.

Mozos de la misma edad inútiles p(ar)a el R(ea)l Serbicio por defectos perso-
nales y cortos de talla

Persona edad estado 
civil

corto 
de 

talla

otro mo-
tivo

Alexandro Pita hijo de Juan 22 soltero X  

Fran(cis)co Gomez hijo de Juan 23 soltero X  

Felipe Antonio Lagoa hijo de Antonio 22 soltero X  

Domingo Gomez hijo de Juan 18 soltero X  

Juan Cao hijo de Manuel 26 soltero X  

Alonso Formoso hijo de Pedro 18 soltero X tomado de 
gota coral

Antonio Yañes hijo de Silbestre 17 soltero X  

Jacobo Prada hijo de Vizente 25 soltero X  

Juan das Vellas hijo de Gonzalo 26 soltero X  

Josef Martinez hijo de Andres 20 soltero X  

Vezinos que gozan exempcion por Eclesiasticos Hidalgos y otras justas causas 
expresadas en la R(ea)l ordenanza y adicion de Reemplazos

Dn Vizente Otero y Raymondez Cura de d(ic)ha Parroquia.

Dom(ing)o Gomez edad sesenta y seis a(ño)s labrador casado sin hijos Creba-
do.

Ventura de Gradaille edad sesenta y dos a(ño)s labrador casado sin hijos Crebado.

Mozos exemptos del servicio por causas justas expresadas en la R(ea)l ordenanza.

Manuel Yañes hijo de Silbestre edad veinte y seis a(ño)s su padre sexagenario

Dom(ing)o Paz hijo de Domingo edad treinta a(ño)s mozo de Casa abierta

Nota

No se alisto en d(ic)ha f(elig)r(esi)a mozo alguno voluntario para el Real servicio 
en virtud de las ordenes comunicadas por el R(ea)l y supremo Concejo y el Ex-
(elentisi)mo Señor Duque de la Alcudia despues que se publico la Guerra actual.

Cuio alistamiento se hizo bien y fielmente sin omitir algun vezino ni mozo ni dado 
mas exempcion de la que a cada uno corresponde y para que conste lo firmo con 
d(ic)ho Procurador General y uno de los nombrados que sabe hacerlo y de todo 
ello el presente ess(criba)no da fe=    firma de Dn Pedro Romero y Ginzo, Dn Juan 
Francisco Mouriño Monteagudo y Andres de Lagoa.

F(elig)r(esi)a de Santa Marina de Cabreiros= Juris(dicci)on de las Puentes a 
diez y ocho días del  mes de Abril año de mil sietecientos nov(en)ta y quatro.

Alistam(ien)to de todos los vecinos mozos solteros hijos de familia y criados de 
servicio de que se compone la F(eligres)ia de Santa Marina de Cabreiros x(u-
risdicci)on de las Puentes de Garcia R(odrigu)ez  que hago yo el Lizenciado Dn 
Pedro Romero y Ginzo, Abogado de la R(ea)l Audienzia de este R(ei)no merino 
y Justicia ordinaria en ella con as(istenci)a de Dn Juan Fran(cis)co Mouriño 
Monteagudo ess(criba)no de Numero y Ayuntam(ien)to de la misma y con la de 
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Dn Ramon Gonzalez Seijas Procurador Sindico General, Felipe Cavaleiro maior-
domo Pedaneo, Nicolas Ledo , Fran(cisc)o Pardo y Ramon Martinez  vezinos de 
la misma f(eligresi)a según lo dispuesto y asentado por estos en conformidad del 
R(ea)l Decreto de S Mag(esta)d de diez y ocho de marzo proximo pasado en que 
se prescribe el medio mas equitativo para remplazar el Exercito con quarenta 
mil hombres en clase de voluntarios por el tiempo que durase la Guerra con los 
Franzeses que se me ha comunicado por los Señores Justizia y Diputacion de la 
M. V Ciudad de Betanzos Caveza de esta Provinzia y areglado a la hordenana 
de Exerzito de mil sietecientos setenta su adicción y posteriores R(eale)s resolu-
ciones en la manera siguiente: 

Vecinos Pecheros suxetos a sorteo Edad profesión estado civil
Antonio de Ramil 32 labrador casado
Felipe Cavaleiro 33 labrador casado
Lucas Gonzalez 28 labrador casado
Caetano Lopez 26 labrador casado
Manuel Carballeira 34 labrador casado
Graviel Preto 33 labrador casado
Juan Vermudez 28 labrador casado
Dom(ing)o Lopez 30 labrador casado
Antonio Seco 26 labrador casado
Ramon Martinez 41 labrador casado
Alonso Carballos 43 labrador casado
Salbador Ramos 44 labrador casado
Diego Gato 64 labrador casado
Antonio Ares 45 labrador casado
Ramon Brañobre 49 labrador casado
Dom(ing)o Prieto 58 labrador casado
Ramon Prieto 56 labrador casado

Agustin Prieto 43 labrador casado
Antonio Brañobre 50 labrador casado
Fran(cis)co Bermudez 58 labrador casado
Marcos da Pena 51 labrador casado
Pedro da Pena 48 labrador casado
Juan da Pena 46 labrador casado
Fran(cis)co Pardo 42 labrador casado
Juan Ledo 51 labrador casado
Pedro Silba 46 labrador casado
Nicolas Ledo 74 labrador casado

Rosa Perez viuda de Antonio Prieto.   viuda

Mozos Sanos y Robustos de talla correspondiente de la edad de diez y siete a(ño)
s asta la de quarentta

Caetano Gato hijo de Diego edad veinte y seis a(ño)s.

Pedro Prieto hijo de Ramon edad veinte y cinco a(ño)s.

Mozos de la misma edad ynutiles para el R(ea)l servicio por defectos y cortos 
de talla

Persona edad estado civil corto de 
talla

otro 
motivo

Vicente Gato hijo de Diego 23 soltero X coxo

Ramon Gato hijo del mismo 17 soltero X
padre 

maior de 
60

Antonio Prieto hijo de Dom(ing)o 20 soltero X  

Dom(ing)o Prieto hijo del mismo 18 soltero x  

+Balthasar Prieto hijo de Ramon 28 soltero  
impedido 

mano 
derecha
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Ramon Brañobre hijo de Ramon 30 soltero x  

Manuel Brañobre hijo del mismo 18 soltero x  

Agustin Brañobre hijo de Ramon 31 soltero x  

Andres da Pena hijo de Marcos 21 soltero x  

Vizente Bermudez hijo de Fran(cis)co 20 soltero x

acom-
etido 

de gota 
coral

Melchor Silba hijo de Pedro 18 soltero x corto de 
vista

Pedro Lopez hijo de Antonio 18 soltero x Fatuo

Antonio Lopez hijo de Bernardo 20 soltero x Tuerto

Vezinos exemptos por Eclesiasticos y otras causas expresadas en la Real orde-
nanza y adizion de Reemplazos

Dn Josef Veneto Moure Cura de d(ic)ha Parroquia

Marcos Pardo edad cinquenta y ocho a(ño)s labrador casado tiene un hijo en 
actual servicio

Mozos exemptos del Servicio por causas justas expresadas en d(ic)ha R(ea)l 
ordenanza

Pedro Gonzalez hijo de Andres edad veinte y cinco a(ño)s único de viuda

Salbador Prieto hijo de Antonio edad treinta y nuebe a(ño)s único de viuda

Notta

No hubo mozo alguno en d(ic)ha f(elig)r(esi)a que se alistara voluntario p(ar)a el 
R(ea)l serbizio en virtud de las ordenes comunicadas por el R(ea)l y supremo con-
sejo y el Ex(elentisi)mo señor Duque de la Alcudia despues quese publica(r)a la 

Guerra actual. Cuio Alistamiento se hizo bien y fielmente sin omitir vezino alguno 
ni mozo soltero ni haverles dado mas exempcion de las que corresponden, y para 
que conste lo firmo con d(ic)ho Procurador General, Maiordomo y uno de los ex-
presados hombres que supo hazerlo y de todo ello el presente ess(criba)no da fe= 
firmas de Dn PedroRomero y Ginzo y de Juan Francisco Mouriño y Monteagudo

F(elig)r(esi)a de San Juan del Freixo= Juris(dicci)on de las Puentes a diez y 
nuebe días del mes de Abril año de mil sietecientos nov(en)ta y quatro=

Alistamiento de todos los Vecinos mozos solteros hijos de familia y criados de 
servicio de que se compone la f(elig)r(esi)a de San Juan del Freixo x(urisdicci)
on de las Puentes de Garzia R(odrigu)ez que hago yo el LicenciadoDn Pedro 
Romero y Ginzo Abogado de la R(ea)l Audienzia de este R(ei)no merino y x(ustici)
a ordinaria en ella con ass(istenci)a de Juan Fran(cis)co Mouriño Monteagudo 
ess(criba)no de Numero y Ayuntam(ien)to de la misma, Dn Ramon Gonzalez Sei-
jas Procurador Sindico General, Pedro Guerreiro maiordomo, Josef Fern(ande)
z, Sebastian Pita y Silbestre de Carballal vecinos de la misma según lo dispuesto 
y asentado por estos en conformidad del R(ea)l Decreto de diez y ocho de marzo 
próximo pasado de que se prescribe el modo mas equitativo p(ar)a reemplazar el 
Exercito con quar(en)ta mil hombres en clase de voluntarios por el tiempo que 
durase la Guerra con los franzeses que se me ha comunicado p(or) los señores 
Justicia y Diputa(ci)on de la M(uy) N(oble) ciudad de Betanzos caveza de esta 
Provinzia y arreglado a la R(ea)l ordenanza del Exercito del año de mil sietecien-
tos setenta su adizion y posteriores R(eale)s resoluciones en la manera siguiente.

Vecinos Pecheros sujetos al sorteo edad profesión estado civil

Juan Paz 30 labrador casado

Lorenzo Franco 34 labrador casado

Manuel Gato 36 labrador casado

Gonzalo das Vellas 28 labrador casado
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Josef Jarel 33 labrador casado

Josef Prieto 54 labrador casado

Pasqual Pita 61 labrador casado

Fran(cis)co Prieto 49 labrador casado

Andres de Castro 60 labrador casado

Juan Martinez 42 labrador casado

Antonio Seoane 54 labrador casado

Pedro Leal 44 labrador casado

Josef Seoane 41 labrador casado

Josef Dom(ing)o das Vellas 50 labrador casado

Andres do Pico 53 labrador casado

Balthasar Gregorio 46 labrador casado

Andres Gregorio 50 labrador casado

Juan Antonio da Hermida 46 labrador casado

Thomas do Pico 42 labrador casado

Josef Seoane 55 labrador casado

Antonio Pajon 42 labrador casado

Pedro Pita 54 labrador casado

Caetano da Barosa 44 labrador casado

Antonio Gregorio 42 labrador casado

Manuel Cavaleiro 50 labrador casado

Manuel Caveiro 41 labrador casado

Juan da Bouza 45 labrador casado

Juan Antonio Romero 47 labrador casado

Antonio de Ramil 50 labrador casado

Antonio de Castro 45 labrador casado

Josef Ramos 44 labrador casado

Manuel Pajon 44 labrador casado

Antonio de Piñon 54 labrador casado

Dom(ing)o Pita 58 labrador casado

Manuel Penabad 42 labrador casado

Manuel da Bouza 44 labrador casado

Juan Antonio de Caveiro 54 labrador casado

Santiago do Pico 46 labrador casado

Juan Fern(and)ez 65 labrador casado

Ysidro das Vellas 56 labrador casado

Andres das Vellas 42 labrador casado

Juan Antonio de Piñon 50 labrador celibato

Josef de Ramil 42 labrador casado

Pedro da Barosa 50 labrador casado

Venito Fern(and)ez 41 labrador casado

Juan Pardo 47 labrador casado

Manuel Pita 46 labrador casado

Antonio de Carballal 48 labrador casado

Juan Rey 50 labrador casado

Juan das Vellas 54 labrador casado

Pedro Pita 46 labrador casado

Juan Pita 50 labrador casado

Juan de Castro 44 labrador casado

Simon Cao 50 labrador casado

Caetano de Otero 54 labrador casado

Antonio Romero 56 labrador casado

Manuel Agustin da Fraga 44 labrador casado

Melchor Duran 50 labrador casado

Antonio Mauro Gato 42 labrador casado

Dom(in)go do Castro 62 labrador casado

Juan do Rego 44 labrador casado

Juan Antonio Fern(and)ez 55 labrador casado

Caetano do Rego 66 labrador casado

Rosendo Caveiro 54 labrador casado

Jacinto de Castro 55 labrador casado

Antonio Fern(and)ez 46 labrador casado

Franc(is)co Gaveiras 52 labrador casado

Manuel Suso 66 labrador casado

Josef Fern(and)ez 54 labrador casado

Jacobo Bañal 56 labrador casado
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Manuel Nobo 60 labrador casado

Juan Ramos 48 labrador casado

Rosendo de Castro 58 labrador casado

Thomas do Castro 51 labrador casado

Dom(ing)o do Pico 43 labrador casado

Pedro Guerreiro 44 labrador casado

Dom(ing)o Antonio Ramil 42 labrador casado

Ramon Guerreiro 55 labrador casado

Manuel Cao 44 labrador casado

Luis Guerreiro 50 labrador casado

Balthasar de Casas 44 labrador casado

Domingo Diaz 42 labrador casado

Josef da Pena 48 labrador casado

Pedro da Fraga 55 labrador casado

Josef Cavaleiro 62 labrador casado

Vizente Franco 64 labrador casado

Juan Antonio Paz 66 labrador casado

Fran(cis)co Fern(and)ez 64 labrador casado

Antonio Jarel 66 labrador casado

Bonifacio Antonio Pita 64 labrador casado

Sebastian Pita 62 labrador casado

Josef Guerreiro 68 labrador casado

Agustin as Vellas 65 labrador casado

Vizente Paz 66 labrador casado

Juan Antonio Fern(and)ez 65 labrador casado

Silbestre Carballal 65 labrador casado

Juan Garzia 64 labrador casado

Andres Fern(and)ez 68 labrador viudo

Pedro de Corral 63 labrador casado

Domingo Jarel 64 labrador casado

Jacobo Gato 80 labrador casado

Juan Antonio Carballal 66 labrador casado

Andres do Rego 64 labrador casado

Antonio Lopez 60 labrador casado

Patricio Gomez 64 labrador viudo

Juan Antonio Gomez 65 labrador casado

Ygnazio Gomez 60 labrador casado

Mozos solteros sanos y Robustos de talla correspondiente de la edad de diez y 
siete asta la de quar(en)ta.

Josef Cavaleiro hijo de Manuel edad veinte a(ño)s

Domingo Fern(ande)z hijo de Juan edad veinte y dos a(ño)s

Caetano Gaveiras hijo de Fran(cis)co edad veinte y quatro a(ño)s

Andres Suso hijo de Manuel edad veinte y tres a(ño)s

Mozos de la misma edad inútiles para el R(ea)l  servicio por efectos personales 
y cortos de talla

Persona edad estado 
civil

corto 
de 

talla
otro motivo

Juan Prieto hijo de Josef 25 Soltero X  

Fran(cis)co Prieto hijo del mismo 18 Soltero X  

Josef Pita hijo de Pasqual 23 Soltero X  

Domingo Pita hijo del mismo 30 Soltero x  

Juan Seoane hijo de Antonio 21 Soltero x  

Josef Antonio Leal hijo de Pedro 17 Soltero x  

Gonzalo Gregorio hijo de Balthasar 20 Soltero x  

Juan da Hermida hijo de Juan Antonio 20 Soltero x  

Antonio de Seoane hijo de Josef 17 Soltero x  

Manuel Romero hijo de Juan 20 Soltero x  

Manuel Carballal hijo de Antonio 20 Soltero x  

Geronimo da Baroza hijo de Pedro 20 Soltero x  

Domingo Gomez hijo de Juan Antonio 22 Soltero x tuerto

Juan Fern(and)ez hijo de Josef 18 Soltero x  

Santiago de Corral hijo de Pedro 24 Soltero  hermano en servicio
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Patricio de Corral hijo del mismo 22 Soltero x  

Pedro do Rego hijo de Andres 25 Soltero  padece dolores 
colicos

Juan Jarel hijo de Antonio 21 Soltero  efecto sciatico y 
reuma

Manuel Nobo hijo de Antonio 22 Soltero  pie impedido

Fran(cis)co de Castro hijo de Rosendo 21 Soltero x  

Manuel Rey hijo de Juan 19 Soltero x  

Vezinos exemptos por Eclesiasticos y otras causas justas expresadas en la R(ea)
l ordenanza y adizion de Remplazos

Roca y Pardiñas Cura de d(ic)ha Parroquia

Bartholome Cavaleiro edad treinta a(ño)s labrador casado y manco

Pedro Casas edad cinquenta y quatro a(ño)s labrador casado y manco

Josef de Castro edad quar(en)ta y siete a(ño)s labrador casado Estanquillero

Mozos exemptos del serbicio por causas justas expresadas en d(ic)h R(ea)l or-
denanza

Manuel de Ramil hijo de Josef edad diez y siete a(ño)s único de viuda

Antonio Gomez hijo de Antonio edad treinta y cinco a(ño)s único de viuda

Josef Jarel hijo de Antonio edad treinta y tres a(ño)s su padre sexagenario y el 
hijo lisiado en una pierna por haverle caído una biga encima

Fran(cis)co Lopez hijo de Fran(cis)co edad treinta y dos a(ño)s pechero con-
tribuiente

Rosendo das Vellas hijo de Ysidro edad veinte y tres a(ño)s único de sexagenario

Caetano das Vellas hijo de Agustin edad veinte y siete a(ño)s único de viuda

Juan Franco hijo de Pedro edad diez y ocho a(ño)s único de viuda

Josef Carballal hijo de Silbestre edad veinte a(ño)s único de viuda

Vizente Gato hijo de Jacobo edad veinte y seis a(ño)s único de viuda

Vizente Fern(and)ez hijo de Andres edad veinte y quatro a(ño)s único de viuda

Antonio Jarel hijo de Juan edad veinte y tres a(ño)s único de viuda

Josef Jarel hijo de Domingo edad diez y ocho a(ño)s único de sexagenario

Santiago Gomez hijo de Patricio edad veinte y cinco a(ño)s único de viuda

Luis do Rego hijo de Andres edad veinte a(ño)s único de viuda

Juan da Hermida hijo de Fernando edad veinte y quatro a(ño)s mozo de casa 
havierta

Vizente da Hermida hijo del mismo edad veinte y un a(ño)s único de viuda

Gonzalo de Castro hijo de Pedro edad treinta y cinco a(ño)s  único de viuda

Notta

No hubo mozo en d(ic)ha Parroquia que se alistase voluntario para el R(ea)l 
Servicio en virtud de las ordenes comunicadas por el R(ea)l y Supremo Consejo 
y el Ex(elentisi)mo Señor Duque de la Alcudia despues que se publico la Guerra 
actual. 

Cuio Alistam(ien)to se ha hecho bien y fielmente sin omitir Vezino alguno ni mozo 
soltero ni tampoco se les ha dado exempcion alguna que no les corresponda y 
para que conste lo firmo con el Procurador General, no lo hacen el Maiordomo 
y hombres  nombrados porque dijeron no saber, de todo lo cual el presente Ess(-
criba)no de Numero da fe=  Firma Dn Pedro Romero y Juan Francisco Mouriño 
Monteagudo.

Feligresia de Santa Maria de Vilavella= Juris(dicci)on de las Puentes a veinte 
días del mes de Abril año de mil sietecientos noventa y quatro
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Alistamiento de todos los vecinos mozos solteros hijos de familia y criados de ser-
vicio de que se compone la F(eligres)ia de Santa Maria de Vilavella x(urisdicci)
on de las Puentes de Garcia R(odrigu)ez  que hago yo el Lizenciado Dn Pedro Ro-
mero y Ginzo, Abogado de la R(ea)l Audienzia de este R(ei)no merino y x(ustici)a 
ordinaria en ella con as(istenci)a de Dn Juan Fran(cis)co Mouriño Monteagudo 
ess(criba)no de Numero y Ayuntam(ien)to de la misma y con la de Dn Ramon 
Gonzalez Seijas Procurador Sindico General, Pedro Fern(and)ez maiordomo Pe-
daneo, Felipe Rivera, Jazinto Lorenzo da Uzeira y Juan Lopez  vezinos de la mis-
ma f(eligresi)a según lo dispuesto y asentado por estos en conformidad del R(ea)
l Decreto de diez y ocho de marzo proximo pasado en que se prescribe el modo 
mas equitativo p(ar)a remplazar el Exercito con quarenta mil hombres en clase de 
voluntarios por el tiempo que durase la Guerra con los Franceses que se me ha 
comunicado por los Señores Justicia y Diputacion de la M(uy) N(oble) Ciudad de 
Betanzos Caveza de esta Provinzia y arreglado a la R(ea)l ordenana de Exerzito 
de mil sietecientos setenta su adicción y posteriores R(eale)s resoluciones en la 
manera siguiente_

Vecinos Pecheros sujetos al sorteo edad profesion estado civil

Josef Franco 33 labrador casado

Josef Breijo 35 labrador casado

Josef Carballo 26 labrador casado

Josef Lopez 35 labrador casado

Juan do Pico 33 labrador casado

Josef Ledo 38 labrador casado

Antonio Fern(and)ez Cavarcos 38 labrador casado

Fernando Franco 39 labrador casado

Manuel Prieto 36 labrador casado

Josef Fern(and)ez 30 labrador casado

Juan de Santalla 35 labrador casado

Juan Mendez 33 labrador casado

Pedro de Corral 25 labrador casado

Pedro Alonso 45 labrador casado

Pedro Fern(and)ez 53 labrador casado

Juan de Permuy 46 labrador casado

Balthasar da Bouza 44 labrador casado

Antonio Lopez 46 labrador casado

Vizente Garzia 42 labrador casado

Pedro Martinez Cebreiro 45 labrador casado

Jazinto Lorenzo da Uzeira 49 labrador casado

Antonio Fern(an)ez Cavarcos 44 labrador casado

Juan Romero 42 labrador casado

Diego Uzeira 48 labrador casado

Jazinto de Uzeira 45 labrador casado

Jazinto Carballo 46 labrador casado

Antonio Lopez 42 labrador casado

Vizente do Pico 44 labrador casado

Andres Gaveiras 50 labrador casado

Fran(cis)co Alonso 46 labrador casado

Fernando Romero 44 labrador casado

Josef do Cal 48 labrador casado

Antonio Franco 42 labrador casado

Silbestre Ramos 44 labrador casado

Philipe Rivera 43 labrador casado

Manuel Calbo 43 labrador casado

Josef Antonio Casas 44 labrador casado

Dom(ing)o do Pico y Ulloa 47 labrador casado

Vizente de Ulloa 45 labrador casado

Josef do Cal 42 labrador casado

Josef Fern(and)ez 50 labrador casado

Josef de Corral 58 labrador casado

Fran(cis)co Galdo 62 labrador casado

Antonio do Pico 47 labrador casado

Fernando Sueiras 45 labrador casado

Fernando do Pico 50 labrador casado
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Juan de Penabad 54 labrador casado

Norberto do Barro 64 labrador casado

Juan Albarez 50 labrador casado

Pedro R(origu)ez 67 labrador casado

Juan Meizoso 60 labrador casado

Pedro Filgueiras 66 labrador casado

Josef Alonso 61 labrador casado

Vizente Justo 62 labrador casado

Jacobo Justo 66 labrador casado

Juan Filgueiras 64 labrador casado

Roque Gaveiras 68 labrador casado
Fran(cis)co Formoso 62 labrador casado

Antonio de Vilaboy 60 labrador casado

Mozos solteros sanos robustos de talla correspondiente de la edad de diez y 
siete a(ño)s asta la de quar(en)ta

-Gaspar de Uzeira hijo de Domingo edad veinte y un a(ño)s

+Juan do Pico hijo de Fernando edad veinte a(ño)s

-Ygnazio R(odrigu)ez hijo de Pedro edad veinte a(ño)s

Josef Gonzalez hijo de Ramon edad veinte y un a(ño)s

Mozos de la misma edad inútiles p(ar)a el R(ea)l servicio p(o)r defectos perso-
nales y Cortos de talla

Persona edad estado 
civil corto de talla otro 

motivo
Vizente Gaveiras hijo de Andres 20 soltero X  

Josef Meizoso hijo de Juan 22 soltero X  

Nicolas Corral hijo de Josef 17 soltero X  

Josef de Casal hijo de Silvestre 21 soltero X  

Antonio Franco hijo de Pedro 22 soltero X  

Josef Franco hijo del mismo 20 soltero X  

Dionisio do Pico hijo de Fran(cis)co 21 soltero X  

Dom(ing)o Antonio do Pico 24 soltero X  

Pedro do Varro hijo de Norberto 20 soltero X  

Fran(cis)co do Varro hijo del mismo 18 soltero X  
Antonio Albarez hijo de Juan 20 soltero X  

Rosendo Albarez hijo del mismo 18 soltero X  

Vezinos exemptos p(o)r Eclesissticos y otras causas expresadas en la Real or-
denanza y adizion de remplazos

Dn Luis Lopez Antonio Romero Cura de d(ic)ha Parroquia.

Dom(ing)o Filgueiras edad cinquenta y Quatro a(ño)s Sarg(en)to Retirado del 
R(ea)l Serv(ici)o de Milicias.

Vicente Justo edad quar(en)ta y ocho a(ño)s labrador casado tiene un hijo en la 
milicia

Juan Lopez edad cinquenta y seis a(ño)s labrador casado tiene un hijo miliciano.

Silbestre de Casal edad sesenta y quatro a(ño)s labrador casado tiene las piernas 
llagadas

Mozos exemptos del servicio por causas justas expresadas en d(ic)ha Real or-
denanza

Jazinto Filgueiras hijo de Juan edad veinte a(ño)s sexagenario aquel

Fernando Galdo hijo de Fran(cis)co edad veinte a(ño)s ídem

Domingo Filgueiras hijo de Pedro edad veinte a(ño)s ídem

Antonio Vilariño hijo de Josef edad veinte a(ño)s mozo de casa havierta

Miguel Vilariño hijo del mesmo edad diez y ocho e(ño)s mozo de casa havierta
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Josef Franco hijo de Antonio edad veinte y cinco a(ño)s único de viuda

Josef Gaveiras hijo de Felipe edad veinte y dos a(ño)s único de viuda

Gregorio Caveiro hijo de Juan edad veinte y tres a(ño)s único de viuda

Dom(ing)o Vello hijo de Juan edad diez y ocho a(ño)s único de viuda

Antonio do Pico hijo de Fran(cis)co edad veinte y seis a(ño)s único de viuda

Notta

No hubo mozo alguno en d(ic)ha f(elig)r(esi)a que se alistara voluntariam(en)
te p(ar)a el R(ea)l serv(ici)o en virtud de las ordenes comunicadas por el R(ea)l 
y supremo consejo y el Ex(elentisi)mo señor Duque de la Alcudia despues quese 
publico la Guerra actual.

Cuio Alistamiento se hizo con toda legalidad y pureza sin omitir vezino alguno ni 
mozo soltero ni haverles dado exempcion que no les correspondiese, y para que 
conste lo firmo con el Procurador Sindico General y dos hombres de los nombra-
dos que supieron hazerlo y de todo ello el presente ess(criba)no de Numero da fe= 
firmas de Dn Pedro Romero y Ginzo , Juan Francisco Mouriño y Monteagudo, 
Juan Antonio Lopez y Jazinto Lorenzo da Uzeira.

F(elig)r(esi)a de S(an)ta Maria de la Villa de las Puentes de Garzia R(odrigu)
ez del mismo nombre a veinte y un días del mes de Abril de mil sietecientos 
noventa y quatro

Alistamiento de todos los vecinos y mozos solteros hijos de familia y criados de 
servicio de que se compone la F(eligres)ia de Santa Maria de la Villa de las 
Puentes de Garzia R(odrigu)ez x(urisdicci)on del mismo nombre  que hago yo el 
Lizenciado Dn Pedro Romero y Ginzo, Abogado de la R(ea)l Audienzia de este 
R(ei)no merino y x(ustici)a ordinaria en ella en as(istenci)a de Dn Juan Fran(cis)
co Mouriño Monteagudo ess(criba)no de Numero y Ayuntam(ien)to de la misma 

y con la de Dn Ramon Gonzalez Seijas Procurador General, Fran(cis)co Ramos 
maiordomo Pedaneo, Manuel Fern(and)ez Cabarcos, Pedro Lopez y Manuel de 
Corral, de la misma f(eligresi)a según lo dispuesto y asentado por estos en con-
formidad del R(ea)l Decreto de diez y ocho de marzo proximo pasado en que se 
prescribe el medio mas equitatibo para remplazar el Exercito con quarenta mil 
hombres en clase de voluntarios por el tiempo que durase la Guerra con los Fran-
ceses que se me ha comunicado por los Señores Justizia y Diputacion de la M. N. 
Ciudad de Betanzos Caveza de esta Provinzia y arreglado a la R(ea)l ordenana 
de Exerzito de mil sietecientos setenta su adicción y posteriores R(eale)s resolu-
ciones en la manera siguiente _

Vecinos Pecheros sujetos al sorteo edad Profesión estado civil
Manuel Paz 30 Labrador casado

Manuel Formoso 34 Labrador casado

Pablo Pita 32 Labrador casado

Josef de Castro 28 labrador y arriero casado

Antonio Pillo 20 Herrero casado

Antonio Rouco 32 Labrador casado

Dom(ing)o Fern(and)ez Cavarcos 26 Labrador casado

Juan Cebreiro 24 Labrador casado

Antonio da Bouza 25 Labrador casado

Manuel Fern(and)ez 26 Labrador casado

Josef Pardo 29 Herrero casado

Fernando Yañez 34 Herrero casado

Andres Gregorio 30 Labrador casado

Fran(cis)co Bañal 33 Labrador casado

Miguel de Casal 37 Labrador casado

Juan Formoso 36 Labrador casado

Josef Cebreiro 34 Labrador casado

Dom(ing)o do Cal 33 Labrador casado

Antonio Romero 35 Labrador casado

Pasqual Paz 30 Labrador casado

Manuel Romero 36 Labrador casado
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Vizente da Bouza 43 Labrador casado

Miguel Freire 50 Labrador casado

Miguel de Castro 54 Comerciante casado

Antonio Prieto 46 Comerciante casado

Fran(cis)co de Corral 41 Comerciante casado

Mathias de Soto 41 Comerciante casado

Gaspar Fernandez Cabarcos 48 Herrero casado

Fran(cis)co Lopez Fraga 44 Herrero casado

Vizente Lopez 41 Herrero casado

Manuel Fern(and)ez Cavarcos 44 Herrero casado

Juan Gonzalez 50 Zapatero casado

Josef Mesia 52 Zapatero casado

Antonio Lopez 44 Zapatero casado

Ramon Montero 50 Zapatero casado

Manuel do Varro 52 Zapatero casado

Manuel do Soto 56 Agrimensor casado

Patricio Fern(and)ez 42 Labrador casado

Jacobo da Fraga 44 Labrador casado

Bernardo Fontao 50 Labrador casado

Juan Ferreiro 70 Labrador casado

Manuel Fresco 56 Labrador casado

Pedro Ferreiro 64 Labrador casado

Andres de Castro 43 Labrador casado

Juan Lopez 56 Labrador casado

Pedro Romero 50 Labrador casado

Ysidro Guerreiro 50 Labrador casado

Vizente R(odigu)ez 59 Labrador casado

Dom(ing)o da Pena 44 Labrador casado

Fran(cis)co Ramos 50 Labrador casado

Manuel de Corral 51 Labrador casado

Bonifazio Freire 52 Labrador casado

Gaspar do Varro 58 Labrador casado

Dom(ing)o de Restrebada 55 Labrador casado

Pedro Blanco 57 Labrador casado

Agustin Blanco 54 Labrador casado

Juan Antonio de Corral 62 Labrador casado

Andres Carballal 58 Labrador casado

Juan Sueiro 52 Labrador casado

Antonio de Ramil 30 Labrador casado

Andres de Castro 42 Labrador casado

Pedro Garzia 50 Labrador casado

Fran(cis)co Pernas 44 Labrador casado

Bernardo Duran 50 Labrador casado

Jacobo de Ramil 53 Labrador casado

Antonio da Pena 42 Labrador casado

Balthasar de Caaveiro 42 Labrador casado

Alejo R(odrigu)ez 44 Labrador casado

Joaquin do Pico 59 Labrador casado

Gregorio Cebreiro 56 Labrador casado

Juan Romero 43 Labrador casado

Toribio Romero 42 Labrador casado

Juan Cavaleiro 42 Labrador casado

Bonifacio Ramudo 56 Labrador casado

Silbestre da Pena 42 Labrador casado

Juan Cebreiro 46 Labrador casado

Rosendo Garzia 56 Labrador casado

Fran(cis)co de Corral 52 Labrador casado

Josef Garcia 46 Labrador casado

Andres do Chao 41 Labrador casado

Manuel do Varro 44 Labrador casado

Antonio Cebreiro 43 Labrador casado

Fran(cis)co de Soto 43 Labrador casado

Pasqual R(odrigu)ez 42 Labrador casado

Sebastian Prieto 46 Labrador casado

Pedro de Piñon 41 Labrador casado
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Juan Paz 45 Labrador casado

Manuel Prieto 56 Labrador casado

Antonio Carballeira 48 Labrador casado

Vizente da Bouza 41 Labrador casado

Felix Ledo 44 Labrador casado

Juan de Castro 45 Labrador casado

Juan do Pico 50 Labrador casado

Fran(cis)co do Varro 50 Labrador casado

Pedro Lopez 44 Labrador casado

Antonio Seco 43 Labrador casado

Luis Franco 59 Labrador casado

Vizente Paz 45 Labrador casado

Antonio Vazquez 50 Labrador casado

Vizente da Bouza 62 Labrador casado

Josef do Pico 62 Labrador casado

Juan Amarelo 66 Labrador viudo

Salbador 62 Labrador casado

Fernando Formoso 60 Labrador casado

Juan dos Campos 60 Labrador casado

Juan Antonio Lopez 60 Labrador casado

Pedro Paz 73 Labrador casado

Juan da Pena 62 Labrador casado

Narciso Garcia 60 Labrador casado

Alonso Paraños 60 Labrador casado

Luis Garzia 70 Labrador casado

Josef Vilaboi 63 Labrador casado

Miguel do Varro 64 Labrador casado

Antonio do Pico 60 Labrador casado

Dom(ing)o Garzia 62 Labrador casado

Andres do Chao 62 Labrador casado

Juan Lopez 64 Labrador casado

Balthasar do Soto 70 Labrador celibato

Joaquin do Cal 62 Labrador casado

Antonio Paz 66 Labrador casado

Dom(ing)o de Restrebada 60 Labrador casado
Antonio Yañez 62 Labrador casado

Caetano Seco 66 Labrador casado

Mozos útiles sanos y robustos de talla correspondiente de la edad de diez y siete 
años hasta la de quarenta

Manuel Montero hijo de Ramon edad veinte y dos a(ño)s

Dom(ing)o Freire hijo de Miguel edad veinte a(ño)s

Antonio Ramudo hijo de Bonifazio edad veinte y cinco a(ño)s

Manuel do Pico hijo de Joaquin edad veinte y tres a(ño)s

Antonio Blanco hijo de Pedro edad diez y nuebe a(ño)s

Josef de Corral hijo de Juan edad veinte y cinco a(ño)s 

Antonio Caetano de Corral hijo de Antonio edad treinta a(ño)s

Vizente Cebreiro hijo de Gregorio edad veinte a(ño)s

Mozos de la misma edad inútiles para el R(ea)l servicio por defectos personales 
y cortos de talla

Persona edad estado 
civil

corto de 
talla otro motivo

Miguel Rouco hijo de Fran(cisc)o 20 soltero x  

Josef Rouco hijo del mismo 18 soltero x  

Antonio do Varro hijo de Manuel 25 soltero x  

Miguel do Varro hijo del mismo 23 soltero x impedido de 
una pierna

Fernando Pillo hijo de Antonio 22 soltero x  

Dom(ing)o Ledo hijo de Patricio 18 soltero x  

Fran(cis)co Fern(and)ez hijo de Marcos 22 soltero x  

Antonio de Fontao hijo de Fernando 22 soltero x  
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Bonifacio Fresco hijo de Manuel 22 soltero x  

Nicolas da Bouza hijo de Vizente 20 soltero x Achacoso

Pastor Ferreiro hijo de Juan 26 soltero x  

Dom(ing)o Ferreiro hijo del mismo 28 soltero x  

Vizente da Bouza hijo de Fran(cis)co 26 soltero x  

Josef Lopez hijo de Juan 18 soltero x  

Rozendo Romero hijo de Pedro 20 soltero x  

Leon Gregorio hijo de Salbador 25 soltero  padece hernia 
ombilical

Caetano Ramos hijo de Fran(cis)co 18 soltero x  

Manuel de Corral hijo de Manuel 22 soltero x  

Jazinto Romero hijo de Jacobo 20 soltero x  

Fran(cis)co do Varro hijo de Gaspar 18 soltero x  

Luis Garcia hijo de Pedro 20 soltero x  

Juan Garzia hijo del mismo 18 soltero x  

Bernardo Duran hijo de Bernardo 24 soltero  
balbuciente 
por defecto del 
labio superior

Bernardo Cebreiro hijo de Gregorio 30 soltero x  

Manuel Garzia hijo de Dom(ing)o 20 soltero x  

Rozendo Lopez hijo de Juan 28 soltero  Sordo

Miguel Garzia hijo de Rozendo 20 soltero x  

Manuel de Soto hijo de Fran(cis)co 18 soltero x  

Manuel Prieto hijo de Sebastian 19 soltero x  

Antonio Prieto hijo de Manuel 25 soltero x Quebrado

Felipe Prieto hijo del mismo 23 soltero x  

Ramon Prieto hijo de Alejandro 22 soltero x  
Josef Carballeira 18 soltero x  

Antonio Franco hijo de Luis 20 soltero x  

Vezinos exemptos del Servicio por Eclesiasticos y otras justas causas expresa-
das en d(ic)ha R(ea)l ordenanza y adizion de Remplazos

Lizenciado Dn Felipe Neira Cura de d(ic)ha Parroquia

Dn Genaro Ventura Ledo P(resbíte)ro Theniente Cura

Dn Juan de Soto P(resbíte)ro Theniente Cura

Lizenciado Dn Pedro Romero y Ginzo Abogado de la R(ea)l Audienzia de este 
R(ei)no Juez actual edad treinta a(ño)s

Dn Juan Fran(cis)co Mouriño Monteagudo Ess(criba)no de Numero y Ayunta-
miento edad sesenta y dos

Dn Manuel Ygnazio de la Yglesia Administrador de Tabaco edad quarenta y seis 
a(ño)s

Dn Luis Salbador Franco veredero de tabacos edad quarenta a(ño)s

Dn Juan S(anc)hez edad cinquenta a(ño)s Hidalgo

Dn Luis Fern(and)ez Cordido edad veinte y ocho a(ño)s  Cirujano

Patricio Ledo edad quar(en)ta y siete a(ño)s Alcalde de Hermandad

Antonio do Cal edad sesenta y seis a(ño)s carpintero de Ribera retirado

Fernando do Pico edad sesenta y dos a(ño)s labrador casado quebrado

Josef Lopez edad sesenta y quatro a(ño)s labrador casado tiene un hijo en actual 
servicio de Milicias

Josef Cebreiro edad quar(en)ta y cinco a(ño)s labrador casado quebrado.

Mozos exemptos del servicio por justas causas expresadas en d(ic)ha R(ea)l 
ordenanza

Dn Dom(ing)o de Castro hijo de Miguel edad veinte a(ño)s Profesor de pandectas 
en la R(ea)l Universidad de Santiago

Pedro de Andrade edad veinte y ocho a(ño)s hijo único de viuda y oficial Ema-
nuense del Ess(criba)no de Numero y Ayuntamiento

Ruperto Mesia hijo de Josef edad veinte y dos a(ño)s haze uno y m(edi)o embar-
cado en los vageles de S(u) Mag(esta)d
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Vicente de Restrebada hijo de Juan edad veinte y dos a(ño)s único de de viuda

Antonio de Castro hijo de Josef edad veinte a(ño)s único de viuda

Manuel de Vilaboy hijo de Vizente edad veinte y cinco a(ño)s único de viuda

Fernando de Vilaboy hijo de Eusebio edad veinte y siete a(ño)s único de viuda

Rosendo Restrebada hijo de Silbestre edad veinte a(ño)s único de viuda

Fernando da Bouza hijo de Juan edad veinte a(ño)s único de viuda

Pedro de Corral hijo de Antonio edad treinta y ocho a(ño)s único de viuda

Antonio do Pico hijo de Fernando edad veinte y cinco a(ño)s único de sexagenario

Juan Lopez hijo de Juan Antonio edad veinte a(ño)s único de sexagenario

Gregorio do Varro hijo de Miguel edad veinte y cinco a(ño)s único de padre sexa-
genario

Antonio de Restrebada hijo de Dom(ing)o edad veinte a(ño)s único de sexagenario

Antonio Vazquez hijo de Matheo edad treinta y seis a(ño)s mozo de casa Abierta

Nicolas Caveiro hijo de Jacobo edad treinta a(ño)s mozo de casa abierta

Notta

No hubo en d(ic)ha F(elig)r(esi)a mozo alguno que se alistase voluntariamente 
para el real servicioen virtud de las ordenes comunicadas despues que se publico 
la guerra actual.

Cuio alistamiento se hizo bien y fielmente sin omitir vezino alguno, ni mozo soltero 
ni se les ha dado exempcion alguna que no les corresponda, y para que asi conste 
lo firmo con el Procurador General y uno de los nombrados que sabe hacerlo; de 
todo lo qual el presente ess(criba)no da fe=

Firmas de Dn Pedro Romero, Juan Francisco Mouriño y Monteagudo y Manuel 
F(e)r(nande)z Cabarcos

Autto

En la Villa de las Puentes de Garzia R(odrigu)ez a doze días delmes de Julio de 
milsietecientos noventa y quatro; Su M(erce)d el Lizenciado Dn Pedro Rom(er)
o y Ginzo Abogado de la R(ea)l Audienzia de este R(ei)no Juez y x(ustici)a ordi-
naria de d(ic)ha Villa y x(urisdicci)on de lasPuentes, por ante el ess(criba)no de 
Numero de la misma dijo, que acava de recivir orden de la Capital para pasar 
a efectuar el sorteo de nuebe soldados para remplazar el Exercito, con arreglo 
a las ordenes comunicadas anteriorm(en)te y mas que contiene la arriba d(ic)
ha que manda se ponga por Caveza de este obrado y a fin de que tenga puntual 
cumplim(ien)to y no haia la menor omisión, ni atraso en el R(ea)l servicio, asi 
mismo manda se despachen hijuelas a los Maiordomos de las seis Parroquias de 
que se compone la indicada x(urisdicci)on para que a las siete de la mañana del 
siguiente dia hagan concurrir aesta menzionada Villa todos los mozos dela edad 
de diez y seis años asta la de quarenta a fin de medirlos nuebam(en)te con arreglo 
aloquesemanda, y hoir las execucciones lexitimas que tengan deque aprobecharse 
para proceder al sorteo el dia quinze del corriente; asi loprobeió mando y firma 
de que d(ic)ho ess(criba)no da fee= y la misma dá de que se handespachado las 
ordenes alos Maiordomos en la misma ora=  firmas de Dn Pedro Romero y Ginzo 
y Juan Francisco Mouriño y Monteagudo.

Como se prozedio a la medida de los mozos

En la Villa de las Puentes de Garzia R(odrigu)ez a treze días del mes de Julio año 
de mil sietecientos noventa y quatro: Su M(erce)d el Señor Juez deella y su Juris(-
dicci)on con ass(istenci)a del Procurador Sindico General Dn Ramon Gonzalez 
Seijas y la del Cirujano Dn Luis Fern(and)ez Cordido vecino de la misma Villa 
por ante el ess(criba)no Numero y Ayuntam(ien)to insolidum de esta x(urisdicci)
on pasa a hazer Alistam(ien)to de los mozos que han de entrar en suerte, midién-
dolos al mismo tiempo y declarando las excempciones por quese  escluien los que 
las tienen lexitimas en la manera siguiente. 
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F(eli)g(resi)a de Santa Maria de las Puentes

Persona medida
Resultado primera 
medicion mínimo 

162,4 cm

Resultado segunda 
medición mínimo 

161,1 cm
Manuel Montero hijo de Ramon Impedido

Domingo Ledo hijo de Patricio 159,7 159,7
Miguel de Castro hijo de Domingo mozo de 
casa havierta Exento

Domingo de Castro hijo de Miguel Exento

Domingo Freire hijo de Miguel Impedido completo
Antonio do Varro hijo de Manuel 161,1 159,7
Miguel do Varro hijo del mismo muy corto 159,3
Josef Rouco hijo de Fran(cis)co muy corto muy corto
Miguel Rouco hijo del mismo muy corto muy corto
Bonifacio Fresco hijo de Manuel muy corto 158,4
Josef Lopez hijo de Juan 159,7 159,7
Miguel da Vouza hijo de Vizente no es medido Completo
Fran(cis)co Fern(and)ez hijo de Marcos 161,1 160,6
Pastor Ferreyro hijo de Juan 159,7 161,1
Domingo Ferreiro hijo del mismo muy corto muy corto
Jazinto Ferreyro hijo del mismo muy corto muy corto
Juan Ferreyro hijo de Pedro muy corto muy corto
Josef Ferreyra muy corto muy corto
Vizente da Bouza hijo de Fran(cis)co 161,1 159,7
Antonio Ramos hijo de Manuel muy corto muy corto
Fran(cis)co Romero hijo de Pedro muy corto muy corto
Rosendo Romero hijo del mismo muy corto muy corto
Antonio do Varro hijo de Balthasar muy corto muy corto
Leonardo Gregorio hijo de Salbador 167,8 Impedido
Diego R(odrigu)ez hijo de Vizente muy corto muy corto
Thomas da Pena hijo de Dom(ing)o muy corto muy corto
Fran(cis)co de Castro hijo de Juan 162,4 Completo

Juan Ramos hijo de Fran(cis)co muy corto muy corto
Manuel de Corral hijo de Manuel muy corto muy corto
Eusebio del Corral 161,7 160,6
Andres do Varro hijo de Juan Impedido Impedido
Fran(cis)co do Varro hijo de Gaspar 159,7 no es medido
Antonio Blanco hijo de Pedro 170,5 167,8
Antonio de Carballal hijo de Andres muy corto muy corto
Ramon Carballal hijo del mismo muy corto muy corto
Dom(ing)o Garzia hijo de Narciso muy corto muy corto
Juan de Corral hijo de Juan 162,4 completo
Pedro Paraños hijo de Alonso muy corto muy corto
Luis Garcia hijo de Pedro muy corto muy corto
Juan Garcia hijo del mismo muy corto muy corto
Agustin Lopez hijo de Vizente digo Phelipe 159,7 159,7
Vizente Vilaboy hijo de Eusevio muy corto muy corto
Fernando de Vilaboy hijo del mismo muy corto muy corto
Manuel do Pico hijo de Joaquin 166,5 completo
Miguel de Caveiro hijo de Balthasar muy corto muy corto
Vizente Fontao hijo de Manuel 159,7 158,4
Nicolas Yanez hijo de Casamiro muy corto muy corto
Antonio Ramudo hijo de Bonifacio 167,8 completo
Ramon de Castro hijo de Antonio muy corto muy corto
Josef Cebreiro hijo de Juan muy corto muy corto
Miguel Garzia hijo de Rosendo muy corto muy corto
Antonio de Corral hijo de Fran(cis)co muy corto muy corto
Manuel de Soto hijo de Fran(cis)co Impedido muy corto
Manuel Prieto hijo de Sebastian 165,1 completo
Graviel de Castro hijo de Andres muy corto muy corto
Antonio Prieto hijo de Manuel muy corto muy corto
Rosendo Prieto hijo del mismo muy corto muy corto
Phelipe Prieto hijo del mismo muy corto muy corto
Ramon Prieto hijo de Alexandro muy corto 159,7
Josef Carballeira hijo de Antonio muy corto muy corto
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Pedro Carballeira hijo del mismo muy corto muy corto
Bernardo Romero hijo de Agustin muy corto 162,4
Antonio Seco hijo de Cayetano muy corto muy corto
Pastor Lopez hijo de Bernardo Impedido

Juan Lopez hijo de Bernardo Impedido

Juan Lopez 158,4 159,7
Rosendo Lopez hijo del mismo muy corto impedido
Bernardo Duran hijo de Bernardo 165,1 completo
Fernando Pillo hijo de Antonio no se presenta 159,7
Nicolas da Vouza hijo de Vizente no se presenta impedido
Caetano Prieto hijo de Antonio no se presenta 159,7
Santiago de Castro hijo de Andres no se presenta completo
Bernardo de Castro hijo del mismo no se presenta muy corto
Josef Fontao hijo de Bernardo no se presenta muy corto
Caetano Ramos no se presenta completo
Ambrosio de Uzeira hijo de Marcelo no se presenta completo
Balthasar Lopez hijo de Juan no se presenta 161,1
Luis de Castro hijo de Juan exempto por único 
de viuda. no se presenta exento
Juan Franco hijo de Lois incompleto por dos 
linias. no se presenta 160,6

Antonio Franco hijo del mismo no se presenta muy corto

F(elig)r(esi)a de Santa Marina de Cabreiros

Persona medida
Resultado primera 
medicion mínimo 

162,4 cm

Resultado segunda 
medición mínimo 

161,1 cm

Caetano Gato hijo de Diego 167,8 completo
Vizente hijo del mismo 166,5 completo
Balthasar Prieto hijo de Ramon Impedido impedido

Pedro Prieto hijo del mismo Impedido impedido

Antonio Prieto hijo de Dom(ing)o muy corto muy corto
Dom(ing)o Prieto hijo del mismo muy corto muy corto

Agustin Brañobre hijo de Ramon 157,0 muy corto
Ramon Brañobre hijo de Antonio muy corto muy corto

Manuel Brañobre hijo del mismo muy corto muy corto

Andres da Pena hijo de Marcos muy corto muy corto

Vizente Bermudez hijo de Fran(cis)co 159,7 muy corto

Melchor Silba hijo de Pedro muy corto muy corto

F(elig)r(esi)a de Santa Maria de Vilavella.

Persona medida
Resultado primera 
medicion mínimo 

162,4 cm

Resultado segunda 
medición mínimo 

161,1 cm

Gaspar de Uzeira hijo de Domingo 165,1 165,1
Vizente Gaveiras hijo de Andres 158,4 158,4
Juan do Pico hijo de Fernando completo completo
Ygnacio R(odrigu)ez hijo de Pedro completo completo
Josef Gonzalez hijo de Ramon completo completo
Josef Meizozo hijo de Juan muy corto muy corto
Nicolas de Corral hijo de Josef 160,6 160,6
Josef de Casal hijo de Silbestre 161,1 160,6
Antonio Franco hijo de Pedro muy corto muy corto
Josef Franco hijo del mismo muy corto muy corto
Dionisio do Pico hijo de Fran(cis)co 157,0 159,7
Dom(ing)o Antonio do Pico 157,0 159,7
Pedro do Varro hijo de Norberto 160,6 159,7
Fran(cis)co do Varro hijo del mismo muy corto muy corto
Antonio Albarez hijo de Juan muy corto muy corto
Rosendo Albarez hijo del mismo muy corto muy corto
Dom(ing)o Filgueiras hijo de Pedro 162,4 completo
Andres R(odrigu)ez hijo de Pedro no se presento completo
Antonio Vilariño hijo de Josef exempto por 
mozo de casa havierta. no se presento exento

Miguel Vilariño hijo del mismo no se presento exento
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F(elig)r(esi)a de Santa Maria de Espiñaredo 

Persona medida
Resultado primera 
medicion mínimo 

162,4 cm

Resultado segunda 
medición mínimo 

161,1 cm

Fran(cis)co Meizoso hijo de Luis 170,5 completo

Jazinto Meizoso hijo del mismo 167,8 completo

Juan da Bouza hijo de Antonio 161,7 161,1

Antonio de Pontes hijo de Vizente 157,0 muy corto

Fran(cis)co da Baroza hijo del mismo muy corto no se mide

Antonio de Fontao hijo de Juan 162,4 162,4

Pasqual Rivera hijo de Ygnacio 162,4 162,4

Manuel Rivera hijo del mismo muy corto muy corto

Josef Albariño hijo de Dom(ing)o muy corto muy corto

Fernando do Pico hijo de Jacobo muy corto muy corto

Ramon Rivera hijo de Narciso muy corto muy corto

Manuel Vello hijo de Manuel muy corto muy corto

Josef Varela hijo de Pedro muy corto muy corto

Juan de Filgueiras hijo de Silbestre Ausente 159,7

Luis da Bouza hijo de Fran(cisc)o no se presento muy corto

F(elig)r(esi)a de Santa Maria Fiz del Deveso

Persona medida
Resultado primera 
medicion mínimo 

162,4 cm

Resultado segunda 
medición mínimo 

161,1 cm

Antonio Yañez hijo de Silbestre 163,8 completo
Alexandro Pita hijo de Juan muy corto 157,0
Fran(cis)co Gomez hijo de Juan 159,7 159,7
Felipe Antonio Lagoa hijo de Antonio muy corto muy corto
Domingo Gomez hijo de Juan muy corto muy corto
Juan Cao hijo de Manuel 159,7 160,6
Alonso Formoso hijo de Pedro muy corto muy corto
Jacobo de Prada hijo de Vizente muy corto muy corto

Juan das Vellas hijo de Gonzalo muy corto muy corto
Josef Martinez hijo de Andres 159,7 159,7

Manuel Yañez hijo de Silbestre no se presento completo

F(elig)r(esi)a de San Juan del Freixo

Persona medida
Resultado primera 
medicion mínimo 

162,4 cm

Resultado segunda 
medición mínimo 

161,1 cm

Fran(cis)co Prieto hijo de Josef 161,1 161,1

Juan Prieto hijo del mismo muy corto muy corto

Josef Pita hijo de Pasqual 162,4 162,4

Dom(ing)o Pita hijo del mismo Exento exento

Juan Seoane hijo de Antonio muy corto muy corto

Josef Antonio Leal hijo de Pedro muy corto muy corto

Gonzalo Gregorio hijo de Balthazar no se presento 159,7

Juan da Hermida hijo de Juan Antonio no se presento 161,1

Antonio de Seoane hijo de Josef muy corto muy corto

Pasqual Pita hijo de Pedro no se presento muy corto

Josef Cavaleiro hijo de Manuel Completo completo

Antonio Cavaleiro hijo del mismo muy corto muy corto

Manuel Romero hijo de Juan Completo 162,4

Juan Fern(and)ez hijo de Fran(cis)co muy corto muy corto

Manuel de Carballal hijo de Antonio muy corto muy corto

Antonio Lopez hijo de Juan muy corto muy corto

Dom(ing)o Lopez hijo del mismo muy corto muy corto

Dom(ing)o Fern(and)ez hijo de Juan 167,8 completo

Bernardo Fer(nand)ez hijo del mismo Exento exento

Fran(cis)co Fer(nand)ez hijo del mismo muy corto muy corto

Manuel das Vellas hijo de Ysidro muy corto muy corto

Rosendo das Vellas hijo del mismo muy corto completo

Geronimo da Bouza hijo de Pedro muy corto 159,7

Manuel da Vouza hijo del mismo no se presento completo
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Manuel Rey hijo de Juan 159,7 muy corto

Antonio das Vellas hijo de Juan muy corto muy corto

Domingo Gomez hijo de Juan Antonio Exento exento

Juan Fern(and)ez hijo de Josef muy corto muy corto

Dom(ing)o de Corral hijo de Pedro Exento exento

Patricio de Corral hijo del mismo muy corto exento

Santiago de Corral hijo de Pedro no se presento exento

Juan Fern(and)ez hijo de Juan Antonio muy corto muy corto

Pedro de Castro hijo de Jazinto muy corto muy corto

Caetano de Gaveiras hijo de Fran(cis)co Completo completo

Manuel de Gaveiras hijo del mismo muy corto muy corto

Andres de Suso hijo de Manuel 167,8 167,8

Pedro do Rego hijo de Andres Exento exento

Juan Fern(and)ez hijo de Josef 165,1 165,1

Eusebio Bañal hijo de Jacobo muy corto muy corto

Manuel Nobo hijo de Antonio Exento exento

Gonzalo Nobo hijo del mismo 162,4 162,4

Juan Gregorio hijo de Manuel Exento exento

Caetano Gregorio hijo del mismo muy corto muy corto

Juan de Corral hijo del mismo no se presento muy corto

Segunda medición por rebaja de estatura mínima requerida

Autto

En la Villa de las Puentes de Garzia R(odrigu)ez a quinze días del mes de Julio de 
mil sietecientos noventa y quatro Su m(erce)d el Señor Juez de ella y su Juris(dic-
ci)on por ante el ess(criba)no de Numero de ella dijo, que barios sujetos de toda 
confianza le han aseverado haberse despachado orden de la Capital para que la 
medida de los mozos sorteables para el remplazo del Exercito sea de cinco pies 
menos media pulgada de edad de diez y siete años asta la de quar(en)ta en cuia 
conformidad se manda proceder al sorteo mediante puede retardarse la llegada del 
Veredero e atrasarse d(ic)ho sorteo, y el R(ea)l Servicio a fin de que se de puntual 

cumplim(ien)to manda se despachen nuebam(en)te hijuelas a los maiordomos para 
que convoquen los mozos de la referida edad para el dia de mañana muy temprano 
en el que protesta medirlos nuebam(en)te con d(ic)ha rebaja de media pulgada y 
enseguida proceder al sorteo al dia siguiente, asi lo proveió y firma el expresado 
ess(criba)no da fe y la misma de que se despacharon las ordenes a los seis maior-
domos = firmas de Dn Pedro Romero y Ginzo y Juan Francisco Montenegro.

Como se realizaron os sorteos 

O xoves 17 de xullo de 1794 realízase o acto de sorteo na Vila en presenza do 
Lic. Pedro Romeu Ginzo Xuíz ordinario, o Procurador Síndico Gral. Dn Ramón 
González Seijas, o Licenciado Don Felipe Neira Cura Párroco das Pontes, Dn 
Phelipe Paz Labrada da de Santa María de Espiñaredo, os Rexidores Cabidos Pedro 
Lopez, Felipe Rivera e Thomas do Pico, o Cirurxián Dn Luís Cordido, e outros 
suxeitos que voluntariamente concorreron como foron os interesados, os seus pais 
e parentes. 

De acordo á cantidade de veciños contribuíntes regulouse a cantidade de 4 soldados 
pola freguesía de Sta. María das Pontes, 3 pola de San Juan de Freixo e Sta. María 
Insua Fiz do Deveso e os 2 restantes por Sta María de Cabreiros. 

Confecciónanse 16 cédulas correspondentes a outros tantos mozos que resultaron 
aptos e colócallas nun pucheiro. Noutro de igual tamaño colócanse outras 16 das 
cales 12 están en branco e 4 din a expresión ¨soldado¨ cada recipiente cóbrese cun 
pano para que non queden á vista as bolillas. 

Os recipientes entréganse ¨a dous raparigos de tenra idade¨ quen vai retirando 
sucesivamente do primeiro un co nome do aspirante e do outro unha cédula que 
dirá a sorte que lle toca a ese individuo. Logo de extraer as bolillas, entréganllas ao 
Sr Cura de Pontes que cun escarvadentes extráelle a cédula e é lida polo Sr Cura de 
Freixo e observada por todos as autoridades presentes. 
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Nas Pontes o sorteo debeu realizarse 5 veces xa que en cada unha das primeiras 
catro resultaba ter algún impedimento, un dos elixidos, ao finalizar o último 
presentouse como voluntario Manuel do Pico, que resultara en sorte na primeira 
quenda pero atopábase arrestado en Ferrol. 

O desenvolvemento dos sorteos en Santa María das Pontes foi o seguinte:

Nome do 

sorteado

1º
 sorteo

2º sorteo 3º sorteo 4º sorteo 5º sorteo

 

elíxese 
substituto 
de Manuel 

do Pico 
arrestado 
en Ferrol

elíxese 
substituto 
de Juan de 
Corral que 
resultou 

curto

elíxese 
substituto 
de Cayeta-

no 

Ramos 
ausente

elíxese 
substituto 
de Pastor 
Ferreiro 
ausente

Pastor Ferreiro branco Substituto branco substituto  

Ambrosio de Uceira branco Branco branco branco Branco

Balthasar Lopez branco Branco branco branco Branco

Caetano Ramos branco Branco substituto   

Luis García branco Branco branco branco Branco

Antonio Ramudo branco Branco branco branco Branco

Francisco de Castro soldado     

Domingo Freire branco Branco branco branco Branco

Manuel Prieto branco Branco branco branco Branco

Juan de Corral soldado  

Bernardo Duran branco Branco branco branco Branco

Miguel da Bouza blanco Blanco blanco blanco Soldado

Manuel do Pico soldado Voluntario

Santiago de Castro branco Branco branco branco Branco

Antonio Blanco Branco Branco branco branco Branco

Bernardo Romero Soldado  

Jose de Corral  branco branco Branco

Resultaron elixidos como soldados: Francisco de Castro natural de Pontoibo, 
Bernardo Romero veciño de Narón, Miguel dá Bouza e Manuel do Pico.

 As freguesías de Vilavella, Espiñaredo e Cabreiros foron sorteadas en conxunto, 
participaron 10 mozos para repartirse 2 vacantes. Neste caso non houbo 
controversias e o sorteo foi rápido sendo elixidos como soldados Antonio de 
Fontao veciño de Piñeiro e Juan do Pico de Castiñeira.

Nome do sorteado 1º sorteo

Juan da Bouza branco

Caetano Gato branco

Pascual Rivera branco

Antonio de Fontao soldado

Vicente Gato Branco

Jacinto Meizoso Branco

Francisco Meizoso Branco

Juan do Pico Soldado

Gaspar de Uceira Branco

Os 13 mozos de Freixo e Deveso reuníronse no mesmo cántaro para completar os 
3 lugares asignados a esas parroquias. Neste caso houbo que repetilo por acharse 
ausente Manuel da Bouza. Os que resultaron soldados foron Gonzalo Nobo 
natural de A Dá, Manuel Romeu veciño de Chao e Caetano Gaveiras de Goente.

      

Nome do sorteado
1º sorteo 2º sorteo

 sustituto de Manuel da 
Bouza ausente

Francisco Prieto branco Branco

Juan Fernandez branco Branco
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Gonzalo Nobo soldado  

Josef Pita branco Branco

Domingo Fernandez branco Branco

Manuel Romero soldado  

Caetano Gaveiras branco Soldado

Juan da Hermida branco Branco

Rosendo das Vellas branco Branco

Josef Cavaleiro branco Branco

Caetano Gregorio branco Branco

Manuel da Bouza soldado  

Antonio Yañez branco Branco

A todos os elixidos ordénaselles marchar ao día seguinte ¨ao saír o sol¨ á cidade 
de Betanzos en compañía do Sr Procurador Síndico Xeneral.

Análise dos resultados: 

Se agrupamos a poboación empadroada pola idade manifestada ao momento do 
requirimento non dá unha distribución lóxica en case todos os segmentos. Pero 
a excepción é o grupo que vai dos 35 a 39 anos onde só atopamos 19 persoas a 
diferenza das 48 do segmento anterior e pasando ás 84 do inmediato superior. 
Cal foi o motivo, unha epidemia selectiva, unha migración? Considero que é 
atribuíble a que o límite superior para o alistamento era cumprir os 40 anos e ao 
momento de informar a idade quen estaba neste grupo manifestaban superala para 
quedar excluídos, claro que isto debía suceder coa distracción do cura párroco e 
do escribano presentes a fin de certificar a idade. 

Firmas das 
autoridades 
presentes no 

sorteo
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A poboación empadroada en toda a xurisdición foi de 587 homes e 6 viúvas, 
isto dános o número de homes a partir dos 16 anos de idade que habitaban nas 
parroquias das Pontes, disto calculamos que a poboación total incluídas mulleres 
e nenos roldaría as 1700 persoas a fins do século XVIII. 

A parroquia máis numerosa era Santa María das Pontes seguida por San Juan de 
Freixo, no outro extremo atopábase Cabreiros con 47 homes. Dos 593 empadroados 
só 19 deles (un 3%) manifestaron ser da talla correspondente.

Ao momento de realizalo só se rexistraba o que dicía a persoa para logo confirmalo 
ou desmentilo o día da medición. Só houbo un voluntario en toda a xurisdición e 
foi Baltasar Gonzalez veciño de Espiñaredo. 

Profesións dos veciños

Ao momento de analizar as ocupacións atopamos que o 90.24 por cento dos 
homes eran labradores con picos porcentuais en Deveso, Cabreiros, Freixo onde 
soamente o Sr Cura non o era. Na Vila das Pontes esta porcentaxe descende ao 
77 por cento xa que nela atopamos funcionarios públicos e persoas dedicadas a 
oficios.

Esas persoas con ocupacións eran:

 

Parroquia Persona ocupación
As Pontes Lizenciado Dn Felipe Neira cura de la parroquia

 Dn Genaro Ventura Ledo Presbítero Teniente cura

 Dn Juan de Soto Presbítero Teniente cura

 Lizenciado Dn Pedro Romero y Ginzo Abogado de la R(ea)l Audienzia de 
este R(ei)no Juez actual 

 
Dn Juan Fran(cis)co Mouriño Monteagu-
do

Ess(criba)no de Numero y Ayunta-
miento

 Dn Manuel Ygnazio de la Yglesia Administrador de tabaco

 Dn Luis Salbador Franco veredero de tabacos
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Espiñaredo Felipe Paz Labrada cura de la parroquia

 Ramon Gonzalez Seijas Procurador Sindico General

 Ignacio Rivera Estanquillero

Estado civil 

Con respecto ao estado civil como é lóxico a medida que aumenta a idade diminúe 
a porcentaxe de solteiros ata chegar a cero a partir dos 40 anos.

Ao incrementarse os individuos casados deixa de alegarse a baixa estatura, no 
segmento entre os 35 e 39 anos ningunha persoa resultou apta, o 74% deles por 
contraer matrimonio.

 Dn Juan S(anc)hez Hidalgo

 Dn Luis Fern(and)ez Cordido Cirujano

 Patricio Ledo Alcalde de Hermandad

 Antonio do Cal carpintero de ribera

 Dn Dom(ing)o de Castro hijo de Miguel Profesor de pandectas en la R(ea)l 
Universidad de Santiago.

 Pedro de Andrade oficial Emanuense del Ess(criba)no 
de Numero y Ayuntamiento.

 Josef de Castro labrador y arriero

 Antonio Pillo Herrero

 Josef Pardo Herrero

 Fernando Yañez Herrero

 Miguel de Castro Comerciante

 Antonio Prieto Comerciante

 Fran(cis)co de Corral Comerciante

 Mathias de Soto Comerciante

 Gaspar Fernandez Cabarcos Herrero

 Fran(cis)co Lopez Fraga Herrero

 Vizente Lopez Herrero

 Manuel Fern(and)ez Cavarcos Herrero

 Juan Gonzalez Zapatero

 Josef Mesia Zapatero

 Antonio Lopez Zapatero

 Ramon Montero Zapatero

 Manuel do Varro Zapatero

 Manuel do Soto Agrimensor

Vilavella Dn Luis Lopez Antonio Romero cura de la parroquia

 Dom(ing)o Filgueiras Sarg(en)to Retirado del R(ea)l Serv(i-
ci)o de Milicias.

Freixo Roca y Pardiñas cura de la parroquia

 Josef de Castro Estanquillero

Cabreiros Dn Josef Veneto Moure cura de la parroquia

Deveso Dn Vizente Otero y Raymondez cura de la parroquia
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Impedimentos físicos e enfermidades alegadas no empadroa-
mento 

Tal como o estipula a ordenanza de Substitucións ao momento do empadroamento 
debía estar presente un doutor, no caso das Pontes a tarefa recaeu en Luís Fernán-
dez Cordido, único médico da xurisdición. A súa tarefa consistía en informar ou 
confirmar o padecimento dos individuos. Nalgúns casos estaban imposibilitados 
de acudir e resultaba imprescindible a intervención do médico. 

Os motivos alegados foron: 

Juan dá Barosa- impedido do brazo esquerdo 

Pasqual Rivera- fatuo

 Josef Albariño- curto de vista

 Ramon Rivera- coxo

Josef Varela- impedido do brazo esquerdo 

Silvestre Franco- llagado dunha perna 

Alonso Formoso- tomado de pinga coral 

Domingo Gomez- crebado 

Ventura de Gradaille- crebado 

Vicente Gato- coxo

 Balthasar Prieto- impedido da man dereita

 Vicente Bermúdez- acometido de pinga coral

Melchor Silva- curto de vista 

Pedro Lopez- fatuo 

Antonio López- chosco 

Domingo Gomez- chosco 

Pedro do Rego- padece dores cólicos continuamente 

Juan Jarel- padece un efeto ciatico e xustamente unha reuma xeral 

Manuel Nobo- ten un pé impedido

 Bartholome Cavaleiro- manco 

Pedro Casas- manco

Josef Jarel- o seu fillo está lisiado nunha perna por haberlle caído unha viga encima

Silvestre de Casal- ten as pernas llagadas 

Miguel do Varro- impedido dunha perna

Nicolas dá Bouza- achacoso

Leon Gregorio- padece unha hernia ombilical

Bernardo Duran- balbuciente por defecto do beizo superior

Rozendo Lopez- xordo 

Antonio Prieto- crebado 

Fernando do Pico- crebado

Josef Cebreiro- crebado
 
Manuel Montero- padece pinga nas pernas 

Domingo Freire- padece convulsion do cerebro

Andres do Varro- din que é moi enfermo

Manuel de Soto- moi enfermo

Pedro Prieto- ten dislocado o xogo cúbico 

Domingo Pita- padeze unha hernia crural

Bernardo Fernandez- fatuo
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 Domingo Gomez- chosco 

Domingo de Corral- inhábil

Juan Gregorio- moi curto de oído 

Santiago de Corral- inhábil

Patricio de Corral- impedido das mans

A estatura dos homes en 1794 

Un dato importante que nos entregan os padróns é a estatura da poboación 
masculina, A medición realizouse o día domingo 13 de xullo de 1794 ás 7 da 
mañá, acudindo á Vila todos os habitantes das 6 parroquias comprendidos entre 
os 17 e os 40 anos.

A Ordenanza de 
Recrutamento estable-
cía que a medición 
se realizase cos pés 
descalzos pero non 
consta na acta do 
Notario que se cumpriu 
ese procedemento. 

A estatura mínima requirida era de 5 pés (162.4 cm), dimensión que non cumpriu 
o 69, 14 % dos concorrentes. De 162 homes só 28 resultaron aptos. 

Francisco Meizoso de 25 anos de idade natural de Espiñaredo e Antonio Blanco 
de 19 anos veciño da Vila resultaron ser as persoas mais altas da xurisdición 
ambos cos seus 170.5 cm. 

O día martes 15 de xullo chegan noticias de que dado a pequena cantidade de 
mozos útiles que arroxou a medición rebaixouse o mínimo a 5 pés menos media 
polgada (161.1 cm). Repítese a citación para o día seguinte ¨moi cedo¨ para volver 
medir aos empadroados. Co novo límite mínimo a porcentaxe de ¨curtos de talla¨ 
descendeu a 63.79 % e os aptos subiron a 42. Nesta segunda data medíronse 12 
persoas máis que mesmo non estaban empadroadas. 

Producíronse detalles curiosos como que algunhas persoas mediron distinto en 
ambas as oprtunidades: 

Persona 1º medición 2º medición Diferencia
Vizente da Bouza 161,1 159,7 -1,4 Cm

Pastor Ferreyro  159,7 161,1 1,4 Cm

Eusebio del Corral 161,7 160,6 -1,1 Cm

Antonio Blanco hijo de Pedro 170,5 167,8 -2,7 Cm
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Nun primeiro momento chámanos a atención a baixa estatura rexistrada nas actas, 
a media entre as persoas medidas é de 160.8 cm e os máis baixos rexistrados están 
en 157 cm. Isto claro, visto desde o século XXI onde segundo o INE (Instituto 
Nacional de Estatística) a estatura media nos homes no grupo de 15 a 24 anos é na 
actualidade de 176,6 cm. case 16 cm máis que a altura dun home labrador galego 
de hai 223 anos. 

Un pouco de historia da estatura 

Tendemos a pensar que as xeracións pasadas medían o mesmo que nós pero esta 
crenza é inexacta, houbo períodos de maior e de menor altura e tamén diferenzas 
rexionais. Mediante a análise dos ósos ( fémur) sabemos que as poboacións do 
norte de Europa alcanzaron os 173.4 cm nos séculos IX- XI, que ao final da Idade 
Media situáronse ao redor de 171 cm e que co paso dos séculos XVII e XVIII 
situáronse en 166 cm. É dicir que entre o século IX e XVIII produciuse un descenso 
significativo na talla que alcanzou uns 7.4 cm nas poboacións do norte europeo. 
A Idade Media non foi unha idade tan escura en termos de saúde nutricional. (6) 

Con pobres resultados de produtividade laboral, baixos estándares de niveis de vida 
e alta malnutrición crónica, as estaturas europeas na Idade Moderna alcanzaron 
situacións de baixo peso para a talla, baixo peso de nacemento, enanismo e baixa 
talla para a idade. Algunhas poboacións lograron medias de altura por baixo dos 
160 cm como consecuencia das condicións extremas de alimentación e morbilidad. 
(10) 

Os datos para España dan unha gran variación segundo a zona, na década de 1750 
as tallas medias oscilan entre os 163-164 para a España do interior e Andalucía, 
165-166 cm en Lombardía e Francia e os 169-171 de Gran Bretaña. (10) 

A primeira metade do século XVIII está considerada como unha etapa de forte 
crecemento demográfico, favorables condicións climáticas e boas colleitas 
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agrícolas. Os estudos suxiren que tras o descenso de fins do século XVII 
houbo unha recuperación ata 1750 e un novo ciclo de deterioración a finais do 
século XVIII. A fins dese século a talla dos europeos era máis baixa que a dos 
norteamericanos (7). A partir de 1750-60 advírtese unha deterioración da estatura 
case xeneralizado entre as poboacións europeas que alcanza o seu momento máis 
pronunciado entre 1790-1800. A caída foi menor en España aínda que os estudos 
mostran que a estatura media situábase no rango máis baixo de Europa. (2) 

En Europa entre os séculos XVIII e XIX houbo dous ciclos en que a talla media 
descendeu de forma xeneralizada. A segunda metade do setecentos e as décadas 
centrais do oitocentos foron dunha deterioración xeneralizada do nivel de vida do 
cal poucas zonas parecen escapar. 

A finais do século XVIII un dos motivos do descenso de estatura nos núcleos 
urbanos é o incremento do prezo dos alimentos nun contexto de caída de salarios 
reais, aumento da desigualdade e subida de prezos relativos que resultou en 
empobrecemento da variedade e cantidade de alimentos. Aínda que o aumento 
de prezos podería compensarse cun menor gasto en alimentos non esenciais para 
a supervivencia, como a carne, leite, froitas ou verduras, en moitos casos cunha 
maior concentración de vitaminas, minerais e proteínas que os cereais ou legumes, 
iso levaría aparellado unha dieta menos variada e máis pobre. En zonas como a 
que nos compete onde o 90 por cento da poboación dedícase directamente aos 
labores do campo, unha sucesión de malas colleitas repercute na súa alimentación 
e benestar físico das persoas maiores, e no crecemento dos nenos. 

Todo parece indicar que amplas capas da sociedade rural tiñan unha dieta pobre e 
sen variantes, o cal afectaría especialmente aos nados nos peores anos pola especial 
importancia que para o crecemento físico teñen o período fetal e os primeiros 
anos de vida. Dos padróns de Alistamiento da zona de Madrid, discriminando por 
oficio das persoas medidas, a media para o oficio de labrador era de 164 cm de 
altura, número que está máis de 3 cm por enriba do valor nas Pontes.

Os estudos antropométricos conclúen que existe unha relación entre a pobreza e a 
desnutrición coas baixas estaturas. Está claro que a estatura dun individuo non só 
se explica polo seu nivel económico senón que este é só un dos factores, pero unha 
mostra das dimensións do Padrón indícanos unha tendencia nun determinado 
momento histórico.

Ademais da xenética, que determina nun 80% a evolución da estatura, sublíñase 
o peso dos factores ambientais e socioeconómicos, como a dieta, os nutrientes, a 
intensidade do traballo, e as enfermidades. Recoñecendo esta influencia xenética, 
os cambios da estatura documentados nos últimos séculos e o espectacular 
crecemento no século XX atribúense ás melloras do benestar que se aceleraron a 
partir da Revolución Industrial. 

Tecnicamente considérase que un individuo alcanzou a estatura adulta cando o 
incremento anual da mesma é menor dun centímetro e hai catro períodos se-
mestrais nos que aumenta menos de 0.5 centímetros, feito que normalmente se 
pode producir entre os 18 e 22 anos dependendo do sexo, raza e outros factores 
socioeconómicos. A historia antropométrica constatou que en sociedades onde a 
desnutrición e as enfermidades están estendidas, o crecemento físico adoita pro-
longarse máis aló dos 20 anos resultando tardío e insuficiente. 

James Tanner (1920-2010) un dos especialistas máis recoñecidos no campo da bi-
oloxía humana definiu o crecemento da estatura como o ¨espello do nivel de vida 
das poboacións. (9) Con iso expresaba a importancia do réxime alimentario, a en-
fermidade, a hixiene, a actividade física e a tensión ambiental durante o crecemen-
to infantil, e así mesmo, outorgaba un peso determinante ás condicións de saúde e 
nutrición ata alcanzar a talla adulta. Esta ao ser finalmente alcanzada sería o resul-
tado da nutrición neta desde os primeiros anos de vida, ata o final do crecemento e, 
por iso sería tan decisivo o ambiente da infancia como o da adolescencia (8). Houbo 
períodos de reducións de entre 5 a 7 cm. Estes descensos nas tallas serven aos inves-
tigadores para medir a severidade das crises e os períodos de malnutrición crónica. 
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A talla media dos adultos europeos no Antigo Réxime era significativamente 
baixa para os patróns do mundo moderno. Na imaxe podemos comparar a es-
tatura media arroxada polas medicións da poboación masculina das Pontes e a 
estatura do home español actual. 

O amontoamento de persoas en casas pouco ou nada ventiladas e a convivencia 
con animais domésticos puido aumentar os contaxios de enfermidades ambien-
tais e a persistencia das epidemias en fogares familiares con escasos recursos. As 
enfermidades consomen enerxía deteriorando os procesos fisiolóxicos do crece-
mento humano. Por iso sostívose que a caída da talla puido estar relacionada co 
impacto das enfermidades, cuxa virulencia se mantivo ata fins do século XIX. As 
poboacións infantís foron afectadas por a varíola, o sarampión, a malaria, a febre 
tifoidea, a disentería, gastroenterite ou diarrea. Non só dificultaron a dixestión de 
nutrientes e provocaron o rexeitamento dos alimentos ou a redución do apetito, 

senón que minguaron os pobres balances enerxéticos. As circunstancias ambien-
tais impediron que os nenos alcanzasen o seu máximo potencial. O aumento da 
baixa talla en relación á idade que se observa no século XIX expresa a prevalencia 
da malnutrición crónica e carencias nutricionais entre as clases populares. 

Desde finais do século XIX a talla dos europeos sufriu o maior crecemento da súa 
historia. O forte incremento rexistrado no tamaño dos corpos foi a resposta ao 
fabuloso crecemento económico e a expansión do Estado de benestar. Ese incre-
mento na altura comparando as persoas nadas en 1856-60 coas de 1976-80 foi de 
case 12 cm nos europeos do sur. 

Os cambios demográficos, socioeconómicos e tecnolóxicos rexistrados no último 
século foron asombrosos e deixaron o seu impacto na estatura e a saúde, a reg-
ularización dunha dieta equilibrada e un consumo de enerxía e nutrientes satis-
factorio foi un dos principais procesos que deixaron pegada no tamaño do corpo 
humano actual. 

Tamén influíron as transicións demográfica e epidemiolóxica, a primeira coa caí-
da da fecundidade e a redución do tamaño familiar, e a segunda coa desaparición 
da morte prematura e o incremento da esperanza de vida. A difusión do Estado 
de benestar e o notable aumento da renda per cápita provocou unha verdadeira 
revolución do consumo de enerxía e proteínas per cápita. 



166 167

Gustavo  Daniel Cabarcos Randazzo
Alistamento militar de 1794 . Ponteses cara a guerra do Rosellón

Termos do documento pouco usuais na actualidade: 

Veciño pechero: era a condición social que non ven determinada pola riqueza, 
senón exclusivamente pola obrigación de contribuír ao pago de imposto persoal. 

Mozo de casa aberta: enténdese así ao solteiro que se atopa fóra da patria 
potestade e é veciño contribuínte.

 
Fatuo: débil mental. 

Profesor de pandectas: profesor de dereito civil romano. 

Fidalgo: persoa que pertencía á pequena nobreza 

Conclusión final 

A través da análise do padrón de Alistamiento de veciños para integrar os exércitos 
que combatían na guerra do Rosellón máis aló do feito fáctico puidemos facernos 
a idea dalgúns aspectos do As Pontes de fins do século XVIII. Os seus habitantes 
quizá chegaban á cantidade de 1500, morando principalmente nas parroquias 
das Pontes e Freixo, a súa ocupación predominante eran amplamente os labores 
do campo, ás cales se dedicaba máis do 90 por cento dos veciños. Só na Vila 
atopabamos profesionais, comerciantes e funcionarios da administración pública. 

Obtivemos datos de enfermidades crónicas e principalmente chámanos a atención 
as persoas que sufriron accidentes incapacitantes, probablemente a consecuencia 
do seu duro traballo. Para esta poboación só existía un doutor, o Sr Luís Fernández 

Cordido. Os homes contraían matrimonio entre os vinte e cinco e os corenta 
anos quedando ningún solteiro despois desa idade. Atopamos algúns mozos 
emancipados chamados de casa aberta condición que os excluía da leva. 

Xa sexa por defectos físicos, estado civil, profesión ou baixa estatura unha mínima 
parte (7%) da poboación masculina estivo apta para o sorteo. Pero podemos 
dicir que certas imprecisións e ausencia de castigos ante as ausencias aos actos 
públicos denotan certo relaxo na observación dos procedementos establecidos na 
Ordenanza. 

Dentro da información proporcionada pola listaxe resúltanos sumamente 
interesante coñecer en detalle a estatura de cada individuo en relación á súa idade. 
Bríndanos por primeira vez datos moi interesantes a nivel estatístico da estatura 
dos labradores ponteseses desa época e sitúaos por baixo dos niveis coñecidos do 
resto de España nese período. 

Este dato fainos apreciar o forte crecemento na estatura do home español nestes 
dous séculos debido principalmente as melloras nas condicións de calidade de 
vida dos últimos anos. 
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gALAS STA. BáRBARA,

“DESfILE DE ESTRELAS” 

E pEDRO CUpEIRO “CApRIS” 

Autor:

Ovidio García Pazos

Experto en historia música local
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Galas Sta. Bárbara e “Desfile de Estrelas”

A finais dos cincuenta, durante varios anos, 
fixéronse uns festivais nos que colaboraban 
a Coral Calvo Sotelo, as orquestras do pobo, 
Puentes e Mallorca, grupos de teatro, solistas 
e poetas. Facíase por Santa Bárbara en de ano, 
co motivo de recaudar fondos para o máis 
necesitados. 

Nesas interesantes xuntanzas-festivais 
implicábanse voluntariamente moitas persoas 
cumprindo cada unha cun cometido distinto; 
participaron as orquestras Puentes e a 

Mallorca, a Coral de Calvo Sotelo. Estaban de presentadores do festival Rodolfo 
Yebra e os dous irmáns Cal, pai e tío do Pinabeto que tamén actuaba.

Aínda recordo a Cárdenas declamando a 
poesía “Caminos de hierro del norte de 
España”.  

Como artistas recordo cantando a Marisol, 
Viruca Campos, Landeira, Dositeo, Los trece 
de Jamaica, Pedro Anillo, Betanzos e outros 
moitos... Dirixindo o Coro que con grande 
entusiasmo tratou de levar adiante, Augusto 
Caramés, director da Academia “Pardo 
Bazan”. Algúns dos membros integrantes, 
deste coro eran as irmás Morer, Cholo de 

Pontoibo, Dositeo Arias, a súa irmá Pilar, Pedro Roca, Isauro (Sibonei) e unha 
cantidade de nenas hoxe avoas, como voces blancas. Era unha grande ledicia pois 
enchiase ata a bandeira o local do cine.

Desta maneira foise facendo unha 
rodaxe para o que sería un evento 
importante o “Desfile de Estrellas” 
no Rosalia de Castro da Coruña 
aló polo ano 1960. Participaron en 
distintos grupos Marisol, Viruca 
Campos, Landeira, Quique e a súa 
irmá Pita de transportes, Servando 
o trompeta, Pepe Pena, Julio do 
Aparral (posteriormente membro da 
orquestra Los Satelites), Betanzos, 

Manolo o trombón, Quique e a súa irmá, Pedro Anillo, Dositeo, Cendán, 
posiblemente algún máis.

Un dos finalistas deses concursos foi un dos irmáns de Fiesta, (de aí lles ven o 
nome de Fiesta en el Aire) que se dedicou posteriormente ao mundo profesional 
co nome de “El niño de Soandres”, chamábase Francisco Iglesias e actuou no 
cine Alovi varias veces acompañado dun 
guitarrista. Cantaba cunha voz idéntica 
á de Juanito Valderrama e un mesmo 
repertorio. Esta era unha familia onde 
homes e mulleres cantaban francamente 
ben. Este artista botaba campañas de 
varios meses en Inglaterra. Máis tarde 
o seu irmán Pepe Iglesias sería vocalista 
da orquestra Mallorca.

Augusto Caramés

Marisol López

Festas do 18 de Xullo

Augusto Caramés e a Coral Calvo Sotelo
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Tamén estaba o irmán Enrique Iglesias Silveira que cantaba ben en moitas 
verbenas. No descanso dos músicos subía ao palco a cantar sempre, hoxe máis 
finamente seria «teloneiro»; el díxome unha frase que me calou que era:

Un home pode dicir verdade ou mentira

Pero se canta con sentemento

Dá o mellor que leva dentro

Destes concursos e festivais foron creando moitas aficións musicais, pois aparte 
dos que eran xa músicos, saiu por exemplo o dúo “Pena – Campos” que tivo unha 
curta pero intensa vida musical.

Non hai máis que ver a  cantidade de músicos xoves que están dando 
testemuña do seu valor musical no Conservatorio, que por medio dos seus 
grandes profesionais, cada un no seu ramo, van logrando resultados tanto a 
nivel nacional como internacional e non digamos local.

Pero esa é outra historia… 

A cantante Marisol López Cal (Pinabeto)

Betanzos Servando (trompeta), Pepe Pena e 
Julio Bermúdez
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1960 Actuaron entre outros no “Desfile de Estrellas” , de esda a dta: descoñecida, 
Dositeo, Marisol López, Cendán e Viruca Campos

1960 “Desfile de Estrelas” .Os concursantes
Cine Hispania, Santa Bárbara, 1959

Cine Hispania, ano 1957: Pilar Pajón, Minita, M. Carmen Cortiñas, Sefa Muiño, 
Beatriz, M. Carmen Pajón, Lola Romero, Teri Miragalla, e Pilar Ferreiro entre 
outras, con Caramés
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Caramés e a Coral “Calvo Sotelo”, Dositeo cos trece de Jamaica, Isauro (Siboney), 
Yebra, Cárdenas Orejas, etc. Abaixo: Augusto Caramés e a Coral

Cine Hispania, Santa Bárbara, 1959

4 decembro de 1959, no cine Hispania por Santa Bárbara, Rodolfo Yebra e outros 
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Banda desfilando o lado da ponte romana, anos 60Neno encima dun «xirico» que carrexa 
o organillo, anos 60

Organillo nas festas do Poboado, 
anos 60

Formoso co acordeón

Entre outros: Formoso, Cárdenas, Vázquez, e irmans Morer

 

Pedro Anillo                                                                    Cendán, Landeira e Pita (de transportes)
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Entrega da banda a unha miss por Pepe 
Durán, José Francisco e Manolo Ares

1959, Festas do Carme

Gaiteiros no 18 de 
Xullo, no Poboado

Festas do 18 de 
Xullo, no Poboado
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 1958, festas do Poboado

1960 Caramés dirixindo a Coral 
“Calvo Sotelo”

Pedro Cupeiro “Capris”

Os Capris marcaron unha época en Ferrolterra coas súas trompetas máxicas, 
pilotados por Pedro Cupeiro Puentes. Un músico de As Pontes nacido en Bermui, 
un fito no panorama musical de Ferrolterra; apoiados entre outros por:

Pepe Rivas  vocalista,  Ringo saxo, Lito batería, Ricardo guitarra, Freire saxo, 
Veiga saxo, Eugenio teclados, Andrés de Campas etc. A historia deste músico e 
Os Capris encheria unha morea de folios.

PEDRO CUPEIRO PUENTE

Nace o 8 de xullo de 1934, 
en San Pedro de Bermui, As 
Pontes.

Trompetista e baixo, Pedro 
Cupeiro, xa desde neno amosa 
unha grande vocación pola 
música e da man do seu tío 
Celestino Puentes, único 
mestre de música que o tutelou 
ata que grazas a súa aplicación, 
como se vería máis tarde, sería 
un gran instrumentista da 
trompeta.

Iniciase na profesión musical 
na orquestra RIVER, orquestra 
que actuaba de inverno nos 

Grazas a entrega dunha maioria 
de fotos feita polo Sr. López Ferro 
puidose facer unha aproximación 
a Coral  “Calvo Sotelo”, moitas 
grazas.
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salóns de baile, e repartianse os músicos. A metade ia a un e a outra metade a 
outro salón;  nas festas de verán a orquestra era contratada completa; algún dos 
músicos que estaban por aquel entón eran: Aurelio Samartín de Xestoso, Artemio 
Formoso, José da Riveira, etc.

Ao fundarse a orquestra Mallorca, Servando foi solicitado como trompetista nesa 
formación e por avatares non estaría nesa orquestra.

A primeira oferta faríalla Rodrigo López: “douche quinientas pesetas e ademais 
o 2,5% dos ingresos”, que lle pagou puntualmente.

Na orquestra Puentes estaría ata os 18 anos, data na que ingresa no Servicio 
Militar. Á volta segue tocando na Puentes e traballa na moblería de Cavero, o 
que fora alcalde de As Pontes. Tiña o local  na Vila e entre outros traballos o de 
barnizador. 

Ofrécenlle tocar na orquestra 
Leira Beceiro. Tocou en 15 festas 
e ao non pagarlle os portes dende 
As Pontes tivo que deixalo, 
voltando de novo á orquestra 
Puentes.

Máis tarde pasa a Bellas Farto 
donde xa tocaba o seu irmán Pepe 
Cupeiro.

Anécdota.- Estando nesta 
orquestra nunhas festas de 
inverno, o director da orquestra 
díxolles aos músicos que quedara 

unha data libre, porque se volvera atrás unha comisión de festas. Pedro nunha 
viaxe a As Pontes enterouse de que o Liceo buscaba unha orquestra para ese día 
e o director díxolle a Pedro que viñan tocar ao Liceo. Unha vez que Pedro se 
comprometeu a vir tocar cos do Liceo, e chegando esa data o director volveuse 
atrás, deixando quedar mal a Pedro; isto ocasionou que Pedro, seu irmán Pepe e o 
baixista abandonaran esta agrupación.

De novo toca na orquestra Puentes. 

Chámanno para tocar na orquestra de Emilio López e Juan Malde (López Malde), 
onde estivo 4 anos e medio.

Desta orquestra pasa a Bellas 
López. Estando Pedro e vindo 
os músicos dunha actuación 
en Sequeiro á altura de 
Castro chocaron cun camión 
morrendo un músico. Nela 
pasa pouco tempo pois alí 
empeza a planear, en unión 
de outros  compañeiros, facer 
unha nova agrupación que 
resultou o nacemento de OS 
CAPRIS.

Os primeiros CAPRIS 
eran seis músicos: Ricardo 
Lage, Andrés de Campas, 
Constantino Freire, Pepe 
Santos, Ramón Piñeiro 
(Moncho) e Pedro Cupeiro.
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A súa primeira actuación foi un día 
9 de novembro no Club de Tenis 
de Ferrol  e o 10 e 11 nas festas 
de San Martiño en Cobas con un 
grande éxito, todo sin atril e de 
memoria. Recorreron a maioría 
das salas de festas punteiras de 
Galicia e Asturias amén das festas 
campestres. Contratos en Alacante 
(Albany e Gallo Rojo) Madrid 
(actuación en Radio Madrid).

Un empresario de Madrid contrata 
aos CAPRIS para o inverno no 
Biombo Chino, onde compartiron 
escenario coa gran orquestra 
de Juanito Sánchez, tendo de 
presentadora e cantante a Mari 
Carmen Yobe.

Os recordos danme morriña. Cada vez que o penso véñenseme á mente as 
orquestras con aquela maneira de tocar e de estar no palco,  aqueles anos deixaron 
unha impronta polo menos para min, que non é fácil de olvidar. 

Todo evoluciona, nuns casos para millor e noutros para pior. As discotecas, en 
certo modo, cambiaron os hábitos da xente nova dándolle un golpe ás orquestras, 
incluso os grupos que tocan e cantan detrás dun karaoke e que dan a sensación de 
orquestra non as favorecen. 

A época das orquestras estivo posiblemente entre os anos cincuenta e os noventa 
aínda que hoxe as hai supervivintes.

Hai un gran número de localidades onde o músico Pedro fixo soar a súa trompeta 
e o baixo. Tocou case en toda Galicia e fóra dela, chegou ata Alacante, acompañou 
a grandes figuras tales como a nosa querida Ana Kiro, o percusionista de raza 
negra era un dos compoñentes de Orfeo Negro que interviu xunto con Marisol 
na película Rumbo a Río. Juan Pardo e Junior mencionan aos Capris nalgunha 
entrevista periodística. 

Sempre, como xa se dixo, ten loubanzas para o seu único Mestre, o seu tío 
Celestino Puentes, que xa con nove anos fíxoo subir a un escenario e dende aquela 
sempre estivo vinculado á música. Está retirado e aínda lle pica o gusanillo e 
colabora con algún grupo musical.

A súa historia está unida ao Racing coa súa trompeta, calquera evento do xogo 
sinalábao, non importaba que non o ollaran, e sen dúbida decían “Ese e Cupeiro”. 
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COLExIO mOnTE CAxADO:

LEmBRAnzAS DUn SOñO TRUnCADO

Autores:

Juán José Bermúdez Fresco

Fina Blanco Antelo

José Mª López Ferro

Audia Mouriño Freire

Dolores Roca Vázquez

Eladio Trabazo Meijome
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A pesares de todo, as súas reivindicacións tiveron eco e o cinco de febreiro de 
1982 levouse ao Pleno do Concello a “Ratificación da cesión de terreos” que a 
Delegación Provincial de Educación solicitaba para a construción dun centro de 
E.X.B. de oito unidades. A Corporación Municipal estaba presidida polo alcalde 
D. Jaime Vilaboy. 

COLEXIO MONTE CAXADO:

LEMBRANZAS DUN SOÑO TRUNCADO: 

CREACIÓN, AMPLIACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CENTRO

De 1975 ata 1982 a poboación das Pontes de García Rodríguez aumentou en 2234 
persoas (empadroadas) e producíronse 1652 nacementos. No 1983 o número de 
habitantes pasa a ser de 11307 a 12872 e nacen 213. 

Os centros de ensino, dous públicos, un privado e o do padroado de Endesa, 
víronse masificados, era imposible acoller a máis alumnado e comezan unha serie 
de  medidas ao respecto, chamando a atención das autoridades competentes. É 
de destacar a xornada que levaron a cabo todos os colexios, impartindo as súas 
clases na rúa ou nos seus patios e que, anque soe improcedente, tivo unha mala 
repercusión para o profesorado xa que, de xeito individual, foron castigados cun 
apercibimento, algo ilóxico pois non incumpriran o seu traballo, só o trasladaron 
á rúa.
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Xa no mes de agosto de 1984 o profesorado que obtivera o seu destino para a 
localidade das Pontes, é citado pola Delegación Provincial de Educación da 
Coruña para elixir as vacantes. Nese intre os nomeamentos  viñan para o C.P. de 
EXB das Campeiras. Aínda non se debera aceptar o nome suxerido polo Concello.

No devandito centro as obras estaban sen rematar e, ao ser de nova creación, traía 
un problema engadido. As clases deberían comezar en setembro e o alumnado 
descoñecía que libros e material precisaban. Era de urxencia solventalo e que as 
librarías tiveran tempo para pedir ás editoriais os textos elixidos dado que era un 
bo número de escolares. Foi así como se decidiu manter unha xuntanza, a finais 
de agosto, na casa da mestra Fina Fernández, encargada de pedir mostras dos 
libros ás distintas editoriais e alí foron escollidos.

Chegou setembro e as obras seguían sen rematar. O día catro dese mes reúnense 
no C.P. A Magdalena  os/as  mestres/as  nomeados/as  para o C.P. Monte Caxado 
co Sr. Inspector de zona D. Alberto González Armesto para coñecer as directrices 
a seguir e nomear ao Equipo de Dirección, que neste caso foron: Fina Fernández 
Bello como directora e José Mª López Ferro como secretario. Acórdase seguir 
traballando nun local cedido polo colexio veciño ata que se puidese acceder ao 
novo centro.

O proceso de adaptación ao novo posto de traballo foi duro pois o edificio en si non 
contaba máis que coas aulas e locais completamente baleiros. Houbo que amoblalo 
por completo e comprar folios, sobres, xiz, libros de  rexistro, borradores…, todo 
e a marchas forzadas coa fin de poder escomezar o curso a tempo e coa mínima 
normalidade, que non foi posible ata o 21 de setembro por non ser entregado na 
data prevista.

Iniciouse así un curso tan atípico que, ao quedar saturada a súa capacidade, houbo 
que deixar alumnado en aulas cedidas tanto  no C.P. A Magdalena  coas mestras 
Regina Villares e Teresa Roca e o mestre Juan José Bermúdez ; e nunha clase 

Sería o 5 de decembro de 1983 cando nun Pleno do Concello acórdase poñerlle o 
nome de C.P. de EXB Monte Caxado.
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Non figuran os Mestres cedidos no C.P. A Magdalena que, por consello do 
Inspector, seguirían formando parte do claustro dese centro.

O número de alumnos/as matriculados/as era de 414, coas clases moi masificadas.

- Preescolar do Barreiro con 34

- Preescolar do centro con 29

- 1º A de EXB con 30

- 1º B de EXB con 29

- 1º C de EXB con 23

- 2º A de EXB con 31

- 2º B de EXB con 32

- 2º C de EXB con 32

- 3º A de EXB con 33

- 3º B de EXB con 35

- 4º A de EXB con 35

- 4º B de EXB con 36

- 5º de EXB con 35

Ao non haber conserxe o Concello enviou a Georgina Vilaboy que tamén se 
encargaba da limpeza en tanto funcionou un so pavillón, logo  desempeñaron o 
labor de conserxe Rafael Bellas,  Mª José Corral e José Antonio Caínzos que é o 
actual.

Tan precaria era a situación que, xa como anécdotas, o teléfono foi durante un 
tempo o da directora e incluso o do secretario. Había que abrir una conta do centro 
nunha entidade bancaria e ambos os dous puxeron 50 pesetas dos seus petos. A 
dotación pola parte da Administración tardou en chegar e grazas á boa vontade dos 
comerciantese libreiros do pobo que fiaron, foise saíndo dos apuros do principio.

habilitada no Poboado do Barreiro e cedida por Endesa, un preescolar de 34 nenos 
e nenas coa mestra Esperanza Galego.

O día 17 de setembro celebrouse a primeira reunión do claustro para adxudicar os 
cursos e nomear coordinadores/as. Estaba composto por:

Ángeles López Merlán

Sofía Soto Vázquez

Mª del Carmen Eyré Vázquez

Sara Otero Méndez

Audia Mouriño Freire

Eladio Trabazo Meijome

Mª Carmen Bello Flores                                     

Yolanda González Díaz

Covadonga Núñez López

Claudia Lozano Lozano

Mª Dolores Roca Vázquez

Esperanza Galego Martínez

Josefina Fernández Bello

José Mª López Ferro

Nesta foto aparece Mª Carmen Ledo como sustituta de Sara Otero, e falta Josefina 
Fernández
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A APA, hoxe ANPA, 
sempre foi unha grande 
axuda no centro. Ao 
longo dos anos colaborou 
co profesorado e 
achegou ao alumnado 
moitas modalidades do 
deporte, deseño dunha 
roupa deportiva e a súa 
compra, actividades coma 
manualidades, pintura…, 
e mesmo as axudas 
aportadas para as distintas 
excursións, festas de fin 
de curso, material para 
as clases. Velou tamén pola conservación do Museo contratando a limpadoras 
para mantelo en condicións. Así mesmo, xestionou, de xeito privado, transporte 
escolar xa que o alumnado proviña de distintas zonas da vila.

Foi no curso 86/87 cando se completou 
a EXB co oitavo nivel. Ese mesmo ano 
convocouse un concurso para o deseño dun 
escudo representativo do centro, patrocinado 
pola Editorial ANAYA, a nivel do alumnado 
da 2ª etapa de EXB de toda a localidade. A 
lenda era “O saber é camiño da liberdade”. O 
primeiro premio recaeu nunha alumna deste 
colexio, Mª del Mar Bellas Otero. O escudo 
pasou a ser o emblema do colexio e del 
fixéronse pratos de cerámica e mesmo estaba 
impreso na roupa deportiva do alumnado.

Pouco a pouco o colexio foi collendo a súa identidade e xa en setembro do seguinte 
curso, e non sen dificultades, entrégase o novo edificio e completouse o centro ata 
7º de EXB incorporándose as/o mestras/e que estaban no C.P. A Magdalena e 
tamén Juana Valcárce, Adela Calvo e Mª Jesús Fdez. del Viso.

O pavillón polideportivo non se entregou ata o 19 de febrero de 1986.

Ao ser rematadas as obras a toda présa para poder escomezar o curso no segundo 
pavillón, foron chegando os problemas sendo o máis grave a falta de calefacción. 
O Concello, consciente disto, fixo todo o posible para ir tirando mentres a 
Delegación Provincial de Educación non o solucionaba. Cada tres ou catro días 
mandaba un bidón con combustible. A Asociación de Pais (entón APA) e o propio 
claustro do centro ían cansos de enviar notificacións á Delegación e non obter 
respostas positivas. Foi entón cando a APA decidiu, a finais do mes de xaneiro, 
facelo público no diario “La Voz de Galicia” como nova e publicidade (pagando 
por elo) para que chegara a toda a provincia a denuncia desta situación. Este acto 
tivo consecuencia. Fixo tanto daño á Administración que a primeira hora das 
clases recibiuse unha chamada da Delegación mostreando o seu malestar pola 
citada publicación e culpando á directora por permitir aos país e nais tal acción. 
O horario do colexio era de xornada partida. Foi algo surrealista, nas dúas horas 
que pasaron atra a entrada ás tres da tarde, xa funcionaba a calefacción. Incrible!. 
O que non se solventara en catro meses fíxose en dúas horas.
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- Representante Municipal: Antonio Castro Ferreiro

Non había representación do alumnado por carecer de ciclo superior (2ª etapa de 
EXB).

Houbo que formar tamén unha Xunta Económica da que formaron parte:

Directora…Fina Fernández Bello

Secretario… José Mª López Ferro

Representantes país/nais: 

- Jesús Leal Campos

- Luis Giz Echezárraga

- José A. Prada Quiroga

Representantes profesorado: 

- Claudia Lozano Lozano

- Eladio Trabazo Meijome

Representante Municipal: 

- Antonio Castro Ferreiro

Os equipos directivos tamén tiveron renovación ao incorporarse a figura dun xefe 
de Estudos. Neste Centro había dous, un de Primaria e outro de Secundaria.

Conforme ían cambiando as leis educativas tamén o facían os órganos colexiados. 
Nun principio había o chamado Consello de dirección que logo pasou a ser 
Consello Escolar.

O primeiro Consello de Dirección tiña a seguinte composición:

- Directora…Fina Fernández Bello

- Secretario…José Mª López Ferro

Representantes dos/as país/nais: 

- Luis Enrique Pintor

- Javier Barcia Pena

- Manuel Cáceres Márquez

- Mª Paz López Rodríguez

Representantes do profesorado: 

- Ángeles López Merlán

- Audia Mouriño Freire

- Covadonga Núñez López

- Yolanda González Díaz

Persoal non docente: 

- Georgina Vilaboy Tojeiro
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O claustro entegrante chegou a contar con 38 membros e os cursos de Infantil 
e Primaria foron incrementándose a medida que os país/nais contemplaban 
a posibilidade de matricular aos/ás seus fillos aos tres anos e que sairían con 
dezaseis, xusto para o bacharelato.

As instalacións foron aumentando. Ampliouse o pavillón 2 para acoller unha 
boa biblioteca, cafetería, seminarios…Xa se contemplou a figura dun/unha 
administrativo/a que facilitou en moito o labor dos Equipos Directivos e mesmo 
dos/as mestres/as á hora das matrículas, certificados, comunicación, boletíns de 
notas, etc. Por este posto pasaron Alberto, Manuel e Mª Eugenia que continúa a 
súa función no colexio A Magdalena.

Dotouse de moito material como ordenadores, pizarras dixitais…No pavillón 
de Primaria instalouse unha plataforma de acceso ao primeiro andar e no de 
Secundaria un ascensor para paliar as discapacidades.

Melloráronse os patios exteriores e construiron un patio independente con xogos, 
un pequeno horto para o alumnado de Infantil, e un peche acristalado adosado á 
parte traseira do pavillón de Infantil e Primaria.

Máis adiante créase o Equipo de Orientación sendo o seu encargado Juan José 
Bermúdez Fresco.

No tocante os/ás directores/as ao longo dos anos foron varios os/as que ocuparon 
o cargo. Por esta orde figuran:

- Fina Fernández Bello

- Juan José Bermúdez Fresco

- Luis Peña Rodríguez

- Francisco Pico Díaz

- Marina Fresco Calvo

- Fina Fernández Bello

- Marina Fresco Calvo

- Eduardo  Crego  Alonso

- Juan José Bermúdez Fresco, que continuou ata a extinción do colexio.

A finais do curso 95/96, sendo a Inspectora de zona Dª Elisa Menéndez, tivo lugar 
a nova adscrición do profesorado de todos os centros, coa implantación do Ensino 
Secundario. Así o colexio Monte Caxado pasou a ser un CPI, Colexio Público 
Integrado, acollendo dende Infantil de 3 anos ata 4º de Secundaria, que comezou 
no curso 98/99 co Primeiro Ciclo e completouse no curso 99/2000.

No ano 2002 pechou o colexio de ENDESA e maior parte do alumnado integrouse 
neste centro. Tamén o fixo o Mestre Emilio Nieto, procedente do colexio pechado.
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O MUSEO ETNOGRÁFICO “MONTE CAXADO”

Nacemento: No curso escolar 
1985/1986 levou a proposta ao 
claustro o mestre José Mª López Ferro 
da creación dun Museo Etnográfico 
nos corredores do Colexio. A idea 
non era orixinal, pois el viña dun 
centro onde xa contaban cun museo: 
O colexio Mosteiro de Caaveiro – 
A Capela. A idea foi ben acollida e 
comezouse pedindo a colaboración 
dos pais por carta. A resposta foi 
inmediata e moi positiva, e un tempo 
despois, o día 11 de maio de 1987, 
facíase unha inauguración oficial a 
cargo do entón Cronista Oficial, D. 
Enrique Rivera Rouco e contando 
coa presenza das autoridades locais. 
Amosaba xa unhas 250 pezas. Na 
actualidade, pasan das 4.000.

Localización: o museo situouse no edificio que correspondía a infantil e primaria, 
é dicir, as pezas do museo estaban á man de nenos de 3, 4 e 5 anos na planta 
baixa e na alta na de 6 ata 12 anos e faltou a primeira vez que intencionadamente 
romperan algunha peza ou simplemente a trocaran de lugar. Este feito foi 
moi importante e é de agradecerlle ao alumnado que por aquí pasou ao longo 
destes anos. Tamén ás compañeiras e compañeiros que ao longo deste tempo 
desempeñaron a súa función neste centro e que sempre souberon transmitirlles 
eses valores de respecto, coidado e de que chegaran a sentir o museo como algo 
propio deles.

Dende o ano 1999 ata o 2017 foron varias as promocións de Secundaria ao 
Bacharelato.
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ferreiros, a labranza, o froito, o muíño, o forno, a sega, a herba, os cabalos, o 
carro, a vestimenta, os útiles persoais (libros, documentos e obxectos da vida 
cotiá), a vida relixiosa, a vida militar, o hórreo e as vellas fotografías.

A súa utilidade: Mais o Museo non podía quedar só nunha mera exposición 
de pezas, tiña que ser útil para o ensino diario. Ao redor del fixéronse moitas 
actividades ao longo destes anos facendo museo. Imos destacar algunhas: - O 
museo serviu de espazo de consulta e estudo (levándose as pezas para aula 
cando o seu tamaño e o seu peso o permitía, para explicalas ou falar sobre elas, 
cando se facía referencia a elas nos temas a estudar; serviu de guía para moitos 
traballos de ex-alumnos/as que cando ían a estudar a universidade e tiñan que 
elaborar traballos relacionados con algún aspecto etnográfico, viñan solicitando 
orientación, facendo fotos, entrevistas, etc.)

- Partindo do museo elaboráronse traballos relativos a oficios, labranza, xogos…  
No curso 86/87 lógrase o primeiro premio (alumnado de 8º) no concurso Apeiros 
de labranza, convocado polo Museo Provincial de Pontevedra “García Alén”.  
Traballos relacionados co museo publicáronse nas revistas das festas patronais, na 
revista de educación EDUGA, en xornadas abertas... Recolléronse anacos da nosa 
cultura popular (refráns, adiviñas, cantigas, recitados…). Elaborouse un libro de, 
aproximadamente, un metro de altura con lendas recollidas do noso concello.

  

    Libro das Lendas das Pontes e lenda do sartego de Pontoibo

Obxectivos: Ao nacer nun colexio e como unha experiencia pedagóxica máis, 
tiña que contar cuns obxectivos pedagóxicos, entre outros:

Recuperar as pezas que se estaban a perder (As Pontes, dende mediados dos anos 
70 padecía unha industrialización moi forte o que implicaba unha desaparición 
das pezas relacionadas cos oficios, traballos artesanais, apeiros de labranza...).

Que o alumnado coñecera estes útiles, ferramentas, apeiros, etc. dos oficios, da 
labranza, da casa… empregados polos seus devanceiros e que os identificara polo 
seu nome, o que aportaría unha ampliación do vocabulario na lingua galega. 

Que valorasen a riqueza cultural da nosa Terra, tanto a cultura material coma 
inmaterial.

Que o alumnado valorase a riqueza artesanal destas pezas, é dicir, que se 
decate de que a maioría delas, foron feitas pola mesma persoa que os precisaba, 
imprimíndolle a súa personalidade.

Que o museo fose unha ferramenta máis da clase. …

O traballo: Se cadra, o máis custoso, xa que foron moitas horas dedicadas a: 
desprazarse para ir a buscar as pezas que nos ofrecían (algunhas tamén as traían), 
identificación e catalogación, inventariado sinxelo (nome da peza, do doante, 
lugar de procedencia e utilidade), limpeza, restauración (de precisala), colocación 
na sección correspondente e identificación cun carteliño cos apartados citados no 
inventariado. 

As seccións do museo: A vella escola, a casa, o moblaxe, os xogos, o son e a 
imaxe, a cociña, o alumado, os carpinteiros, os cesteiros, os canteiros, os mineiros, 
os latoeiros, os serranchíns, o liño e o tear, a la, os zoqueiros, os zapateiros, a 
matanza do porco, os cazadores, os troiteiros, as máquinas, o lavado no río, os 
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Lolo de Severiano, torneando e Pepe Castro (Penadocurro) facendo uns zapatos

- Outro ano, dedicouse unha semana enteira á realización de xogos populares, 
sendo os propios alumnos os que confeccionaron e participaron en ditos xogos.

- Tamén na celebración do día do Libro fíxose uso do museo e o alumnado puido 
ver e manexar exemplares antigos existentes.

- As colaboracións con xornais, con cadeas de TV (local,  autonómica e nacionais) 
tamén foron habituais.

- O museo explicouse aos propios 
alumnos do centro con visitas 
organizadas.

- En moitas ocasións, a celebración 
das Letras Galegas xiraron en col 
do museo ou dalgún aspecto del. Por 
exemplo, un ano o alumnado realizou 
diversas actividades manuais con 
algunhas das pezas do museo (escribir 
en pizarra con pizarrillo, escribir con 
pluma-plumín-tinta e tinteiro, imitar 
diversas caligrafías de manuscritos 
–EUROPA-, pasar o ferro de brasas, 
lavar a roupa coa táboa, a tina e o 
caixón, facer un novelo de la, coser 
con agulla e fío, moer cun muíño do 
café, etc), outro ano foi ter ao longo 
da semana das Letras varios artesáns 
(torneiros, canteiros, fiadoras, zapateiros, tallistas…) facendo mostras do seu 
oficio e participando o alumnado na realización de pezas sinxelas.

Alumnado practicando coas distintas pezas do Museo

Rosario Ledo, cardando la e Cesar Dapena, canteiro, explicando as ferramentas
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As que se retiraba gardábanse nas 
vitrinas do museo, contando cunhas 
1400 que van dende finais do século 
XIX ata hai 30 anos. Clasificadas en 
seccións (as escolas, os actos relixiosos, 
a nosa xente, as festas, a milicia, o agro, 
a vila, as vodas, o deporte, a emigración, 
os bailes…). As fotos colocábanse nun 
folio enmarcado anotando os datos 
facilitados e pegados nunha cartolina da 
cor que definía cada sección.

Publicacións: Elaborouse un libro do 
Museo dos que se fixeron tres edicións 
e co que agasallábase ás visitas, nel 
recóllense algúns dos contidos do 
museo. Co arquivo fotográfico tamén 
se fixeron dúas publicacións cos títulos 
Imaxes da lembranza I e II, e que 
tiveron moi boa acollida entre os pais 
e os veciños.

Arquivos clasificando cada tema cunha 
cor determinada

Exposición fotográfica 

As tres edicións do libro do Museo    Os dous libros de fotografías

- Houbo ocasións en que pezas do museo estiveron en exposicións fóra do centro.

- Editáronse libros publicados por autores non relacionados directamente co 
centro que recollen fotos das pezas do museo e que o citan. 

-  Fixéronse obradoiros de construción ou fabricación de xogos e enredos.

Visitas: O museo estivo aberto ao 
público en xeral (venres de 17 a 19 h., 
sábados e domingos de 11 a 13 h.), as 
visitas eran guiadas pois contabamos 
cunha guía, froito dun convenio de 
ANPA-Concello.. E tamén puido ser 
visitado, previamente solicitadas, por 
grupos amplos, excursións de outros 
centros, amas da casa, asociacións de 
veciños, etc.

Polo museo, ao longo destes anos, pasou moitísima xente e de moitas nacionalidades. 
E agardamos que sigan pasando nun futuro na súa nova localización.

Outras actividades: Andando o tempo xurdeu un novo proxecto que tiña por 
obxecto recoller fotografías antigas para a elaboración dun arquivo fotográfico. O 
procedemento consistiu en mandar unha carta pedindo a colaboración dos pais e 
veciños. Estes foron emprestando os orixinais dos que se fixeron copias (primeiro) 
e, logo, coa chegada do escaner, escaneáronse, fixéronse copias, facilitáronnos 
datos (data, lugar, persoas que aparecen, acontecemento, etc.) e logo, todos os 
anos, coas fotos recollidas organizouse unha exposición que quedaba permanente 
no museo durante medio ano aproximadamente, momento en que se iniciaba de 
novo a recollida de fotos para facer a seguinte. 

Visita das Amas da Casa de Pontedeume
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Resultaron gañadores Cristina Meizoso, alumna de 8º, e Alejandro Cupeiro , 
alumno de 7º. Respectivamente co debuxo da tartaruga Amiña e o lema. 

 En setembro de 2002 hai un cambio na coordinación sendo a partir dese curso 
a mestra Fina Blanco a encargada de coordinar o proxecto medioambiental ata 
a súa extinción en xuño de 2017 xunto cos/coas seguintes mestres/as: Dolores 
Prieto, Angeles Lourés, Sara Álvarez, José Manuel Martínez, José Antonio Soto 
e Mari Carmen Ramil.

Dende o momento da súa aparición tivo como único e fundamental obxectivo a 
concienciación do alumnado na defensa e coidado da Natureza.

Pretendeuse facer este labor paseniñamente, poñendo curso a curso os chanzos 
precisos para a consecución deste obxectivo; é dicir, preferimos facer poucas 
actividades pero que fosen quedando como definitivas para cursos posteriores. 
Pódese dicir que as actividades medioambientais formaron parte da educación 
habitual do alumnado deste centro escolar, moi por riba do nivel que puidera ter 
calquera outra área transversal do currículo educativo.

Por iso mesmo é que as actividades da AMA estaban espalladas ao longo do 
curso e nos diferentes niveis educativos. Non había, pois, un grupo específico de 
rapaces e rapazas adicados/as a esta tarefa, senón que era todo o colexio o que 
formaba parte deste proxecto.

Quizais o máis salientable deste programa de actividades fora a súa 
multidisciplinariedade, xa que non estaban reducidas a unha soa asignatura, ou 
a actividades extraescolares, senón que se realizaban en distintas asignaturas 
(Naturais, Tecnoloxía, Plástica e Visual, Educación Física, Linguas, …), enfocadas 
a esta Aula de Medio Ambiente.

Logo de máis de trinta anos de museo, pódese dicir que o museo foi unha realidade 
importante para todos, único museo existente no noso pobo. Foi importante para 
o centro, xa que foi unha das súas sinais de identidade; para o profesorado, pois 
considerárono como algo moi especial do seu centro e, sobre todo, para o alumnado 
(pois sabemos que o sentiu como propio e así o demostrou ao longo destes anos 
coidándoo e alimentándoo, pois a maioría das pezas as trouxeron eles).

AULA DE MEDIO AMBIENTE MONTE CAXADO

A Aula de Medio ambiente (AMA) do CPI Monte Caxado das Pontes creouse 
durante o curso 1995-1996 por iniciativa dunha parte do profesorado deste centro 
sensibles á defensa da Natureza. Foi no  claustro do 8 de novembro de 1995  cando 
o mestre Miguel Anxo Romero propón levar adiante esta iniciativa. Nace así 
unha Comisión inicial formada polos/as seguintes mestres: Francisco Pico,  Fina 
Fernández, Adela Calvo, Mª Jesús Fdez Del Viso, José Mª López, Marina Fresco, 
Covadonga Núñez, Esperanza Galego, Yolanda González e Miguel A. Romero 
como coordinador dunha serie de actividades medioambientais que perduraron no 
tempo. Durante o primeiro curso escolar no que funcionou, preferiuse primar que 
as actividades tivesen continuidade, aínda que estas non fosen moi numerosas. 
Foi nese ano escolar cando se convoca o primeiro concurso entre todo o alumnado 
para obter a mascota e o lema que identificaría este Proxecto Medioambiental. 
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Día da bici

Logo de estar programada varias 
veces adicar un día a sair todo o 
colexio en bici ata a Fraga, houbo 
que suspender esa actividade 
pola climatoloxía adversa. Foi no 
curso2001-2002 a primeira vez que 
puido levarse a cabo tal actividade. 
O resultado foi millor incluso do 
esperado.

Horto escolar

Dende o curso 1999-2000 houbo un horto no interior do patio de E. Infantil 
coa idea que os/as nenos/as desa etapa e de E. Primaria puxeran en práctica as 
súas labouras agrícolas. Deste xeito fíxose un peche con estacas, mallas e unhas 
cancelas para separar este espazo da zona propia de xogo. Tamén había  un 
composteiro, onde se elaboraba o  compost.

En canto ao profesorado, había un grupo de persoas, maiormente de E. Infantil 
e E. Primaria que eran as encargadas de organizar as actividades. Non sería 
xusto esquecer ao grupo de profesores/as de Secundaria que  colaboraban neste 
proxecto. 

ACTIVIDADES QUE DESENVOLVEU A A.M.A.

Primeiras xornadas de educación ambiental en outubro de 2001

Durante tres tardes do mes de 
outubro ofertáronse unha serie 
de obradoiros, charlas, roteiros, 
representacións teatrais e 
exposicións abertas organizadas 
pola Aula de Medio Ambiente e 
subvencionadas pola Consellería 
de Medio Ambiente. Tiveron 
unha enorme repercusión na nosa 
vila.
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Concurso de reciclado

Foron 18 anos  convocando un concurso 
que sempre tivo  moito éxito entre a 
nosa comunidade educativa: O certame 
de Reciclado. Tratábase de que os/
as alumnos/as elaboraban xoguetes, 
maquetas, e todo tipo de artiluxios 
con material de desfeito. Os traballos 
seleccionados polo xurado pasaron a 
formar parte do Museo do Reciclado 
que fomos creando no colexio colocando 
nunhas vitrinas aqueles que resultaban 

Pedro de la Fuente Viveiro - 1º E. Primaria

Mario Cupeiro Tembrás - 2º E. Primaria

Saleta Orosa Ramos  - 3º E. Primaria

Yeray Paz Román  - 5º E. Primaria

Carmen Romero Blanco - 2º E. Secundaria
Elia López Soto - 2º E. Secundaria

Mateo López Soto - 4º E. Secundaria
Laura Purriños Lago - 1º E. Secundaria

Carla López Orjales  - 6º E. Primaria

Érika Fernández López - 4 º E. Primaria

Ás Catro esquinas xogarás
e moi ben o pasarás.

A goma serve para borrar
e tamén para xogar.

As Canicas

O Tempo da Billarda, A
Peonza, o xogo do Botón,
recorda o xogo do vento contra
o tempo, o fogón vello e a
leña ardendo.
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Obradoiros

Outra actividade que gozaba da preferencia dos/das nosos/as alumnos/as era a 
realización dos distintos obradoiros, como  :Concurso de fungos e cogomelos, 
decoración de Nadal, Entroido, cociña, proxecto Monte Caxado, charlas 
medioambientais.

Concurso de debuxo

Fíxose un calendario nestes  catorce últimos anos onde, aparte dos meses do ano, 
redactamos uns consellos medioambientais para toda a poboación en xeral e en 
particular para a xente da nosa vila. No ano 2.003 elaborouno o grupo da A.M.A. 
coa idea de repartilo en tódalas casas, sen nengún ánimo de lucro e subvencionado 
polo Concello. Vendo que a idea podía resultar aínda máis fructífera optamos 
convocar un concurso de debuxo entre o alumnado de 2º Ciclo de E.S.O.onde os 
motivos a reflexar estiveran relacionados co medio ambiente nos seus aspectos 
tanto negativos como positivos. Dese concurso saíron uns gañadores que se lles 
faría un agasallo e ó mesmo tempo eses debuxos elexidos servirían de soporte 
para elaborar o calendario 2.004. 

No curso 2016-2017 convocouse o 14º concurso de debuxo para o calendario 2017 
participando todo o alumnado do centro. O tema dos debuxos foi “Os xogos dos 
nosos avós”. Quixemos facer unha lembranza final a esta actividade e neste curso 
17-18 recopilamos algúns debuxos de calendarios anteriores e fíxose o deste ano 
2018.
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non eran os que se pretendían 
nun principio, xa que a maleza 
(toxos, herba...) apoderábanse 
das prantacións. A partires do 
devandito curso pensouse a idea 
de crear unha Aula Didáctica e de 
Ocio de Natureza seguindo unhas 
pautas lóxicas. Contamos para 
elo coa colaboración de Carlos 
Cazón, un profesor de Tecnoloxía 
do Centro naquel momento 
que, logo de ver a finca, medila 
e debatir alternativas, fixo un 
proxecto que serviu de guía. 

Todos os anos facíase unha ou 
dúas actuacións con alumnado e 
Mestres:  plantacións e xogos na 
natureza . A día de hoxe xa case 
está rematado o proxecto que 
comezou hai 20 anos.

Voz natura

No curso 96-97 comezouse a participar no programa medioambiental Voz Natura 
que acababa de dar os seus primeiros pasos. Participación que durou ata o curso 
2016-2017. Con este programa obtivemos dous recoñecementos importantísimos 
para nós. No curso 98-99 concedéronnos o Premio Galicia polo traballo 
desenrolado ese curso na área do Bañal. E no curso 2011-2012 fomos o colexio 
premiado co Premio Provincial A Coruña.

gañadores casa curso. Con motivo do peche do pavillón de secundaria, onde se 
albergaba ditas vitrinas, e logo de conversas co Concello tomouse a decisión ben 
acaída de recolocar esas vitrinas cos traballos de tantos anos na actual Ecoescola 
das Campeiras. Desta forma esta exposición pode seguir sendo visitada e 
conservada.

Actuacións na área da natureza do Bañal

O Proxecto que máis envergadura segue a ter  é a creación dun gran espazo natural 
denominado Parque Natural Didáctico e Ocio, situado na Casilla do Bañal, 
preto da estrada As Pontes- Ortigueira. Este terreo é unha cesión do Concello 
das Pontes, feita no curso 1997-1998, cunha idea prefixada de crear unha fraga 
autóctona. Isto foise facendo os primeiros anos plantando árbores, que foron o 
resultado das labores de sementeira 
de landras e castañas realizadas en 
todas as aulas do noso Centro.

Chegou un momento, no curso 2002-
2003, no que decidimos darlle un xiro 
a este proxecto. O motivo principal 
foi que os resultados acadados 
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Igualmente agradecer a axuda de empresarios e asociacións locais que botaron 
unha man cando a precisamos, así como ao Concello das Pontes que subvencionou 
e apoiou unha parte destas actividades, e por último ao Grupo Voz e as empresas 
locais que sempre estiveron dispostas a colaborar con nós en todo o que lles 
pedimos.

A todos, moitas grazas.

Por último lembrar algo moi importante. A Aula de Medio Ambiente do CPI 
Monte Caxado desaparece no momento en que o fai o centro educativo onde foi 
creada que é o Monte Caxado. Trátase dun proxecto inherente e vinculante ao 
CPI Monte Caxado. Se o noso cole, por mor deste fatídico Decreto, se extingue, 
a AMA desaparece con el. UNHA TRISTE DECISIÓN TOMADA DENDE 
INSTANCIAS ALLEAS Á COMUNIDADE EDUCATIVA DO CPI MONTE 
CAXADO.

25 ANIVERSARIO

A finais do curso 2009, o 23 de maio, tivo lugar a conmemoración do 25 aniversario 
do colexio. O director, Eduardo Crego, xunta cunha comisión formada para tal 
evento, prepararon unha serie de actividades para ese día. Organizouse unha 
exposición fotográfica que tivo unha grande acollida. Tamén houbo un xantar 
que reuniu a alumnado que xa non estaba no centro, país, os/as alumnos/as que 
estaban matriculados e profesorado actual e antigo.

Convidouse ao acto á Inspectora Dª Magdalena Duarte, a de zona nese intre, que 
se animou incluso a tocar o tambor co grupo participante.

Foi unha xornada moi entrañable e emotiva. Atoparse con rapaces e rapazas que 
incluso algún xa non estaban no pobo e que, despois de tantos anos, xa había que 
preguntar quen eran e que tiveron moitos xestos de cariño co profesorado que lles 

Concienciación

Como colofón a esta actividade queremos facer fincapé no máis importante de 
todo que foi a labor fundamental de conquerir que os/as nosos/as rapaces/as 
acadaran un espíritu de compromiso coa conservación e mantemento do noso 
patrimonio natural, cultural e histórico.

Coidamos que todo este traballo é unha caixa de resoancia que traspasa os lindes 
do alumnado, o que se reflicte en feitos como son a colaboración das familias, 
sobre todo un pequeno grupo de pais e nais, demostrada cada vez que se lles pedía 
a súa axuda e participación, co que pensamos que esta implicación se levou ao 
ámbito da vida familiar cotiá.
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impartirá clase. Moitos deles xa viñan cos/coas seus/súas fillos/as. Inesquecible.O 
xantar consistía en: polbo, churrasco, sobremesa, café e algún que outro chupito 
e refrescos.  

O claustro agasallou aos/ás Mestres/as que 
continuaban no centro dende o primeiro ano. Os/as 
homenaxeados/as foron: Audia Mouriño, Ángeles 
López, Juan José Bermúdez, Eladio Trabazo, Dolores 
Roca, José Mª López, Fina Fernández. Era unha 
pomba de cerámica e flores. Na pomba había unha 
lenda. “Ninguén pode asubiar só unha sinfonía. É 
necesario unha orquestra. Vós comezástela e xuntos 
facémola soar”. Con agarimo os vosos compañeiros 
1984/2009. Isto fixo que a máis dun/dunha lle 
saltaran as bágoas.

Tamén se fixeron pratos conmemorativos, co escudo, 
dese día e un libro de adicatorias e sinaturas para que 
todos deixaran alí o seu recordo.
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Foron moitos os concursos nos que o centro participou, tanto nos convocados na 
propia localidade como de fóra dela. Deles facemos un pequeno resumo:

No ano 1995 obtívose o 3º Premio no 
“Concurso de Beléns” organizado pola 
piscina Municipal das Pontes no que 
participou o alumnado do oitavo nivel. 
Consistiu nun vale de 10000 pesetas que 
foron invertidas en material deportivo.

No ano 1996, o 22 de maio, o 1º premios 
no “Concurso Galego de Vídeo Escolar” 
convocado pola Excma. Deputación de 
Lugo. O tema foi “os Monicreques”.

No 1997, o 30 de maio, levouse o 1º 
Premio no mesmo concurso co tema 
“Os Xogos Populares”

No ano 1998, o 29 de maio, e tamén no 
mesmo concurso o 1º Premio co tema 
“Estudo Interdisciplinar do Rego do 
Brixeo”.

Estes premios foron otorgados ao 
alumnado da Primeira Etapa que, 
xunto co seu profesorado, elaboraron 
as devanditas unidades. Consistían nun 
Diploma e unha cantidade monetaria 
que logo se investiría no Museo do 
propio centro.

PREMIOS, MENCIÓNS 
E PUBLICACIÓNS

O primeiro premio que 
se obtivo no colexio foi 
aproveitando o Museo 
Etnográfico. Un grupo 
de alumnos/as do 8º 
nivel participou nun 
concurso convocado 
polo “Museo García 
Alén” de Pontevedra, 
acadando o Primeiro 
Premio. Era tal a ilusión 
posta no traballo que 
ata o día de Noiteboa 
(Vacacións de Nadal) 
pola mañá acudiron ao 
colexio para acabalo 
denantes de que 
rematara o prazo.
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deste equipo foi Yago Rodríguez 
Yáñez. O premio consistiu 
nunha fin de semana en Muíños 
(Ourense) onde practicaron 
sendeirismo, piragua…

A nivel interno un grupo de 
profesores/as elaborearon dúas 
unidades didácticas: “O liño en 
As Pontes” e “Xogos Populares”. 
Desta última fixéronse unhas xornadas no patio coa fin de conseguir que o 
alumnado recuperase algún xa esquecidos e que se practicasen nas horas do 
recreo: chapas, zancos, sacos, mariola, a ra, corda…

No ano 2003, no mes de maio, 
obtívose o accésit no concurso 
de Teatro da Campaña 
Entre Nós en Galego. Os 
participantes foron os niveis 
de Infantil e Primaria.

No ano 2014 a clase de 1º de 
E.P. obtivo o 1º premio pola 
participación no 1º Certame 

Galego das Artes pola Igualdade de Xénero “Relatos”. O traballo realizado na 
aula foi un conto titulado “A amizade de Lois e Ana” e o premio conistiu en 150 
€, un libro de Helena Villar Janeiro e un Diploma.

Mais o concurso por excelencia, con Trinta anos de duración (1987-2017), foi o 
Certame Artístico- Literario conmemorativo das Letras Galegas; convocado pola 
ANPA do colexio, e no que cada ano a participación era maioritaria dende Infantil 
ata Secundaria. Constaba de varias modalidades: Creación literaria (narrcións, 
poemas, contos…), Creación artístico- plástica (pintura, debuxo, cómic…). Unha 
boa parte destes premiados están enmarcados e expostos no edificio onde estaba 
Secundaria. Creación musical (cancións con letra e música). O tema viña definido 
dende un principio ata as últimas 3 edicións que o tema era libre.

No ano 2004, na entrega de premios, a ANPA fixo unha mención especial aos 
Mestres José Mª López e Fina Fernández pola súa adicación en prol do Museo 
Etnográfico Monte Caxado, aos que lles fixeron uns agasallos.

Non podemos esquecer que o CPI Monte Caxado resultou gañador do Club de 
Debate correspondente ao curso 2011-2012; inicialmente o grupo de alumnos/
as tivo que superar a fase provincial, celebrada o 24 de marzo en Ferrol, mentras 
que a fase galega tivo lugar o 28 de abril do ano 2012. O Mestre e preparador 
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Por outra banda, en multitude de ocasións os nosos estudantes acadaron premios 
no Certame “Terra Chá”, organizado pola Asociación Xermolos de Guitiriz, tanto 
na especialidade de debuxo como nas vertentes poética ou prosística.

No ano 2016 o alumnado de 3º de ESO, xunto co profesorado coordinador 
e responsable do proxecto, José Manuel Martínez e Sara Álvarez e o apoio  
colaboración de Carolina García, directora de SEARA, conformaron a súa propia 
cooperativa educativa PROEM e crearon a primeira aplicación móvil gratuita 
do municipio, que ofrecía 
os recursos turísticos 
da localidade. Con este 
proxecto acadaron o premio 
“As Pontes Emprende” á 
mellor iniciativa escolar que 
consistiu en 300 €.

A revista “Luz sen Noite. Revista do Saber” correu a cargo do Departamento de 
Lingua Castelá do CPI Monte Caxado. Consta de catro números (cero, un, dous 
e tres) e viu a luz a finais do curso 2010-2011, co ánimo de recoller as diversas 
iniciativas dos rapaces de Secundaria do centro así como a súa derradeira 
aparición produciuse en xuño do curso 2013-2014.

Dende o Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística publicouse no ano 
2014 e con selo editorial propio (Edicións do Caxado), o libriño titulado “A vida 
ilustrada en catro linguas: galego, castelán, francés e inglés”. Precisamente na 
propia portada o título figura igualmente en castelán, francés e inglés.

Xa no ano 2015, novamente o Equipo de 
Dinamización e Normalización Lingüísti-
ca publicaría un libro, centrado neste caso 
no ámbito gastronómico. Así creouse   
“Para lambóns e larpeiros: 125 receitas do 
CPI Monte Caxado”, tamén en Edicións do 
Caxado.
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Entre as 13:00 horas e as 14:00 horas 
recibiuse unha chamada telefónica 
da Inspectora de zona, en prácticas, 
Belén Galán, para ter unha entrevista 
de urxencia sen indicar motivo algún. 
Ao pouco preséntanse en Dirección o 
Inspector Xefe, Fermín Alvarez e o Xefe 
Territorial Indalecio Cabanas. Chámase 
aos Xefes de Estudo que teñen que 
abandonar as actividades que estaban desenvolvendo nese intre. Sacan do CEIP 
A Magdalena á directora, Elena Coira, que estaba no festival de fin de curso. Xa 
con todos/as sentados/as e logo de inicio dunha conversa banal, o Xefe Territorial 
solta a BOMBA: o CPI Monte Caxado desaparece, o alumnado de infantil e 
primaria e o profesorado destas etapas quedará provisionalmente no edificio 
de infantil-primaria e o alumnado e profesorado de secundaria pasarán ao IES 
Moncho Valcarce. Quedamos conmocionados/as e sen capacidade de resposta, 
posteriormente chegaron José A. Soto e Pedro Neira que  coñecen con dor esta 
tremenda decisión.

 Din que é unha decisión 
pechada do Consello 
da Xunta que sairá na 
información do telediario 
en escasos momentos, de 
aí esta reunión precipitada 
a que se nos forza sen 
por asomo haberse 
anticipado nunca tamaño 
prexuízo para a nosa 
comunidade educativa 
con efectos tamén nocivos 

No ano 2017 o mesmo grupo de ESO e xa cursando 4º presentouse ao concurso 
“Cooperativismo no ensino” da Xunta de Galicia conseguindo o 1º premio que 
lles foi entregado o 16 de xuño dese ano en Santiago. A parte do Diploma recibiron 
2000 €.

EXTINCIÓN DO CENTRO

O día 22 de xuño de 2017 era un día fermoso 
no CPI Monte Caxado porque celebrábase o 
fin de curso rematado satisfactoriamente ao 
que debería seguir un merecido descanso 
estival.

O alumnado da etapa de primaria estaba no 
Lago das Pontes co seu profesorado e o Xefe 
de Estudos, Pedro Neira. Facíanse diferentes 
tipos de xogos populares na Praia e no 
campeiro nun ambiente festivo e didáctico.

O alumnado de secundaria estivo esa 
mañá na biblioteca (un espazo de case 200 
metros cadrados, ben dotada) celebrando 
a graduación de 4º de ESO, co profesorado 
respectivo e o Xefe de Estudos José Antonio 
Soto.

A etapa de Infantil tamén realizaba as últimas 
actividades de despedida de curso liderada 
polas mestras Enma Santiago, Begoña 
Ferreiro, María López e Beatriz Permuy.



232 233

Equipo
Colexio Monte Caxado: Lembranzas dun sono truncado

AGRADECEMENTOS

No mesmo día en que se produce 
o anuncio da extinción do colexio  
a noticia correu como un regueiro 
de pólvora. Esa mesma tarde 
énchese o pavillón polideportivo 
de persoas ansiosas de coñecer o 
que pasou, aínda que faltan forzas 
para explicar o inexplicable; con 
todo, cos membros da ANPA e 
a alcaldía e o esforzo colectivo, 
vaise aclarando o que pasou e 
o que é preciso facer. Iniciase 
así unha loita co despregue 
de innumerables e potentes 
actividades reivindicativas en 
contra do peche e a integración 
de colexios. Non imos a 
pormenorizar todo o que está nas hemerotecas, nas imaxes gráficas, nas actas de 
reunións diversas, na memoria colectiva … Compre porque é de ben nacidos ser 

e indesexables nas comunidades educativas do IES Moncho Valcarce e CEIP A 
Magdalena e por extensión un dano enorme para o conxunto da educación en As 
Pontes.

Conta Quinto Curcio Rufo na súa Historia de Alejandro Magno (“De rebus gestis 
Alexandri Magni” século I d. C) que acampado o exército macedonio fronte ao 
moito máis numeroso exército persa de Dario III e ante a inminencia do combate, 
convocou a consello, ben porque dubidase ou ben para poñer a proba aos seus 
e preguntou cal era o mellor partido a tomar. Parmenión o máis hábil dos seus 
xenerais xulgaba que na arte da guerra valía máis unha sorpresa que unha batalla 
polo que os macedonios podían caer sobre o inimigo a unha hora intempestiva da 
noite. De distintas costumes e idiomas, como poderían poñerse de acordó cando 
espertasen do seu sono, empavorecidos polo imprevisto perigo?...Case todos 
aprobaron as razón de Parmenión…Alejandro o Magno díxolles “esta estrataxema 
que me propoñedes, viría ben a ladróns e bandoleiros, pois a súa norma é pasar 
desapercibidos …É o meu firme propósito atacar ao inimigo abertamente e á luz 
do día. Prefiro lamentarme da miña sorte antes que arrepentirme da miña vitoria 
(conseguida de noite, como bandoleiros e de xeito traizoeiro ).

Nos ciclos da historia non importa en 
que século esteamos, os comportamentos 
humanos repítense aínda que varíen as 
circunstancias.
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• A todas as persoas que fixeron a “camiñata” ata A Coruña e ás que se 
desprazaron en buses ata Santiago e tamén Coruña,  para manifestarse fronte ao 
poder arbitrario.

• Aos portavoces dos partidos políticos no Parlamento de Galicia que se 
manifestaron contra o peche e avergoñaron ao Conselleiro Román que por decreto 
e con nocturnidade e traizón,  pecha un centro educativo cun terzo de século de 
historia.

• Aos Deputados/as do Parlamento de Galicia que viñeron ao colexio para 
manifestar a súa solidariedade e o seu apoio.

• Aos país e nais e profesorado que presentou, sen tempo material para facelo, 
demanda xudicial para parar a sen razón. Ao Concello que como institución fixo 
denuncia legal.

• Ás xornalistas pontesas dos diarios de La Voz de Galicia e El Progreso que, 
incluso soportando presións, informaron e levaron ás cabeceiras dos seus medios 
a loita digna das xentes dun pobo. Aos medios de comunicación locais (radio e 
TV Eume) polo seu seguimento día a día. Igual que a Ferrol Diario por seguir e 
publicar as actividades que se desenvolveron.

• Ao comercio local que pechou e defendeu as manifestacións que se foron 
realizando.

• Ás asociacións de empresarios que participaron nas manifestacións e nas diversas 
reunións do Consello Escolar Municipal. Que puxeron todos os seus medios 
na defensa de algo tan importante como que a nosa vila non perdera un centro 
educativo de máis de douscentos setenta alumnos/as e cunha oferta educativa que 
cubría todo o espectro do ensino obrigatorio, dos tres anos aos dezaseis.

agradecidos, dende a comunidade educativa do Monte Caxado manifestar os máis 
sinceros agradecementos.

• Aos representantes dos centros que mantiveron numerosas e intensas reunións 
para rexeitar a extinción do CPI Monte Caxado, que debateron cos poderes 
“fácticos” da Administración, que argumentaron e acordaron algo tan racional 
como a moratoria dun ano.

• Ao alumnado en xeral e a aquel que elaborou un extraordinario programa 
cultural que mantivo aberto o colexio día e noite.

• Ás persoas e familias que, en defensa de causa xusta, sufriron a agresión da 
garda pretoriana de Feijoo.

• Ás diferentes asociacións das Pontes que se solidarizaron coa loita agónica do 
centro contribuíndo coa súa música, os seus bailes, o deporte,… a manter a moral 
na loita pola dignidade fronte á “ignonimia” e o atropelo.

• Ás familias que acompañadas dos seus nenos/as velaron e durmiron no chan 
en defensa do seu colexio. Que construíron e pintaron pancartas artesanais que 
encabezaron marchas, encerros, concentracións …

• Ao equipo de país e nais que loitou ata o último minuto na defensa do colexio, 
con actos reivindicativos de sorpresa e programados nos sitios máis dispares: 
Vilalba, Cambados, Parlamento de Galicia, Casas Novas … Día a día para evitar 
o peche, contra o muro, ao sol e o vento, montando garda en vixía permanente.

• Aos que crearon na plataforma Change.org a posibilidade de asinar contra o 
peche e a toda aquela persoa que asinou.

• Aos concelleiros de todas as organizacións políticas con representación 
municipal que por unanimidade rexeitaron a “tropelía” co Alcalde ao fronte.
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E para todo aquel que de forma directa ou indirecta causou e/ou contribuiu a que 
se pechase o noso querido Mone Caxado, parafrasear un romance; Romance del 
Prisionero (Anónimo s. XV).

“…Tenía una avecilla
Que me cantaba al albor
Matómela un ballestero

¡Dele Dios mal galardón!”

• Aos membros do Consello Escolar Municipal e ANPAS que estiveron contra a 
extinción/peche do Monte Caxado.

• E a tantos e tantas que podan quedar sen citar  pero a quen facemos extensivo o 
agradecemento por parte da Comunidade Educativa do Monte Caxado.

• Ás asociacións pedagóxicas e persoeiros que escribiron dende os seus ámbitos 
expoñendo con valentía e liberdade claros e fermosos argumentos a prol do 
colexio e da súa traxectoria educativa, os seus logros, a súa vitalidade.
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- José Antonio Doce

- José Manuel Dopico

- Mª José Gómez

- Jorge Varela

- Iago J. Rodríguez

ÚLTIMO CLAUSTRO

Asistentes ao último claustro celebrado o día 26 de xuño de 2017:

- Director: Juan José Bermúdez

- Secretario: Fernando Mª Casanova

- Xefe de estudos de Primaria: Pedro Neira

- Xefe de estudos de Secundaria: José Antonio Soto 

- Begoña Ferreiro

- María López

- Fina Blanco

- Dolores Prieto

- Mª Carmen Ramil

- Mª Concepción Arias

- Berta Corral

- Cristina Antón

- Mª Ángeles Lourés

- Ana I. Vázquez

- José Manuel Martínez

- Sara Álvarez

- Isabel Pardo

- José Ignacio Sautúa

- Beatriz de la Fuente

- Mª América Fernández

- Pilar Gómez

- Noemí Caaveiro

- Patricia Calvo
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RELEMBRANZA E INTRODUCIÓN

1. Lembrando o décimo aniversario da Revista Hume

O título do presente traballo fai alusión directa á antiga rede viaria que pasaba 
polas Pontes. Como poderían comprobar, os que leron outros artigos da miña 
autoría en anteriores números desta revista, non será, polo tanto, a primeira vez que 
fale deste asunto, resaltando a importancia desta vila medieval na configuración 
territorial e na rede viaria do país. Non é un asunto menor, pois se ben moitos 
autores presupoñen a existencia dunha antiga rede prerromana aínda non fomos 
capaces de definila totalmente; non é nada doado, nin moito menos. 

Nesta ocasión, con motivo da celebración do décimo aniversario desta xa madura 
revista, retomo o  fío da investigación histórica, pois ese décimo aniversario 
tráeme moitos e gratos recordos, e se en algo poido axudar, sigo, dez anos despois, 
facéndoo con outro dos meus traballos.

Pero antes de comezar quero ter un agarimoso recordo para os entrevistados 
e entrevistadas, ou colaboradoras e colaboradores desta revista, que faleceron 
nestes dez anos; coñecín a algúns e participei con eles en varias xornadas; fóronse 
indo por ese rueiro que ninguén coñece cando se vai, nin o longo que é o seu 
percorrido, pero que todos temos que andar. Grazas a eles tamén coñecín aspectos 
da vida pontesa de antano, das súas xentes e da tremenda transformación que 
experimentou ó longo do século XX. Recordei daquela e recórdoo hoxe tamén 
que teño varias ramas familiares que, ou viñeron das Pontes ou pasaron por aí, 
que foron : os Pita de Castro, os Maseda de Aguiar, os da Bouza, os Vázquez de 
Serantes, e algunhas outras.

Nestes dez anos, que pasaron coma un lóstrego, é de lei render un merecido e 
grande recoñecemento aos fundadores, ás socias e socios, e aos membros das 

1.2. O castro de Xove e o millar de Codeso. ¿Estarían este castro de Xove 
e o millar de Codeso na rota auxiliar da rede viaria romana dalgunha das 
vías XIX e XX que comunicaba Lugo, Buriz, Parga ou o val das Pontes 
con outros Lugares da costa, como Vares, Ortigueira, Cariño ou Cedeira?. 
A importancia do nome

2.-  Os achados numismáticos de Vares e de Montoxo como exemplo

3.- Na procura da antiga rota terrestre

4.- Lapatiancos e o val das Pontes: A importancia dos recursos minerais,  as fon-
tes para obtelos e as vías de comunicación para distribuilos

CAPITULO III:

OS CAMIÑANTES BAIXO O AMPARO REAL E A PROTECIÓN DAS VILAS

1.- Camiñantes e comerciantes baixo o amparo real e a protección das vilas

2.- O itinerario que comunicaba Astorga coas Pontes e con outros lugares da costa 
ártabra, do Ortegal e de Vares no século XV

2.1. Os dereitos de exención que tiñan todos os veciños da cidade de Astorga 
de pagar: portádego, peaxe, pasaxe, rondaxe e  castelaxe

APÉNDICE DOCUMENTAL

1.-Documento do ano 1431: Requirimento de Pedro e Alfonso Botas, veciños de 
Astorga, ó alcalde de Lugo, para que garde e faga cumprir no Reino de Galicia o 
Real privilexio que exhiben, polo cal os veciños da citada cidade leonesa, estaban 
exentos de pagar portádego.



246 247

Carlos Breixo Rodríguez
A importancia do territorio na antiga rede viaria. De miliarios, aras, deuses, castros , portos...

A transcrición íntegra do documento sairía no primeiro número desta revista1, 
o que conservo con moito cariño e agradecemento (teño un so exemplar, e 
penso que escasean) pois foi a primeira creación escrita da asociación polo que 
comparto con certo orgullo a súa paternidade,  xunto co resto das colaboradoras 
e colaboradores que participaron nese primeiro número, e que citarei por orde 
de aparición dos artigos na revista: José María López Ferro, Francisco Xabier 
Martínez Prieto, Xosé María López Fernández, Nieves Seijo, Fina Blanco e José 
María López Ferro, Roberto Rego e Xosé Cendán. 

A outra ocasión na que se deu a coñecer o citado achado foi a través dunha 
entrevista-artigo titulado “La huella medieval de As pontes”, entrevista que me 
fixo a periodista Laura López, e que foi publicado en La Voz de Galicia o 15 de 
novembro do ano 20072. O contrato, como xa indiquei nese primeiro número 
da revista Hume, figuraba no protocolo notarial de Juan da Pena, custodiado, 
xunto con outros moitos, no Arquivo Notarial de A Coruña, na sección Protocolos 
de Ortigueira, e descubrino a mañá do dia 14 de novembro do ano 2005, 
1  Breixo Rodríguez, X. Carlos (2008), Hume Historia, Revista de estudios históricos lo-
cais, nº 1, As Pontes. ISSN:1888-6138,   páxinas 15-39. O artigo leva por título “ A Ponte dos 
Ferros”, se ben no orixinal, enviado no seu día ó presidente da citada asociación, figuraba o de “Es-
critura de traza e condicións para facer a ponte da vila das pontes de García Rodríguez, e contrato de 
arrendamento do Portádego da dita, vila, feitas nos anos 1621 e 1628.” 
2 “La Huella Medieval das Pontes” LÓPEZ, LAURA, La Voz de Galicia, ano 15 de 
novembro do ano 2008 : (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2007/11/15/huella-medie-
val-as-pontes/0003_6319194.htm) (2 de marzo do ano 2018). 

Escritura da traza e construcción
da ponte da vila das Pontes de 

García Rodríguez
Por X. Carlos Breixo Rodríguez

Biblioteca Municipal das Pontes
Venres día 10 de Novembro do ano 2006

sucesivas xuntas directivas desta revista, pola marabillosa presenza na vida local 
desta obra escrita iniciada no ano 2008. Cando iso acontecía  eu xa fora, uns anos 
antes, convidado  a dar tres charlas nas Pontes, falando sempre de historia local, 
quen me invitara foi o seu presidente Francisco Xavier Martínez, o que fixo, a título 
persoal e  en nome do resto dos compoñentes da xunta directiva. Nesa primeira 
ocasión e con motivo da saída dese primeiro número da revista, respondín cun 
pequeno artigo elaborado co que me figuraba, fora un descubrimento interesante, 
que era o documento do contrato ou  “Escritura da traza e condicións para facer 
a ponte da vila das Pontes de García Rodríguez e contrato de arrendamento do 
Portádego da dita vila, feitas nos anos 1621 e 1628”. 

E así con este título, sacado do mesmo protocolo notarial onde o atopei, enviei o 
meu artigo ao citado  presidente para a súa publicación; aínda conservo ese correo. 
A cousa ía de pontes e camiños, e a circunstancia na que me atopei co contrato,  
tratarei de comentárvola a continuación, pois polo que vin, algúns individuos 
ignoráronna deliberadamente publicando un artigo dando a coñecer, uns anos 
despois, esa “nova” noutra revista, nova que xa non  era tal. Ó meu parecer a 
revista Hume non merecía iso, pois se nas súas páxinas apareceu por primeira 
vez ese pequeno descubrimento, aínda que só fose por un elemental principio 
de cortesía merecía ser citada, aínda que do autor do traballo, neste caso eu, non 
apareceran máis que as siglas.

O  achado  referido (que tampouco foi para levar un premio, nin celebrar unha 
festa nas Pontes, nin moito menos) deuse a coñecer por dúas vías: unha foi por 
medio dunha charla á que fun convidado pola asociación “Amicus” das Pontes, 
celebrada na Biblioteca das Pontes o día 10 de novembro do ano 2006, onde Fina 
Blanco,  boa amiga e membro fundadora da asociación que lle daría nome a revista 
“Hume”,    puxo voz por min (pois eu non podía falar por prescrición médica) ás 
transparencias dunha presentación en Power Point na que din a coñecer so unha 
parte do citado contrato. 
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santuario da Virxe do Camiño en Betanzos, da capela Maior da igrexa de Santa 
María de San Claudio4 (hoxe desaparecida), do Hospital Novo de Viveiro (tamén 
desaparecido), das casas do rexedor de Viveiro Alonso López Sanjurjo e da capela 
de San Ildefonso no convento de San Francisco de Viveiro, custeada tamén polo 
citado rexedor, que era fillo de Vasco Sanjurjo de Montenegro, cura de San Xoán 
do Freixo, de quen me ocupei noutro número desta revista. Tamén sería o autor 
dunha capela na igrexa de San Salvador de Serantes, e de varias obras para a casa 
de San Sadurniño en diversas vilas e lugares. 

Os autores da ponte5, como puideron ver no artigo e como recordo no presente, 
tiveran moi bos mestres e o prestixio gañado, de aí a súa elección. Mágoa que, co 
paso do tempo, o río Eume non entendera de obras e de estilos. 

Algúns destes datos dinos a coñecer daquela e outros non, pero cóntoo agora xa que 
poida que, como deixo dito, a alguén se lle esqueceu, ou ben faltoulle a elegancia 
necesaria para recoñecelo e insistira no tema noutra revista (ignorando totalmente 
a Hume) despois de solicitarlle o meu número de teléfono a un bo amigo das Pontes 
(cuxo nome me reservo, pois meréceme o respeto que o solicitante telefónico non 
foi capaz de gañarse) chamoume por teléfono á miña casa, e solicitoume os datos 
do citado contrato pois segundo me dixo, gañara un premio (convocado por unha 
determinada editorial) e quería incluílo nesa publicación. Iso foi así, exactamente 
e rigorosamente así.

4  Fora costeada no ano 1579 por Juan Díaz de Piñeiro, pero non a puido ver rematada pois 
faleceu antes. Era de pedra de tóelo, e de magnifica traza, cunha bóveda estrelada similar á da capela 
maior da igrexa de Santa María Mar de Cedeira ou á da capela Maior da igrexa de San Pedro de 
Loira. Mágoa que fora substituída pola actual, que en nada se parece a anterior. Curiosamente no ano 
1579 Martín Fernández dicia ser veciño da cidade de Betanzos, se ben noutros documentos dise que 
era veciño de Loira. Residían moitas veces onde traballaban por un certo tempo. No ano 1589 Martín 
Fernández, por exemplo, estaba traballando na obra do Hospital Novo de Viveiro.

5  Poden consultar o artigo no número 1 da revista Hume do ano 2008, por 
se lles interesan algún outro  dato dos citados autores; véxase en: BREIXO RO-
DRÍGUEZ, X. CARLOS, “ Escritura de traza e condicións para facer a Ponte da vila das 
Pontes de García Rodríguez e contrato de arrendamento do portádego da dita vila, feitas nos anos 
1621 e 1628” en HUME HISTORIA, Revista de Estudos Históricos Locais, Edita: Asociación de es-
tudios Históricos e sociais “Hume”, As Pontes; Imprime: Edi-up SL, nº1, ano 2008, páxinas 15-39. 

segundo consta polas anotacións do meu caderno. O 21 dese mesmo mes, 
e o 12 do seguinte, continuei coa investigación lendo os protocolos dese 
mesmo escribán (de anos sucesivos), onde atopei algúns datos máis que me 
complementaban os anteriores, pois a construción da Ponte e os gastos que 
ocasionou levou o seu tempo, e a investigación para publicalos, tamén.

 A causa foi entón  que por ese ano e por eses días, andaba eu consultando os 
protocolos notariais do Partido Xudicial de Ortigueira (onde se inclúe As Pontes  
de García Rodríguez), circunstancia e data  que quedou rexistrada na ficha 
que cubrimos os investigadores cando facemos unha consulta, nese e noutros 
arquivos. Ese mesmo día  tamén solicitei as fotocopias do contrato, e en canto as 
tiven no meu poder púxenme á labor de transcribilo todo. Nel figuraban, entre 
outros moitos datos, os nomes dos autores materiais da obra, en particular o do 
mestre canteiro Pedro de Vilar, que foi o autor da traza da ponte, que era veciño 
de San Pedro de Loira3, parroquia pertencente á vella xurisdición de Cedeira; e 
máis o dos  mestres, Domingo de Vilar e Juan do Buyo. 

O primeiro foi un mestre en arquitectura de recoñecido mérito e fama xa no último 
cuarto do século XVI, que traballou, e mesmo peritou algunha das obras doutro 
notable mestre en arquitectura coma el, chamado Miguel Fernández; este último 
era veciño de Santa Mariña do Monte e autor, entre outras moitas obras, dalgunhas 
obras, ou de parte dela,  feitas en diversos lugares e comarcas, por exemplo: no  
3  Na freguesía de San Pedro de Loira consérvase, nun inmerecido estado de abandono, a 
antiga igrexa parroquial;  poida que participara na  construción da bóveda do presbiterio da capela 
maior (que é unha peza moi meritoria) o mestre en arquitectura Martín Fernández, de quen puido 
aprender o oficio  Pedro de Vilar. Alguén co poder e a sensibilidade suficiente debería ocuparse 
deste senlleiro monumento antes de que se derrube (comezando polo concello de Valdoviño, por 
exemplo) e que foi abandonado por culpa da construción do embalse das Forcadas, aducindo, polo 
que me contaron, que podían verse afectados os seus alicerces pola construción do citado encoro, e 
por en risco a vida dos fregueses. Non teño palabras para describir esta barbaridade, entendendo esta 
acepción no mesmo sentido que a entendían os romanos, pois nada diso aconteceu xa que despois 
de máis de corenta anos segue en pé. Para os que lles interese saber algo desta pequena xoia poden 
consultar na Gran Enciclopedia Gallega a voz “Loira, San Pedro de”; cuxa autoría débeselle á US-
ERO GONZÁLEZ, RAFAEL, profesor que foi do Instituto de Cedeira e actual Cronista Oficial de 
Cedeira, véxase na  Ob.cit. T19, páxinas 118-120.
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Pontes, que lle proporcionou o meu número de teléfono ao citado individuo, ben 
sabe do que falo, e entre el e máis eu queda todo.

1.1 A motivación do presente traballo.

Nesta segunda parte desta longa introdución direi que, a pesar dalgunha 
interferencia, coma o que citei anteriormente, a investigación histórica continúa 
sendo unha das miñas teimas e praceres, motivándome no día a día na procura de 
datos relacionados con feitos de xentes e obras  do pasado; enténdanse neste senso: 
os vellos camiños, as pontes, castros, igrexas, capelas, pazos casas, muíños, labras 
heráldicas, monumentos funerarios ou reloxos de Sol; e outras cousas parecidas. 

Moitas destas obras en pedra foron feitas por modestos artistas locais, é dicir 
de por aquí cerca, ou  por outros que viñeron de fóra, algúns mesmo chegaron a 
Galicia desde outras terras, como os que viñeron “de las siete villas de la Merindad 
de Transmiera”, vilas cántabras  nas que abondaban os bos mestres canteiros que 
entre os séculos XV e XVI trouxeron con eles o seu oficio para algunhas zonas de 
Galicia; estes canteiros tiñan necesidade de traballo e en Galicia facían falta para 
reconstruir algúns castelos, para facer igrexas, pontes, muíños, ferrerías, fontes, 
labras heráldicas, capelas ou casas de fidalgos e pazos señoriais. 

Algúns destes canteiros santanderinos, ou algún outro biscaíño que tamén viñeron 
a Galicia, levaban os apelidos de, Caxigal, Cubas, García de Quintana, López de 
Leiseca, de la Serna ou Arteaga; polo que debido ó seu cambio de asentamento os 
seus descendentes quedaron por aquí, casaron e deixaron descendencia. 

Como bos mestres que eran deixaron obras notables nalgunhas vilas como 
Mondoñedo, Lourenzá, Castro Douro, Viveiro, Santa Marta de Ortigueira, 
Cedeira, As Pontes, Moeche, ou Neda; por citar algúns lugares, se ben hai máis.

Como non me gusta decidir determinados asuntos por conversas telefónicas, e 
ademais sen coñecer de nada a ese individuo (ó que non lle podía por nin cara) que 
me solicitaba un froito do meu esforzo, decidín darlle un non por resposta, dado 
que o traballo íase publicar no primeiro número da nova revista pontesa, 
tal e como tiña prometido ao presidente da citada asociación. Desde ese 
momento pasoume ao libro dos sen nome.  

Unha mágoa que, en ocasións, non se saiba estar á altura; unha mágoa, pero algúns 
aínda seguen nesa liña, aínda que cun pouco máis de traballo pódese suavizar un 
pouco a estulticia e disimular algo máis as debilidades que un ten. Cabemos todas 
e todos en todos os espazos onde agrome calquera xermolo cultural, e non fai falta 
subir por riba de ninguén coma se fora un “castellet”, onde o que máis se ve é o que 
está enriba de todos, sen respectar o lugar ocupado polos que están aguantando 
nos niveis inferiores. Os lugares son individuais e son comúns, dependendo  da 
circunstancia, e hai que aprender a convivir e valorar o traballo dos demais desde 
a nenez, despois tampouco é tarde, pero o ego pode ser moi orgulloso.   

Esta revista, penso que non supoño mal se digo que naceu coa idea de fomentar os 
estudios locais a os traballos que con eles se relacionen, segundo reza o seu lema,  
e non para que se anularan entre si os investigadores e os autores que colaboran 
con ela, ¿Ou non?

 ero tamén debemos saber que  cada quen responde dos seus feitos e das súas 
obras, para ben e para mal. Eu so defendo o meu traballo e o nome da revista 
Hume, que xa pode escribirse en letras grandes, e non pretendo nin ignorar o 
traballo de ningún dos demais colaboradores nin descalcificalo sen fundamento, 
estea o non de acordo co manifestado polos seus autores, os cales teñen nome, 
apelidos e razón social. 

Por outra parte eu non estou para perder un tempo marabilloso que me resulta 
necesario para outras cousas, co antedito xa lle adiquei abondo. Ese bo amigo das 
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Don Luís comentado o chamado “Edicto de Bembibre” (plancha de bronce romana 
onde se gravou un texto latino que consta de 27 liñas, onde se específica o obxecto 
do edicto) e máis seguindo a obra de cronistas clásicos como  Plinio, Estrabón e 
Pomponio Mela, conclúe que en maior medida os antigos pobos que ocupan esta 
parte do territorio son os Lapatiancos e os Arroni, se ben D. Luis opina que os 
Lapatiancos ocupan toda a terra do concello de Ortigueira e os Arroni só o val 
do río Sor, o que, poida que non fose de todo exacto, e que el mesmo presenta 
como probable. O territorio de Arros, se atendemos ás divisións tanto civís como 
eclesiásticas coñecidas desde o século XIII ocuparía desde o río Sor ata o cumio 
da Serra da Capelada, pois o rei Afonso X cando lle outorga o Foro de Benavente 
a Ortigueira8, cita os límites da Xusrisdición da Vila de Santa Marta de Ortigueira  
“ e que estes son los términos por el aguado coído e como va el agua de ribera del 
sor arriba e dende a pasada de mouros e dende a las cabeceras del Mera e dende el 
puerto de Siloa e dende mazanera e dende asturianos e a infualla forcada e dende a 
pedra de meo monte e dende a teixadielo e dende a la mar”. Os puntos e accidentes 
xeográficos dos termos de Ortigueira no século XIII son claros: o Coído de Vares, 
o couce do río Sor, a Pasada de Mouros, ás cabeceiras do Mera, o porto do Silvao, 
Maciñeira, Asturianos, Insua forcada, a Pedra de Meo do Monte, Teixidelo e o mar 
bravo, xusto onde chaman o Fungadoiro; polo que se comezou a designación dos 
termos pola auga do Coido de Vares (ó levante) é a pecha por Teixidelo (ó poñente), 

Cedeira y Ortigueira y los ays de Valdoviño, Moeche y Cerdido.” Ob. Cit. Páx 80.
E polo que respecta ó etnónimo  Arroni di: “ ( Et) Plinio IV 111 populus del N del convento lucense 
que prb ocupaba el valle de Sor, límite entre las prov. De Coruña y Lugo (CCRII80 mapa). Arros 
(PS.DAVID 42, interpolación del s. XII) arcipreso al E de Lapaciengos hoy LABACENGOS NE de 
Moeche, coruña.-7 Gentilo etrs ARR-ONIUS CIL VI, XI Tifernum Tiberin., cf Ar-onius= etrs (…)”. 
Se ben D. Luis Monteagudo opina que podían ser etruscos, outros autores pensan que era un pobo 
prerromano, non celta, e os Lapatiancos, como subtribo dos ártabros si o eran. Hai opinións diversas 
en todos os campos, e nesta tamén. Aínda hoxe o excesivo celo territorial (que se Trasancos chegaba 
aquí, Labacengos acolá e Arros á máis aló) pode provocar que se fagan hipóteses diversas, e así ocorre 
en moitos casos. Os territorios políticos divídenos os homes, aínda que naturalmente os separen os 
rios ou as cristas dalgunha serra, e co paso do tempo, varían. 

8  “ Fecha la carta en Valladolid por mandado del rrey XX dias andados del mes de setiem-
bre, en era de mill et dozientos et noventa e tres anos” O que corresponde ó 20 de setembro do ano 
1255.

Como o recordo e as obras seguen aí, é de lei lembrar tamén os seus nomes, e 
adicarlles un pouco de tempo, o que estou facendo no presente.

Para chegar á vila das Pontes había que atravesar por moitos lugares, pisar moitos 
camiños e atravesar moitas pontes. Deses camiños, vilas e lugares imos falar outro 
pouco, andando por eses vieiros históricos, en moitos casos xa desaparecidos.

CAPÍTULO I:

FALEMOS DO TERRITORIO EN TEMPOS HISTÓRICOS

1.- Falamos do territorio, de commisos, vereas6, vías romanas e de camiños 

reais 

Antes de seguir debo facer unha pequena introdución para aclarar un pouco o 
concepto de territorio tal é como se entendía entre a Antigüidade Tardía e a Alta 
Idade Media; modelo territorial que seguirá vixente na Plena Idade Media ata os 
primeiros séculos da Baixa Idade Media.

Pero antes imos facer unha pequena exposición relacionada cos pobos da Antigüidade 
que poboaron esta zona territorial, concretamente entre os ríos Sor e o Mandeo, 
abarcando o Mera, o Xubia e o Eume. Para iso seguiremos un  dos traballos  publi-
cados por D. Luis Monteagudo7, considerado como unha autoridade na materia. 
6  A palabra verea deriva do latín tardío vereda(m), e ten o significado de camiño estreito, 
formado polo paso común de xentes e de gando. Tratase pois de algo parecido a un vieiro, se ven 
este sería un camiño máis pequeno ou quizabes menos transitado.
7  MONTEAGUDO GARCÍA, LUIS. “Populi y Castella en el Edicto de Bembibre (Bierzo 
León) en ANUARIO BRIGANTINO, Excmo. Concello de Betanzos 1999, nº 22, páxinas 71-82. 
Dos Lapatiancos D. Luis di:” (antiguo arciprestazgo que pasó a Cedeira: Lapatiancos nombre de 
una de las 3 subtribus de los Ártabros que abarca apróximadamente desde el Alto Jubia y Valdoviño 
al W hasta la Sierr da Faladoira , da Coriscada y Estaca de Bares, incluyendo las rías y comarcas de 
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 Polo que respecta ás formas de división territorial propias desa época, diremos 
que un Commiso, ou Commisu, era unha forma de división do territorio que podía 
incluír varias vilas rurais, casais, vicos, burgos, etc,  que estaban baixo o dominio 
dun conde. Un arciprestado é unha forma de división territorial de carácter 
relixioso que está baixo a administración dun arcipreste e pode englobar varias 
parroquias, polo que goberna a varios presbíteros que administran os sacramentos 
e exercen a cura de almas dos fregueses e freguesas nesas parroquias.   

1.1. Algúns termos antigos das Pontes nun documento do ano 1244. A 

relación cos vellos arciprestados de Bezoucos e de Labancengos

O que me levou a elixir o tema da presente colaboración foi a lectura dalgún 
documento que achega a noticia da exención do pago de portádego, e doutros 
tributos similares, que tiñan os veciños de Astorga cando pasaban por unha 
serie de vilas e lugares de Galicia na súa rota comercial cara ó mar, e do mar 
cara ó interior, de entre esa relación tamén se cita a vila das Pontes pois xa era 
sobradamente coñecida, tanto polo seu propio peso coma polo dos que ostentaban 
o seu señorío, que como se verá   pola data da expedición do documento, naquel 
ano de 1432 era o Conde de Lemos, e antes fora García Rodríguez de Valcárcel e 
os seus descendentes.

Este feito histórico recordoume outra vez que a terra das Pontes de Eume esconde 
moitas sorpresas, dalgunha das cales xa deu conta a arqueoloxía, en maior ou menor 
medida. Léase ou consúltese o publicado acerca deste tema,  desde os achados 
de xacementos do neolítico, unha grande cantidade de túmulos megalíticos, o 
famoso vaso campaniforme, os restos da Idade do Bronce e do Ferro, as aras 
romanas de Santa Alla de Portorroibo e a de San Mamede ou Somede, ou os restos 
dalgunha vila romana situada na confluencia do río Chamoselo co Eume, que foi 
descuberta moi cerca da mesma vila das Pontes e os sartegos altomedievais e 

todo o territorio de Ortigueira lindaba co mar por ese vento, incluíndo polo tanto 
o monte Herbeira, a Pena dos Torneiros, a Punta do Limo, o Cabo Ortegal, a Punta 
dos Aguillóns e a Estaca de Vares dentro dese territorio.  Na actualidade, como 
moi ben sabemos, estes termos variaron. Velaí a mutante acción política humana.

1.1 A Conca do río EUME

Atendendo á conca do río Eume9, como se verá máis adiante, o territorio que 
ocupa o actual concello de As Pontes na Alta Idade Media e na Plena Idade 
Media, pertenceu unha parte a un deses antigos pobos, que na alta Idade Media 
chamáronse commiso (ou commisu) ou encomenda, como foi o commiso de  
Visauquis ou Besoucos;  e outra a outro antigo territorio que se constituiría 
nun arciprestado no século VI, o de lapatianco. Tanto Arros como Labacengos 
estarían  incluídos na diócese de Iria, polo menos entre os séculos VII e XII. Pero 
será só a partir dos séculos XII e XIII cando xa se documente plenamente esta 
relación, é dicir cando apareza o nome de As Pontes de Ume; se ben no século XII 
Bezoucos xa se cita como arciprestado e non como commiso e Labacengos segue 
coa mesma denominación. De todo isto falaremos neste capítulo, pero,  para non 
facer a lectura moi dificultosa, darase mais información ó final deste traballo 
no APÉNDICE DOCUMENTAL10. De momento procuraremos algúns datos 
históricos das Pontes de Ume que, como veremos, son da Baixa Idade Media.

9  Volvendo á obra citada de D. Luis Monteagudo, cando fala do río Eume, di: “EUME: (Et) 
S. Po. 12 K SW Pontes de García Rodríguez, Coruña, en zona NNL etrs. Río Eume, nace en la verti-
ente SW de Serra do Xistral 1039 m, pasa por Pontes de García Rodríguez y desagua por Pontede-
ume en la Ría de Ares I UMA gentilo etrs masco CIE 381ª (Sco Petro de Uma 936; lo consideramos el 
documento más antiguo y decisivo; Millán no lo estudia en su monografía sobre Puentedeume). Este 
personaje epónimo sería el procurator metallorum de valle del Eume zona aurífera(…)”. Véxase en 
ob. Cit. Hidronímia Gallega, páx 272. Como se pode comprobar  D. Luis di que é un epónimo etrus-
co. Pois segundo el este pobo veu a Galicia cos romanos. O que si sabemos é que os etruscos (pobos 
de Etruria, na península Itálica) foron uns grandes mestres na elaboración de productos metálicos, 
tanto de uso cotián,armas como de productos de adorno e de xoias. Se o Eume é un nome prerro-
mano ou é un epónimo etrusco, é una cuestión a discutir. Se interesan, quedan pois para o análise e 
discusión os documentos que aparecen nas citas de D. Luis. 
10  Documentos II, III e seguintes. A información que se extractará está sacada de varios 
documentos publicados por LÓPEZ FERREIRO, (1899) . “Apéndices” en Historia de la Santa A.M. 
Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. Imp. Y Enc. Del Seminario Conciliar 
Central, Santiago. Ás páxinas citaranse ó lado de cada cita. 
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mosteiro de San Xoán de Caaveiro12, e que non quero pasar por alto nesta ocasión, 
no cal se citan os nomes duns “términos” antigos das Pontes de Eume, é dicir das 
lindes con outro territorio, territorio que algúns investigadores puideron atribuir 
ós da vila da Ponte Deume, cando non se corresponden con ela, pois esa vila aínda 
estaba en proxecto de formación e de recoñecemento rexio. 

 De Pontedeume, como tal vila con Foro ou Privilexio Real, pódese falar con 
propiedade só a partir do ano 1270 cando o Rei Sabio lle outorga o Foro de 
Benavente13, tal e como se recolle nesta breve cita: “Et estos derechos et estos 
Regalengos les damos en tal manera quellos pueblen en el lugar que dizen ponte 
deume et que fagan y villa, et que todos los que y poblaren que tengan y las 
mayores casas pobladas et encierren y su pan y vino”. 

Polo que a cita do 1244 refírese claramente á xurisdición da vila das Pontes de 
Eume (en plural, polo número de pontes que había no seu val) que por aquel entón 
aínda non levaba o nome que lle daría quen recibira a vila,  como señor dela, 
no ano 1372, é dicir, García Rodríguez de Valcárcel. Vemos entón que por esa 
parte entraba no arciprestado de “Bisauqs” (Bisauquis) é dicir Bezoucos, que na 
actualidade conserva o nome como arciprestado da diocese de Santiago e integra 
parroquias de varios concellos, incluíndo o das Pontes de García Rodríguez, como 
son: Bermui14, A Faeira, Goente, Ribadeume, Eume e Seixo. 

12  “Cartulario del monasterio de San Juan de Caaveiro. Archivo Histórico Nacio-
nal,CODICES,L.1439.”

13  O texto deste Foro foi publicado por LÓPEZ FERREIRO, ANTONIO, en Galicia Históri-
ca,  Colección Diplomática, Tomo I, Año 1901, nº III.- Noviembre-Diciembre. Santiago, Tipografía 
Galaica, Horreo, 1. Véxase o documento XXXIV,1.páxinas 161-169; se ben don Cesar Vaamonde 
Lores xa o dera acoñecer con anterioridade.  
14  Poida que o nome de Bermui proveña dun posesor, o que lle daría nome á vila de “Ver-
emuy”, un “Beremundiz” ou “Beremunde”,  do que descendería una familia de cabaleiros, algún dos 
cales, aveciñado no territorio de Bisauquis. Nun documento do ano 1110 figuran os nomes de varios 
destes cabaleiros de Bezoucos, entre os que aparece, por exemplo “Pedro Bermúdez”. Véxase en: 
LÓPEZ FERREIRO, A. (1900) Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, San-
tiago, Imp. Y enc. del seminario Conciliar Central, Tomo III, páxina267. Recordemos que moitos 

outros achados similares. Pero aínda se podería descubrir moito máis se chegado 
o día se potencia debidamente a arqueoloxía e se inverte con recursos económicos 
suficientes; seguro que  entón valoraríamos doutra maneira o noso entorno e a súa 
importancia histórica dando a coñecer o papel desta maltratada parte de Galicia 
no tecido histórico da Península Ibérica.

Mentres pasa iso, que pasará porque as novas tendencias nese campo  van por ese 
camiño e demandan dos axentes políticos maiores inversións, seguiremos con 
interese calquera novo achado,  agardando tamén a que o turismo demande este 
tipo de recuperacións patrimoniais, pois cada vez move máis visitantes, amantes 
da prehistoria e da historia; ese aliciente virá da man dese turismo que tamén 
reporta ingresos e ademais propicia un intercambio cultural máis enriquecedor 
que o que proporciona exclusivamente o diñeiro. Os museos en cada pobo ou en 
cada vila son unha fonte de cultura da que non se pode prescindir, e menos nos 
tempos que atravesamos. 

Salvo o antedito, é dicir os achados que podan aparecer, os documentos escritos 
en pergameo ou en papel son dos poucos soportes que achegan algunhas facetas 
dese pasado medieval, polo que hai que seguir na súa procura e entre todos botar 
unha man.

Con anterioridade, xa chamara a miña atención algúns  nomes dos termos das 
Pontes que aparecen nun documento incluído no traballo que fixo sobre desta vila 
e terra D. Fernando Urgorri Casado11, onde transcribe un documento do ano 1267 
e outros do XVIII,  e que falan dos lindes das Pontes e dalgúns puntos e referencias 
xeográficas antigas que delimitan esa terra.   

E seguiuna chamando outro documento do ano 1244, a engadir ós anteriores, 
que incrementa a toponimia  das Pontes; documento que figura no Cartulario do 
11  URGORRI CASADO, FERNANDO. (1988)  “ Nuevos datos sobre el primitivo concejo 
de As Pontes” en UNTÍA. BOLETÍN DO SEMINARIO DE ESTUDOS MARIÑÁS, Vilas da Antiga 
Provincia de Betanzos.  Betanzos de los Caballeros. Páxinas 9-56.
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Por aqueles séculos os  arciprestados de Trasancos, Labacengos e Arrós 
pertenceron, primeiramente á diócese de Iria e despois á de Santiago, que 
abranguía desde o río Tambre ata  o río Sor, pois ese era o límite oriental da 
diócese e do último dos citados arciprestados, delimitado polo antigo territorio de 
Arros e o río Sor. O territorio do arciprestado de Arros  ven sendo o mesmo que 
comprendía a antiga “Terra de Ortumgarie” ou de” Ortigaria”.

Estes lindes revisáronse no século XII e os arciprestados de Trasancos, Labacengos 
e  Arros pasaron a pertencer ó bispado de Mondoñedo, ocupando a Se de Santiago 
Diego Xelmírez e a de Mondoñedo o bispo Nuno Alfonso17, concretamente foi 
no ano 1122. Outros bispos, abades, e arcebispos tiveran os seus mais e os seus 
menos, o mesmo que con algún conde, e co rei.

1.2. O rastro de nomes e  lindes antigas entre  as propiedades de San Xoán 
de Caabeiro e a conca do Eume -As Pontes nuns documentos do séculos X 

e XIII. “Videlicet e ripa serra de sup fornelos, usque ad pontes de eume”

Proseguindo co rastreo documental, no ano 936 (aínda que a data está sacada 
dunha copia do século XII) encontrámonos cunha doazón que fai ó mosteiro de 
San Xoán de Caabeiro o bispo  San Rosendo18, e vemos que nos fala duns lindes 
territoriais. No documento aparece o nome do río Eume, precisamente como 

17  Anteriormente estiveran incluídas na diocese de Iria que despois  trasladaría a Sede a 
Compostelana. Houbo varias avinzas e negociacións previas onde os abades de Xubia e os cregos 
de Bezoucos, Trasancos, Labacengos e Arros, así como varios cabaleiros tiveran que facer certas 
promesas ós bispos da diocese Compostelá. Véxase en LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa 
A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, TII, Apéndices, páxinas 6-7; é tamén no TIII, páxinas 
267-268. Neste último caso insirese a lista dos cabaleiros e dos cregos de Bezoucos, Trasancos, La-
bacengos e Arros que suscriben unha avinza en tempos de Diego Xelmírez, no ano 1110; así como a 
Bula do Papa Pascual II que confirma as citadas posesións; Ibidem, páxina 77 dos Apéndices.
18  PORTA DE LA ENCINA, ANTONIO.(1986) “Aportación al estudio del Monasterio de 
Caabeiro”. En Estudios Mindonienses, Anuario de Estudios Históricos-Teológicos de la Diocesis de 
Mondoñedo Ferrol, Centro de Estudios de la Diocesis de Mondoñedo Ferrol y Publicaciones Caixa 
Galicia. Tomo 2; véxase a transcrición completa do documento en: Apéndice documental 1,  páxinas 
251-252. Ó final do presente traballo, no APÉNDICE DOCUMENTAL, transcríbese unha boa parte 
deste documento, sacado da obra citada de D. Antonio López Ferreiro.

O exposto recórdanos a circunstancia de que ao longo dos séculos producíronse 
revisións de lindes e variacións deles, pasando a depender algunhas parroquias 
duns territorios ou xurisdicións a outros e a outras. Neste caso poderíamos dicir 
que no actual concello das pontes inclúense parroquias que pertenceron, cando 
menos, a dous dos antigos  arciprestados15 (antigos territorios)   que figuraban 
nas actas do Concilio de Lugo do ano 569, coñecidos, pouco despois, co nome 
de Parrochiale Suevu, (feito en tempos do rei suevo  Teodomiro16), é dicir, ós 
arciprestados de “Lapatiancos” e de “Bisauquis”. Estes arciprestados estaban ó 
cargo dun abade, nome que tamén  quedou na actual parroquia de San Xoán dos 
Casares do Abade, no actual concello de Moeche. A todo isto, destacar que a 
actual pía bautismal da igrexa parroquial de Santa María de Labacengos, tanto 
polo seu tamaño coma polo seu estilo, puido ser a pía lustral onde acudían a 
bautizarse todos os cristiáns do arciprestado de Labacengos.

castros estiveron habitados ata a plena Idade Media e mesmo uns séculos despois, é dicir, nos s XII e 
XIII e nas súas proximidades fundáronse e construíronse igrexas propias de familias que deron nome 
á algunha parroquia, como puido ser o caso; digo puido, que non afirmo. 
15 Polo que parece, na Antigüidade Tardía e na Alta Idade Media, a coincidencia entre os 
espazos físicos que ocupaba un territorio e un arciprestado non era casual, senón que estaba influ-
enciada pola antigas divisións territoriais romanas en Conventos Xurídicos, o cal, segundo parece,  
aproveitaría a igrexa desde o mesmo Sínodo de Antioquía, véxase: TORRES RODRÍGUEZ, CA-
SIMIRO ( 1977): “La Religión. Organización Eclesiástica. Concilios. Diócesis y Parroquias”. En  
El Reino de los Suevos, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Galicia Histórica, Preparada por el 
“Instituto Padre sarmiento de Estudios Gallegos, A Coruña, Cap. XV, páxina 276: “ Por último San 
Martín en la carta, que en el citado concilio dirige al obispo de Lugo, con una colección de los con-
cilios orientales, traducidos y depurados por él, da a la diócesis de Lugo el nombre de concilium en 
el sentido de Convento Jurídico;  por tanto de acuerdo con lo dispuesto por el Sínodo de Antioquía 
del 341, de que las divisiones eclesiásticas debían acomodarse a las civiles, le da la consideración de 
Metrópoli”.
16  Véxase o Parrocquiale Suevum, tamén chamado  Divisio Teodomiri, feito, aproximada-
mente, entre os anos 572 e 582. E tamén en: GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel Rubén. ( 1963) El Cron-
icón Iriense, estudio preliminar, edición crítica y notas históricas, in, Memorial Histórico Español 
50,  páxinas 1-204; é para este caso á páxina 106: ”Et en Mirus in sede súe Hyriense contulit dio-
ceses, scilicet: Morraciun, Saliniensem, Moranium, Celenos, Montes, Metan, Merciam, Tabeyrolos, 
Velegiam, Louro, Pistomarcos, Amaeam, Coronatum, Dormianam, Gentines, Celtigos, Barchalam, 
Nemancos, Vimiantium, Selagiam, Bregantinos, Farum, Csutarios, Duuriam, Montanos, Nemitos, 
Prucios, Bisancos, Trasancos, Lavacencos et Arros et aliam que in canonibus rsonat.”
Para maior información véxase en: LOPEZ ALSINA, FERNANDO. (1988). “El espacio noroc-
cidental galaico en los siglos IX Y X. En La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad 
Media”, Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Centro de Estudios Jacobeos. Museo Nacional 
de las Peregrinaciones. Santiago de Compostela, páxinas 196-228. 
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1.3. Videlicet e ripa serra de sup fornelos, usque ad pontes de eume

Despois disto, damos un pequeno salto para ver outra cita extraída dun documento 
do ano 1244, que tamén fala de Fornelos ( que pode ser o mesmo) pero xa aparece 
o nome das Pontes de Eume. A cita relaciona a serra que está por riba, ou sobre 
Fornelos e as Pontes de Eume, e di que está na Terra  de Bezoucos;  o documento 
do cal se recolle a cita está datado en tempos do rei Fernando III e di así:

“omnia nra herditate qunta habem et habere debem de abiorum et parentorum 
nroum. et e ipa herditate in tra de bisauqs et in cautu pdci monasterii.   videlicet 
eripa serra de sup fornelos, usque ad pontes de eume. quanto nos ibi habem-
ut habere  debem p suis loquis et tminis antiiquis pubicunq”. 

Trátase dunha doazón feita ó citado mosteiro de todas as herdades que tiñan, e 
debían ter, as irmáns Elvira Rudici e Toda Roderici, fillas de “Matheus Rodici 
de Sillovre” (Rodríguez de Sillobre) e que lles veñen por seus avós e parentes. 
A parroquia de Sillobre á que fai alusión o apelido citado, pertencía e pertence ó  
arciprestado de Bezoucos e a súa existencia está documentada desde o século IX, 
se ben polo nome vemos que é moi anterior. Algúns destes termos e parroquias, 
como é a de Santa Maria de Cabalar e outros lugares, pertencen na actualidade 
ó concello da Capela, o que naquela época non existía, pero estiveron baixo a 
influencia do monacato pola súa dependencia ó  mosteiro de San Xoán de Caabeiro.

Para complementar o que levo dito e tratar de situar cronolóxicamente e diferenciar 
as Pontes de Pontedeume, anticiparei os primeiros datos da outra vila, a de  
Pontedeume (que virán despois) é necesario aclarar que por esa época reinaba 
en Castela, León e en Galicia o rei Fernando III,  e que Don Rodrigo Gómez de 
Trastamar “tenente comitatu”, tamén citado en varios documentos20 era o conde e 

20  VAAMONDE LORES, CESAR. (1909) FERROL Y PUENTEDEUME, escrituras refer-
entes a propiedades adquiridas por el monasterio de Sobrado en dichos partidos durante los siglos 
XII, XIII Y XIV…CORUÑA Tipografía y papelería de F. García Ybarra, Calle Real, número 66. 
Páxinas 1-89, documento XXXVIII, nota 1, páxina 41.

limite (sen aparecer aínda nin o nome das Pontes nin o de Pontedeume) e outro 
nome propio, o de  “Trastaloni” (nome que pode ser de varón, de onde virá o nome 
de Trastoi) que se conserva na parroquia vilalbesa de Santa Baia), ademais de 
varios lugares e freguesías cimo: “Santa María de Cabalar cum sua friigrigia et 
vilis nominatis Irmiildi et Fiuniti […] et Silobre et Fornelos et alio Fornelos sancta 
Eolalia cum sua friigrigia Savariz Joani et Fornos et Vilar et Vauludusu Eclesia 
sancti Martini de Goenti et Pedras de Vodas19 et Cornis et Malitioso Eclesia 
de sancto Pedro de Unia (¿Umia?, ¿Ume?, débese referir a san Pedro de Eume) 
[…] per terminos de rio Covo et inde per Pedra de Lubrizium et inde per aqua 
de Nida et inde per terminum de Carro Freito deinde per Sacancelados deinde 
per sanctum Martinum de Goenti deinde per aqua de Filgueira que entrat in 
flumine Eume omnes ipsa villas cum suis saltis roboratis et pomerias ortos”.

Como vemos non se fala de territorios, senón que se fala de vilas de orixe 
altomedieval, ou medieval, de lugares e de freguesías, cuxa fundación estivo 
influenciada polo cristianismo, pois xa teñen un santo ou santa como patrón 
ou patroa, como é o caso de San Pedro ou de Santa Alla, polo que parecen de 
fundación antiga. No documento aparecen varios nomes de orixe xermánica 
como: Irmiildi, Goente, Savariz ou Savarizi (Sabarico).  Os nomes dalgúns dos  
presentes na doazón tamén son de orixe xermánica, o que parece que demostra o 
influxo dos suevos e dos godos por esta zona de Galicia; vexamos algúns exemplos: 
Anagildo, Sisuladus, Rodericus, Velascu, Frugulfus, Astrufidius, Froila, Goente, 
Giganiz, Ermenegildo, Gidemirus, Romarico, e o mesmo bispo Rodesindo ou 
Rudesindo. Ocorréseme dicir que o  nome de Xermade pódenos levar a sacar 
unhas rápidas e fáciles conclusións, pois parece a simple vista e oído que se 
trata dun xermanismo, pero tamén puidera proceder dun nome latino, como o de  
Germinati, Germinatus. Caso parecido temos, por exemplo, en Germar. Como 
vemos o estudio da toponimia e da antroponimia lévanos ás veces a conclusións 
que precisan dunha discusión previa autorizada para ditar unha sentencia con 
fundamento.

19  Pedras ou mesas dos sacrificios.
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e  o que foi Cronista das Pontes, D. Enrique Rivera Rouco, os que consultei e 
comentei nalgún traballo publicado en números anteriores nesta revista. Non cito 
ós que non lin, pero seguro que os traballos falarán por eles. 

Así pois, atendendo ó antedito, o nome das Pontes ou da Ponte, asociado co 
río Eume aparece en documentos fiables  a partir do século XIII, e dá lugar a 
dúas vilas, unha será a das Pontes, situada no val do curso medio do Eume (na 
chamada depresión das Pontes) e do seu afluente o Chamoselo. A outra vila, a 
de Pontedeume, nacería anos despois á marxe occidental da desembocadura 
do Eume. Pontes houbo moitas, pero para relacionalas con algunha desta dúas 
vilas hai que aportar os  documentos que o acrediten con validez diplomática 
e paleográfica, senón corremos o risco de crear  dunha hipótese un feito sen o 
rigor necesario ou o que é peor,  sen ningún. En Galicia, por exemplo, hai moitos 
lugares que levan o nome de Ponte diante, e despois o cualificativo, o adverbio ou 
o patronímico, confundirse polo tanto non é tan difícil.

Páx seguinte: “Mapa Geográfico del Reyno de Galicia”, por Tomás López, 1784

“Principis Gallecie”, ou “Principis Trastamarensis”; é dicir a máxima autoridade 
territorial despois do propio monarca. Os que mandaban nestes territorios 
directamente era, polo tanto,  o conde que ostentaba esa distinción no gran condado 
de Trastamar ó que se fai alusión nos documentos, reunía varios condados, entre 
eles os de Monterroso e o de Montenegro, onde se incluía o territorio das Pontes, 
Ortigueira, Trasancos, Cedeira, ou Vila Alba de Montenegro e outros. Por esa  
razón, e como sinal de recoñecemento polo monarca que como a tan grande  e 
nobre señor se lle debía, é citado nos documentos desa época, pois era o encargado 
de ordenar os territorios da súa encomenda; neste caso o das Pontes de Eume, a un 
lado e  outro do Eume. O conde coas súas mesnadas percorría os seus dominios, 
aseñorábaos e pousaba alí onde lle parecía. Nomeaba e recollía as rendas e os 
tributos, poñía e quitaba, e se facía falta xulgaba e executaba, era a man do poder 
polo que todo pasaba por el, e polo prior ou o abade do mosteiro que tivera algo 
que ver con ese territorio ou con parte del, neste caso o de San Xoán de Caabeiro.

Estes territorios nos séculos IX e X eran da familia do citado bispo San 
Rosendo, fillo dos Condes Gutier Menéndez e de Ilduara Eriz, e neto paterno 
de Hermenexildo, poderoso conde e repoboador de moitos territorios de Galicia 
no século IX. Ilduara era filla doutro poderoso conde de Lugo chamado don Ero 
e de Adosinda, fundadores e repoboadores tamén coma os seus consogros de 
mosteiros e parroquias. Don Rodrigo Gómez, o conde de Trastámara do que 
estamos falando, era outros dos descendentes desa nobre e poderosa familia, que 
poidan foran descendentes da nobreza sueva e goda que se mantivo ao fronte destes 
territorios ó longo dos chamados séculos escuros, é dicir, os séculos VII,  VIII e 
parte do IX . Velaí a posible relación e orixe destas primeiras parroquias do Eume.

Os documentos escritos non son abondosos, polo que calquera cita fiable que para 
o caso nos fale das Pontes de Eume é como un pequeno tesouro para reconstruír a 
súa historia, datar a súa antigüidade e describir a súa organización, o que eu hoxe 
so trato de ampliar un pouco, pois antes xa fixeron outros un excelente traballo; 
algúns  autores como D. Fernando Urgorri Casado, D. Rafael Usero González, 
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E para escribir e argumentar do pasado deses camiños debemos estudar e consultar 
as fontes das que dispoñemos21, e sabemos que facelo nun período de tempo tan 
considerable resulta moi complexo, pois abrangue desde antes da romanización 
e despois dela, pois se ben os indicios lévanos a pensar en que se había riqueza 
dabondo por explotar, o facer calzadas e camiños non era un problema maior, 
xa que os romanos sabían como facer todo iso para unir as poboacións máis 
importantes cos poboados de onde lles viñan os elementos necesarios para o seu 
desenvolvemento; man de obra tampouco lles faltaba. 

A cuestión é atopar materialmente eses poucos restos de vías, camiños auxiliares 
ou ramificacións; pois polas crónicas antigas so sabemos dos Itinerarios principais 
(como é o caso dos itinerarios coñecidos de Antonino), e non os secundarios, é 
dicir eses outros camiños de a pé por onde tamén circulaban os carros, as zorras  
e os carretóns sobre rodas,  desprazados mediante tracción animal; eses restos 
perdéronse en gran medida ó se facer novos trazados e novas vías, e non digamos 
no caso das Pontes polo efecto da construción do complexo mineiro con todos os 
seus derivados. 

A causa citada explica que o nome coñecido desas vías romanas de  Galicia é 
pouco máis que os das que unían os principais núcleos de poboación22 daquela 

21  FERREIRA PRIEGUE, ELISA. (1988). Los caminos medievales en Galicia: Fuentes 
documentales (ANEXO 9 do BOLETIN AVRIENSE-MUSEO ARQUEOLÓXICO PROVINCIAL 
de OURENSE.1988), páxinas 204-205. “Una vez cruzado el puente de Puentedume (…) en Caban-
as, salía un camino para Vivero y Ortigueira, que iba siguiendo muy de cerca la carretera actual, por 
S. Esteban de Eirines, Lavandeira, Las Nieves”(…); máis adiante di: El camino principal sigue por 
Filgueiras, S. Martín de Goente, Laurentín, donde cruzaba con el camino que venía de Porto dos 
Frades, Almigonde, donde cruzaba el puente de la Calzada, Viduedo, y el castillo de Portelo, que 
vigilaba este camino conocido como la  verea das Pontes de Eume y la vía que venit de Vivario 
ert de Urtigaria”. O que lle interese consultar o traballo na súa totalidade pode acceder a el na obra 
citada.
22  Entre eses núcleos de poboación, e próximos ás vías que os comunicaban, había uns 
lugares de descanso ou mansións, distantes unhas das outras entre 20 e 30 quilómetros, onde puider 
repousar e abastecerse do necesario as xentes e os animais que os acompañasen. Estas áreas e con-
strucións de descanso chamábanse mansio e mutatio, e destas mansións quedaron restos en varios 
lugares de Galicia.

CAPÍTULO II

OS CAMIÑOS HISTÓRICOS DO TERRITORIO E OS ÁCHADOS Á 
SÚA BEIRA. DE ASTÚRICA AUGUSTA A BRIGANTIUM

2.3. Repasando a historia polos camiños do pasado das Pontes

Como vemos, se facemos unha consulta en internet, o actual territorio de As 
Pontes ten un pasado prehistórico do máis interesante de Galicia; máis con dicir 
iso non descubro nada senón que reafirmo o coñecido, pois  iso xa se manifesta 
tamén desde anos atrais  por varios indicios que foron  estudiados no seu día; 
indicios que nos poden levar a pensar que un dos principais obxectivos, a parte 
dos puramente vitais ou os das súas crenzas relixiosas,  que puideron desenvolver 
os antigos moradores dos diversos asentamentos existentes no val das Pontes, 
sería o da atracción e a necesidade de obter, por exemplo,  os  recursos mineiros 
desta zona en tempos da Idade do Bronce e do Ferro. Todo isto xa o veu e valorou 
primeiramente e de forma acertada, D. Federico Maciñeira Pardo de Lama xa fai 
máis dun século. Adiantouse ó seu tempo e veu esa posibilidade e relacionouna 
cos achados feitos na comarca pontesa, que como nel era estilo usado foron 
debidamente comentados e explicados nas súas  publicacións; se están interesados, 
a elas os dirixo; verán que as orixes deses obxectos materiais foron as hábiles 
mans de homes e mulleres (que nada hai que as descarte)  que viviron uns catro ou 
cinco mil anos atrás e as súas habilidades e destrezas estaban á altura das culturas 
e actividades dos pobos do Bronce e do Ferro e anteriormente coa neolítica. 

Como na actualmente  a miña contribución basease na investigación de arquivo 
e nas propostas que delas poida extraer, fareino  retomando o estudo dos vellos  
camiños, é dicir das vías de comunicación que unían os diversos territorios desta 
parte de Galicia, centrándome concretamente na zona próxima a As Pontes.
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teñen mellores ferramentas e medios técnicos dos que tiñan os pioneiros, por 
exemplo don Fedrico Maciñeira e os seus coetáneos. Pola costa intuímos que o 
facían per Loca Marítima, aínda que Antonio27 parece que os seus xeografos non 
pasaron a Marola, e se a pasaron non pasaron nin por Trasancos, pola ría e terra 
de Cedeira, nin a Capelada, as terras do Cabo Ortegal, e de Arros. Coma hoxe, os 
nosos antepasados  tamén estabamos illados, as estradas non debían pertencer ao 
Imperio romano;  serían camiños veciñais.

Proseguindo, comentarei que outros investigadores, con métodos discutidos, e 
mesmo exercendo de arqueólogos afeccionados, como foi o caso do médico don 
Antonio de la Iglesia, tamén descubriu ese pasado prehistórico do val das Pontes, 
e mesmo pasaron uns meses escavando nos túmulos e castros da zona das Pontes, 
e por outras zonas, alegando que precisaba deses aires montañosos para curar un 
determinado mal que parecía que sufría e sentábanlle ben ese clima local. Pois foi 
así como D. Antonio De la Iglesia escavou algúns deses asentamentos, e so levado 
pola intuición e polo coñecemento que tiña do territorio e da súa toponimia, foi 
quen de destapar varios deses tesouros do pasado. 

E non foi nin o único, nin o único sitio que escavaron,  pois venme á memoria 
un achado feito en San pedro de Loira a finais do XIX, ou en Vilarrube, onde 
apareceron moedas romanas, ladrillos, tégulas e outros restos. E tamén os 
descubertos por outros afeccionados como eran os  irmáns Garcia Nebril, un deles 
nacido en Cedeira, escavacións de afeccionados levadas a cabo  na década dos 
anos vinte do pasado século. Estes achados fóronlle comunicados a Maciñeira, 
detallando o lugar e as características dos elementos atopados, descripcións e 
debuxos, dos cales conservo a documentación orixinal.
27  Antonino elaborou uns itinerarios que levan o seu nome, e ese, o de Per Loca Marítima é un 
deles.Unía, por rexións ou lugares marítimos,  Braga (e varios portos e cidades do sur da antiga Gal-
laecia),  Lugo e Astúrica Augusta, a actual Astorga. No Itinerario de Antonino so aparecen os camiños 
e as vías custeadas polo estado, polo que faltan os provinciais e os veciñais, os cales corrían ó cargo 
das colonias inmunes e dos municipios. Parece que foi redactado na primeira metade do século III d. 
C., aínda que a redación do texto que se coñece é do século IV. O ante dito explicaría  a falta de datos 
desta parte de Galicia. Tamén se coñece polo nome de: El Itinerarium provinciarum Antonini Augusti 
ó Vétera Romanorum itinera.

época, algunhas como os actuais núcleos das cidades e vilas de Lugo, Sober, 
Monforte, Caldas de Reis, Ourense, Betanzos, ou Coruña por citar algunhas. En 
moitos outros casos so se presupón esa existencia, pois restos atopáronse poucos, 
porque simplemente nin se buscaron, e atribúense maiormente á rede viaria 
medieval23, ou ben desapareceron por obras civís, ou incivís, que nos trouxo o 
chamado desenvolvemento comarcal, que ás veces foi envolvemento.  

Desa rede viaria poderíamos e deberíamos saber máis, tanto da súa construción, 
expansión e actualización ó longo dos séculos, como dos seus restos. Pero esas 
vías de comunicación e os seus trazados existiron, presupónselles a súa existencia 
pola cantidade de castros e de vilas que hai por esta zona, pero, como dixen, coas 
reservas propias que manda o sentido común e a cautela, poida que descoñezamos 
moito máis do que sabemos. 

A pregunta de rigor é pois: ¿Como e por onde senón se comunicaron  co interior os 
portos do Golfo Ártabro e os de Ortegal, Vares, e a costa da Mariña de Viveiro, que  
tiñan grandes posibilidades de xerar riqueza?. ¿Non nos suxeriron esa existencia e 
o demostraron e demostran os achados dalgúns antigos asentamentos?, dos cales 
podemos enumerar os descubertos nalgunha parte da costa dese gran porto dos 
Ártabros, (varias vilas romanas nas rías de Ares e Ferrol, por exemplo); ou tamén 
nas rías e portos de Cedeira24, Cariño25, Espasante ou na de Vares26, que foron e son 
estudadas por investigadores e arqueólogos de prestixio, os cales na actualidade  

23  Para maior información véxanse algúns traballos  publicados que falan desta rede, como 
por exemplo os feitos por Elisa Ferreira Priegue, ou os de Nardíz.
24  A entrada da ría de Cedeira, nas escavacións do Campo do Castro, acaba de descubrir o 
equipo dirixido polo arqueólogo Emilio Ramil outro “monumento con forno”, como o de Espasante 
e coma outros similares na costa atlántica portuguesa.
25  No porto de Cariño atopáronse vestixios dese pasado, algúns como unha machada voti-
va de bronce e varias moedas de bronce, anteriores á época romana e contemporáneas a esa época. 
26  Consúltese: MACIÑEIRA PARDO DE LAMA, FEDERICO “ Bares puerto hispánico 
de enlace de la primitiva navegación occidental”. Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, Santiago de Compostela 1946, C. C. Bermjo, 
Impresor.- García Morato , 118.- tel. 23-11-99. Madrid. 432 páxinas, incluído o índice.
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e seguro que a de máis historiadores ou arqueólogos, sobre todo porque aparecen 
relacionados cos nomes de Xove, un millar e un castro, ademais da mámoa de 
Corvite.

2.4.1.-O castro de Xove e o millar29 de Codeso. ¿Serán este castro de Xove e o 

millar de Codeso lugares e puntos de referencia na rota auxiliar da rede via-

ria romana dalgunha das vías XIX e XX que comunicaba Lugo, Buriz30, Parga e 

As Pontes con Lugares da costa, como Vares,  Ortigueira, Cariño ou Cedeira?

Antes de comezar con este punto debo comentar que nalgún mapa do século 
XVIII, como son os de D. José Cornide Saavedra e o de D. Tomás López31, 

29  O que apareza o nome do millar de Codeso é un dato interesante pois sabemos que os 
millares romanos eran pedras, ou ben circulares, ovaladas, ou  poliédricas  (con epigrafía ou  sen 
ela, que tamén podían ser honoríficos) que servían para acoutar as distancias nas vías romanas duns 
mil pasos dobres romanos, equivalentes a uns 1480 metros. O seu tamaño oscilaba entre os dous e 
os catro metros de altura, e os cincuenta e oitenta centímetros de diámetro; aparecen asentados na 
terra mediante unha base firme cilíndrica ou prismática. Son abundantes nas vías romanas entre os 
séculos III e IV. A partir do século XI  tamén se lles chamará humiliatorium debido, posiblemente, ó 
influxo das peregrinacións a Compostela e a outros santuarios galegos. Saber se estes miliarios son 
ou non de época romana é, polo tanto, un dos obxectivos da arqueoloxía e da paleografía.

30  A referencia de procura do documento é : “Rodrigo García de Ambroa dona al monaste-
rio de Santa María de Monfero una heredad en Corvite, término O Buriz”.
Archivo Histórico Nacional,CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.499,N.9 . 
O nome de Ovorit aparece escrito así no  pergameo do ano 1229 (que se pode consultar no enlace 
que se achega). É posiblemente a forma escrita primitiva do que se convertera en Buriz. Este vilar 
de Buriz é un punto importante na vía entre Lugo, Parga e Betanzos (pódese tratar dunha vía secund-
aria ou complemento  das Vías XIX e XX que unían Bracara Augusta ( Braga)  e Asturica Augusta 
( Astorga)  con Brigantium (A Coruña), respectivamente)  é un cruce de camiños onde, ó longo 
dos séculos, se atopaban xentes procedentes de diversos lugares, e naqueles tempos era necesario 
dispor de albergues, mansións, tabernas ou pousadas a distancias cortas entre vilas e vilares onde 
poder gorecerse, descansar, manterse ou curarse. Pola proximidade de Ovorit (Buriz) ó vilar de 
Corviti (Corvite) e o castro de Xove de Momán, poida que se trate dunha zona de potencial interese 
arqueolóxico, o mesmo que a terra de Parga que tamén precisaba dun estudo moderno neste mesmo 
sentido. Nesta zona xuntábanse as vías que comunicaban as antigas cidades de “Brigantium” (preto 
de onde  se erguía seu famoso faro) coñecido co nome de Torre de Hércules), “Lucus Augusta” coas 
vías conducentes, por exemplo, á Mariña de Viveiro,  a Mondoñedo, a Foz e  Ribadeo.
31  Pódense ver na páxina da “Biblioteca Digital”.

Son pois motivos dabondo os que me moven a percorrer por eses antigos camiños, 
seguidos por estes precursores que, non escavaron todo, deixaron aínda moito.

Como ese rastro dos primitivos camiños aparece algunhas veces nas proximidades 
de antigos asentamentos (castros, vilas, vilares, burgos etc), e poida que o caso 
que expoñerei, non sexa un rastro cruzado, convén seguir co seu estudo e facelo 
con certo detalle e profundidade, aínda que no presente traballo non lle adique a 
extensión que merece.

2.4.- Os casos peculiares de Momán (no actual concello de Xermade), de 

Codeso, de  Buriz ou o de Corbite

 Veño estudiando algúns documentos relativos a Momán de tempo atrás e doutros 
lugares do  concello de Xermade, e teño que dicir que xa o nome chamou a miña 
atención, o mesmo, por exemplo que o nome de Mañón, polo que o relativo á 
toponimia trato de estudala con certa profundidade. Hai algúns nomes que nos 
recordan a diferenciación e variedade dos grupos e pobos que ocuparon este 
territorio28, polo que os nomes son sempre importantes ó falar da súa orixe, e 
das súas variacións no tempo, estudo que se lle encarga á filoloxía histórica e que 
necesita do mellor desas dúas ciencias, da filoloxía e da historia. Vexamos que os 
nomes que reclamaron a miña atención foron os do propio Momán, o de Corvite 
e o de Buriz, por eles atopei outros. Digo que chamaron a miña atención, a miña 

28  Tanto de orixe latina coma xermánica, pois son abondosos por esta zona, onde se man-
tiveron e conservaron co paso do tempo sen moitas alteracións. Dos prerromanos tamén quedou 
un substrato interesante, difícil de estudiar, pois os mesmos especialistas non se poñen de acordo 
nalgúns deles. Algunhas opinións neste sentido pecan dun excesivo reducionismo, nin todo é celta, 
nin tampouco podemos dicir que non hai nada celta. Establecer os criterios e ás porcentaxes do que 
quedou e do que se conserva aínda dará que falar e que escribir; o mesmo que deu, e da aínda, o de-
bate dos Neandertales e dos HAM (ou Sapiens), europeos os primeiros e inmigrantes (en Europa) os 
segundos. Neste caso, parece que polos últimos resultados das investigacións paleoantropolóxicas e 
xenéticas parece que a cousa cambiou; haberá que corrixir algúns capítulos dos libros de prehistoria; 
e tamén haberá que facer  o mesmo cos de historia, pois a evolución é o que ten. Hai temas moi 
complexos, e este é un deles.
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ITINERARIO I- DE LUGO A VILALBA E DE VILALBA  ATA A 
DESEMBOCADURA DO RÍO XUBIA: 

Lugo – Rábade - Vilalba - Santa Balla – Roupar - As Pontes – Espiñaredo - Igrexa 
Feita - Desembocadura do río Xubia (entraba este camiño por san Pedro de Anca 
e de aí a Neda e a Xubia).

ITINERARIO II - DE LUGO A BETANZOS PASANDO POR VAAMONDE:

Lugo – Rábade – Carral – Vaamonde – Lagostelle - Carballo Torto - Betanzos.

ITINERARIO III- DE VAAMONDE A  PONTEDEUME: 

Vaamonde - Santa Cruz - Buriz – Labrada – Monfero - Pontedeume.

ITINERARIO IV- DE BETANZOS A VIVEIRO: 

Betanzos - Xestoso – Roupar – Muras - Ourol – Xerdiz – Merille - Landrove - 
Viveiro.

ITINERARIO V - DE AS PONTES A VARES (polo chamado modernamente  
“Camiño dos Arrieiros”34): AS PONTES – MAAÑÓN – Mogor -  VARES.

34  Os arrieiros seguían varios camiños sen que figure o nome de “camiño dos arrieiros” 
en ningún dos contratos de compra venda que facían para levar e traer as mercadorías entre portos 
e poboacións da costa e do interior na rota a León e Castela. Si figuran os nomes das poboacións 
relacionadas no contrato, e os camiños reais que as unía relacionábase con esas poboacións, por 
exemplo: el “camino Real que va para las Puentes”, ou el “Camino Real que va para Villalba”; “el 
camino Real que vine de las Puentes para Río Mayor”; “el Camino Real que va del puerto de  Vares 
a… etc.
Por eses contratos feitos entre as partes interesadas, segundo se demostra pola abundante docu-
mentación dos arquivos notariais, sabemos que ían e viñan pasando polas Pontes ata, ou desde os 
portos de Cariño, Río Maior, Espasante, o Barqueiro e Vares; para levar e traer as mercadorías entre 
os citados portos e vilas e as cidades e vilas do interior ata os antigos reinos de León e Castela. 
Eses arrieiros empregaban vieiros  antigos que usaban civilizacións primitivas, polo que o medieval 
solapou, seguramente,  á antigüidade tardía. Nesta zona, polo súa situación extrema e confinante ó 

aparece a rede dos principais Camiños Reais do Reino de Galicia (non todos, 
nin moito menos), que se mantiñan desde a Idade Media e chegaron ata o Antigo 
Réxime. Neses mapas buscamos e vemos como varios deses camiños pasaban 
pola vila  das Pontes de García Rodríguez. Eses camiños  pódense relacionar entre 
si e construír diversos itinerarios que comunicaban varios núcleos de poboación,  
portos e  lugares de comercio que eran os de maior importancia.  

Esta reflexión fanna outros historiadores e con ela  vénseme á memoria unha cita 
que achegaba no ano 1980 D. Felipe Arias Vilas32, que naquel ano exercía como  
Director–Conservador do Museo de Lugo e que é a seguinte: “Para Diego Pazos, 
unha das vías que ían de Astorga a Braga viría polo Cebreiro. Lamas e Triacastela 
serviría logo de pauta para o Camiño de Santiago. Hoxe están máis ou menos 
definidos os vieiros daquelas calzadas romanas e  ningunha das citadas nos 
itinerarios importantes pasaba pola comarca sarriana. Porén, é lóxico e obrigado 
pensarmos nunha serie de camiños e veredas, de orixe anterior, que foron usados 
na época romana, sobre todo tendo en conta os asentamentos castrexos xa 
mencionados máis arriba, ou os xacementos propiamente galaico-romanos, como 
os que imos citar.” 

Aproveitándoa atrévome a repasar uns cantos itinerarios existentes  na idade 
media e non sabemos aínda moi ben cando foi a súa orixe.

Para ilustrar a presente ocasión, á  vista da cartografía e doutros documentos, 
sinalo os seguintes itinerarios, que, en moitos tramos, aproveitaban os que ían e 
viñan polo  Camiño Francés, e xa falei deles en anteriores traballos33:
32 PAZOS, DIEGO. (1980) HISTORIA DE SARRIA. Alvarellos editora Técnica. Edición 
facsímil. Editorial Alvarellos PL.Cte. Manso,1 Tel. 220578 Lugo. A cita escrita por D. Felipe Arias 
aparece no Limiar, concretamente na páxina VII. Diego Pazos y García publicara esa obra co título 
de “Apuntes acerca de la Villa y comarca de Sarria. Ensayo histórico”, e saíu  do “Establecimento 
tipográfico de Jaime Ratés, Costanilla de San Pedro, Madrid”,  no ano 1916. Polo que vale a cita 
para esta ocasión elíxoa polo que me parece un criterio moi acertado do autor que, ademais, é un 
auténtico experto na materia, nesa e noutras moitas máis. 
33  BREIXO RODRÍGUEZ, J. Carlos, O Camiño Francés ó seu paso polas vilas de Neda, 
As Pontes e Sta Mª de Ortigueira, Revista HUME nº3, 2010, páxinas 35-47.
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ITINERARIO VI: RIBADEO-AS PONTES 

Ribadeo – Vilela – Vilamartín – Cabarcos -  Lourenzá – Mondoñedo – Labrada 
– Lousada - As Pontes.

E ¿cantos máis camiños auxiliares, ou vereas haberá?, pois posiblemente 
algúns maís. Atendendo á toponimia xa poderíamos buscar noutros lugares da 
comarca, xa que os nomes romanos son abondosos e o de algún dos seus deuses 
tamén. Neste caso, e sen ir moi lonxe das Pontes, temos un exemplo en Momán 
(parroquia pertencente ó Concello de Xermade) non un nome, senón varios, como 
son:  “a Pedra de Xove35”, a “fonte de Xove”, o “Porto de Xove”,  e o “millar 
do Codeso”; e non solo en Momán senón que noutros lugares tamén parece o 
nome de Xove, pola costa cantábrica, con achados de aras incluídas, coincidencia 
parecida témola tamén na parroquia do mesmo nome na mariña de Viveiro e 
noutros lugares.

mar,  moitas cousas mantivéronse tal cal ó longo de varios séculos; no XX si que cambiou e moito 
esta circunstancia, pero perdoóuselle sen escrúpulo ningún, ou con moi poucos, o diñeiro fai que se 
obnubile a mente e que o corpo se farte, e que pechemos o soño, o soño da irresponsabilidade e da 
iñorancia.
35  Aparece este nome nun pergameo do ano 1267, como un lugar de “San Mamete de Mao-
máyn”, tal e como cita: “conve a saber polos términos pola pedra de Jove” …” como se vai cabo 
o castro de Jove”…” e se vai ao porto vello de Jove e se colle a u carreiro vello sobredo millar do 
Codesso”. Véxase en: Archivo Histórico Nacional,CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.501,N.6 
El monasterio de Santa María de Monfero y los clérigos de San Mamede de Moman llegan a un 
acuerdo sobre ciertos derechos y términos de la iglesia de Santa María de Labrada y la sobredicha 
de Moman.
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non so frecuentaba o Mediterráneo e algunha mostra dese comercio quedou por 
tramos na costa galega, obxectivadas no achado das moedas púnicas atopadas 
cerca de aquí, como foi o caso do pequeno tesouro descuberto no solo dunha casa 
que estaban ampliando  para facer unha fábrica para procesar os productos da 
pesca  no porto de Vares, achado que tivo lugar no último cuarto do século XIX 
e que non foi o único ( unha mágoa que Maciñeira non nacera antes, pois desas 
moedas a maior parte foron vendidas e fundidas) ¿de onde procedían senón?, se 
algunhas desas moedas eran un ou dous séculos anteriores á chegada dos romanos 
á Galicia. 

Ó de atrás poderíamos responder dicindo que puido ser ou dalgún enlace mercantil 
dun rico comerciante púnico de Gadir, Abdera, Sexi ou Baria; ou que foron os 
aforros dun usureiro que non era romano ou tamén dun romano que veu despois 
e gardouno. Podemos facer varias propostas e acertar ou equivocarnos, pero hai 
que tratar de esclarecer na medida do posible a súa procedencia e darlle a Vares  
importancia que non se lle está dando, simplemente porque non é unha cidade 
como Lugo, Coruña ou Vigo, ou porque non hai nin a sensibilidade nin o interese 
que debera, nin o número suficiente de veciños que, por exemplo, podan defender 
do abandono a ese xacemento.

As moedas, estas ou outras, puidéronse seguir empregando no comercio polo 
seu valor material, pode ser; as moedas dun emperador, dun rei ou dun ditador, 
seguen tendo valor legal  uns anos despois de mortos, pero uns séculos ¿non será 
moito? En Vares e noutros portos galegos onde houbo asentamentos, ou emporios, 
de similar importancia está a resposta. Por se esa cita fora pouca lémbrolles tamén 
o achado do tesouriño de moedas de Montoxo, dado a coñecer por Maciñeira 
na década dos anos vinte do pasado século, moedas de prata e de bronce que 
apareceron, de forma casual tamén, ó escaravellar unha vaca coa pata á beira 
dun camiño, dentro dun recipiente de barro. ¿Quen foron eses ricos poboadores? 
Pois ou romanos ou hispano romanos e mesmo puido ser un rico “lapatianco” 
romanizado. Pensemos: se de forma casual apareceu todo isto, que non poderá 

2.- Os achados numismáticos de Vares e de Montoxo como exemplo.

Nomes romanos e pasado romano; e sendo así, como non, parece que tería que 
haber unha vía romana por esta zona, ou un desvío desa rota; o mesmo que había 
unha  rota marítima que era coñecida antes da romanización, pois a flota púnica 
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transportando os productos da terra e a riqueza ó longo deses séculos; entre castro 
e castro, entre vila e vila, entre  porto e vila, ou entre cidade e cidade.

Como quedou dito, aínda que poucos, da Idade Media temos algúns documentos 
escritos que nos falan deses camiños36 e dos lugares polos que pasaban, podemos 
razoar e compoñer hipóteses nese teor e, en consecuencia, facernos unha longa 
pregunta: ¿O camiño principal que comunicaba as Pontes de Eume co resto de 
cidades, pobos, vilas e outros núcleos de poboación importantes (vicos, burgos, 
vilares)  formaba parte desa rede viaria prerromana e foi aproveitado e mellorado 
polos romanos e polos hispano romanos, entre os séculos I e III da nosa Era? 
Poida que eu non sexa o único que se faga esa pregunta.

Como esta comarca tamén foi romanizada, ¿non o serían tamén as vías de 
comunicación? Pola micro toponimia parece que si, pois ¿non abundan por esta 
comarca, polas terras de  Cedeira, de Ortigueira, de Viveiro ou da Terra Cha 
topónimos que o recordan? Se repasamos un pouco vemos que si: amilladoiros, 
brea ou verea, calzada, costoya, curbeira, estrada, meixón ou meisón, miliario, 
miliato, padrón ou pedrón, parada, pedra escrita, pedra fita, pedra de Xove, porto, 
porto de Xove, portela, porteiro, poupada, poupariña, retorta, revolta, viadoiro 
etc. Todas esas acepcións fan alusión á algún servizo ou a zonas ou partes dunha 
vía de tránsito, onde ademais de circular por riba dela, descansábase, pagábanse 
certos tributos, salvábanse  algúns accidentes xeográficos característicos ou 
rendíaselle culto a algún deus como Mercurio ou Xúpiter.

Parte desta pregunta, que dá pé a elaborar unha hipótese, fundaméntase, como xa 
dicía, no estudo da toponimia e no dos restos dos asentamentos castrexos dispersos 
por milleiros en toda a xeografía de Galicia; abondosos tamén na contorna das 
comarcas próximas como a Terra Chá, As Pontes, Eume, Terra de Trasancos, 
36  Sobre todo a partir dos séculos XIV, XV e XVI, citas do Camiño Francés, de hospitais de 
albergarías,  e de moitos dos lugares polos que pasaba; e citas do Camiño Real que entraba e saía de 
Galicia, cara a Castela, por Vila Franca do Bierzo e por Cacabelos. Sobre todo na Idade Moderna, a par-
tir do reinado dos Reis Católicos pois mandaron reparar e ampliar eses vellos e estartelados camiños.

aparecer se se fan excavacións cos medios cos que contamos na actualidade neses 
lugares onde o seu nome é tan ilustrativo desde o punto de vista histórico.

¿Como explicar por ese achado a presenza de moedas anteriores ó século I da 
nosa Era? Pois unha das respostas pode ser a da existencia dunha rota e dun 
tecido comercial anterior doutra orixe, e que sería aproveitado polos romanos, 
rota que tanto viría por terra como por mar, polo que os portos e os cabos desta 
zona costeira eran máis que coñecidos polos antigos navegantes. Véxanse senón 
os achados da vila romana de Area de “Stabanón” (Estabañón) no concello de 
viveiro; o nome de Faro dado a tres montes nas entrada da ría de Viveiro, na do 
Vicedo e na costa entre Espasante e Céltigos; ou o nome do Facho e do Faroleiro, 
en Cariño, son indicios que merecen ser investigados. 

Outra pregunta que non ten aínda unha contestación completamente definitoria é 
a de ¿Onde estaban as illas “Casitérides” citadas por Plinio? ¿non estaban por esta 
rota de navegación?, e ¿os romanos non despistarían un pouco ós seus posibles 
competidores cando lles conviña para evitar precisamente a súa competencia? 
Pensemos que os portos e asentamentos romanos pola costa galega eran 
imprescindibles por moitas e variadas razóns. Algúns dos que lles deron os datos 
ós cronistas clásicos (gregos ou romanos) tamén puideron tocar de oído e xogar 
un pouco ó despiste, sobre todo se non querían que se lles soubera algún segredo. 

3.  Na procura da antiga rota terrestre

Retomando o asunto que me trae aquí, porque xa levo dado varias voltas, 
situarémonos de novo no territorio e seguiremos na procura do rastro desa vía 
que, de momento, non podemos materializar totalmente pero que, de habelo, 
estará no trazado que foi aproveitado na Idade Media para continuar camiñando e 
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Fernado II, Afonso IX, Fernando III e Afonso X; tempos tamén de “Foros” e de 
“Cartas Pueblas” ás que podían acollerse os poboadores deses antigos núcleos e 
doutras novas poboas e vilas. Ó fin eran xentes unidas entre si polas boas ou polas 
malas, baixo do amparo real e do seu peso e ameaza, por xestión directa da coroa, 
ou dun conde. O gran impulso do comercio, é doutros factores, a partir do século 
XII e XIII sería fundamental neste modelo.

Como unha pequena proba diso relativa a esta zona, adiántolles que o conde Don 
Rodrigo Gómez foi o re-poboador do coto de Mañón no ano 1256, que ademais 
fixo o mesmo con outros moitos lugares, antes e despois del, e outros condes coma 
el,   fixeran algo parecido  coas Pontes de Eume, Coruña, Viveiro ou Santa Marta 
de Ortigueira, ás que o rei de do momento lles dera unha “Carta Puebla” ou o 
“Foro de Benavente”. Os intereses da Coroa non eran alleos a estas “mercedes”, 
nin moito menos, a coroa estaba na cabeza do poder e ansiaban riquezas e 
honores, en contraposición a outras familias da nobreza, da igrexa regular e da 
secular. Todos, de distintas ou parecidas formas,  disputábanse as diversas caras 
que tiña o poder. A coroa tiña que sumar forzas para aglutinar o resto dos poderes 
en disputa, polo que acudía, e a historia así o demostra, a todo tipo de recursos 
posibles. Un de entre os nobres e poderosos sería o rei, ou a raíña. Un e so un, por 
tempos e espazos xeográficos, o resto situaríase como podía nesa pirámide típica 
do Medievo e tamén do Antigo Réxime. En baixo de todo, como era habitual, a 
gran masa campesiña, os desleigados.  

4. Lapatiancos39 e o val das Pontes. A importancia dos recursos minerais, as fontes 
para obtelos e as vías de comunicación para distribuílos.

Atendendo a isto podemos analizar outra hipótese máis que xustificaría a creación 
dunha vía ou camiño importante na época que estamos a estudiar, para poder 
trasladar os  importantes recursos desta ampla zona, pois no val da Pontes como no 

39  Antigo pobo prerromano e antigo arciprestado Alto medieval, citado polos cronistas 
clásicos e nos concilios ,  que abranguía entre as rías de Neda e o cabo Ortegal, aproximadamente. 

Cedeira, Ortegal, Vares e Viveiro; pois todas elas, como vimos, formaron parte de 
territorios antigos como Montenegro, Bezoucos, Lapatiancos e Arros37. 

Algúns castros, castra, ou castella38 foron abandoados e outros usados ao longo 
de varios séculos e aínda estaban poboados nos séculos XI, XII e a comezos do 
XIII, e mesmo conservan o seu nome ó lado do novo que lles impoñían. Nalgúns 
casos abandóanse tamén algúns por esa época (necesidade de novas ubicacións 
e necesidades defensivas) e noutros aproveitase para, enriba deles, levantar 
unha nova vila (fortificada ou non). E sería o señor da terra, que era un conde na 
maior parte dos casos, o que autorizaría a necesaria poboación, ou re-poboación, 
dalgún deses castros, ou antigos asentamentos. Dun dos castros das Pontes, 
o  Castro da Uz,  ocupareime documentalmente noutra ocasión, pois foi unha 
propiedade familiar e teño localizado algunha documentación escrita relativa á 
súa propiedade. 

Continuando, vemos que encontramos poboamentos feitos incluso en tempos do 
citado conde don Rodrigo Gómez de Trastamara, que é un home do século XIII; 
tanto nos tempos del coma no de seu pai o conde Gómez González, que estában 
facendo esa labor re-poboadora polos seus condados, é facíano na época dos reis 

37  Estes nomes conserváronse e mantivéronse nas antigas divisións eclesiásticas territoriais 
desde o século VI ata o XIII, dando nome ós respectivos arciprestados, segundo se pode comprobar 
polas actas dalgúns concilios como, por exemplo o de Lugo no século VI. Todo parece indicar que as 
antigas divisións eclesiásticas (desde o século VI e VII en adiante) mantiveron os lindes territoriais 
primitivos que coincidían na maior parte dos casos cos dos pobos prerromanos que os poboaron, ou 
os hispanorromanos e os suevos que os sucederon no tempo e nos mecanismos de poder. Arros e 
Lapatiancos son nomes prerromanos.Ó nome de Arros perdéuselle o rastro documental a partir dos 
séculos XIII e XIV (territorio que comprendía Ortigueira, desde o cabo Ortegal ata Vares) e o de La-
bacengos conservouse ata a actualidade no nome da parroquia de Santa María de Labacengos, per-
tencente na actualidade ó concello de Moeche. Poida que estes pobos prerromanos fosen os autores 
de certas ferramentas de bronce como machadas e diversos obxectos de prestixio como: arracadas, 
torques e lúnulas que apareceron en san Xoán de Espasante, en San Xiao de Senra, en San Martiño 
de Cerdido, en San Xiao de Montoxo, ou os xa citados e coñecidos achados do val das  Pontes ou 
noutros lugares.
38  Segundo se trataran de fortificacións indíxenas, campamentos de campaña ou de  forti-
ficacións romanas, respectivamente,  se ben algunhas mantiveron o nome ata a Baixa Idade Media, 
e no caso dos castros e dos castelos ata a actualidade.
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que o Camiño Francés por onde, maiormente, viñan os  peregrinos (o nome de 
peregrino ven dunha palabra latina: “per ager”, literalmente o que camiña polo 
campo, ou os que camiñan atravesando os “pagos”, e de aí deriva “peregrinatio”= 
peregrinación). 

Deste Camiño Francés (xa escribín algún traballo nesta revista)  danos unha 
boa explicación da función que desempeñaba un documento40 do ano 1457 que 
di: “Para los que alli vinieren en romería, por estar en el Camino Françés, et 
romeraje de la Yglesia del glorioso apóstol Señor Santiago de Galicia, Patron de 
España, et asy mismo de la yglesia de San Salvador de Oviedo”. Por As Pontes 
tamén pasaba o Camiño Francés.

O Camiño que pasaba por Oviedo poida que fose un dos tramos primitivos 
do Camiño Francés, debido á antigüidade e importancia do reino de Asturias, 
de Oviedo e de San Salvador, centro relixioso de especial importancia onde 
se conservaban un gran número de reliquias de mártires e santos, que eran 
buscadas especialmente polos peregrinos enfermos na procura da súa curación, 
pois as crenzas propagadas, promovidas polas  correntes relixiosas cristiáns, 
outorgáballes, ou presupoñíalles, ese beneficio.    

Sirva este breve adianto para situarnos no decorrer dos tempos onde a xente 
e as bestas camiñaban por necesidade, por uns rueiros enlamados, estreitos e 
empinados, difíciles de atravesar en moitos casos, sobre todo na Galicia montañosa, 
onde chegar a unha vila e meterse dentro das súas murallas era un fin ansiado 
polos camiñantes do Medievo, e moito máis polos arrieiros e comerciantes, pois 
non tiñan moito que os defendera, senón entre eles, ata que estaban ó amparo da 
milicia dunha vila. O tempo é unha variable á que non se lle pode meter presa, 

40  LÓPEZ, ATANASIO. (1918) “Documentos sobre el convento que existió a finales del 
siglo XV en Villabad, (Lugo)”, ARCHIVO IBERO AMERICANO 10,  329-333.
Santa María de Vilabade foi un santuario franciscano construído en Terra de Castro Verde- Lugo, no 
Camiño Francés que ía e viña de Oviedo para Santiago e outros lugares e santuarios.

territorio dos antigos Lapatiancos (a onde pertenceu o territorio onde se asentaría 
As Pontes, segundo o recollido nas divisións eclesiásticas medievais) abundaban 
os minerais, entre os que estaba o cobre, o ferro e a prata, e igual que nas Pontes, 
na zona de Labacengos, Cerdido, San Román de Montoxo, San Claudio, onde 
algunhas compañías estudaron e explotaron o restos deses xacementos, o que 
fixeron a finais do século XIX e na primeira metade do XX. 

Nas Pontes entre os séculos XVIII, XIX e XX, aproveitouse todo e máis, desde 
as minas de prata ata o carbón, deixando o territorio escuálido, exhausto, sen 
apenas recursos no subsolo, producíndose unha modificación de tal calibre que 
ata naceu un lago artificial que destaca desde as alturas que fotografan as cámaras 
dos satélites artificiais. Pois en toda esta transformación tamén se perdería unha 
boa parte deses restos romanos, que os hai aínda, sobre todo na zona que non foi 
afectada pola mina. Do resto so as testemuñas das roturacións saben realmente o 
que había de prerromano ou de romano no chan das Pontes. Menos mal que nos 
queda Maciñeira, sempre nos quedará Maciñeira e os documentos. 

CAPITULO III

 OS CAMIÑANTES BAIXO O AMPARO REAL E A PROTECIÓN DAS 
VILAS

 1.- Camiñantes e comerciantes baixo o amparo real e a protección das vilas

Se os moradores das vilas da Baixa Idade Media xa tiñan amparo real, tamén o 
tiñan os que entraban e saían delas a mercar e a vender, polo que había a necesidade 
de protexer ós camiñantes e vixiar os camiños, gornecelos dalgún xeito polo que 
non tardarían en coñecerse co nome de  Camiños Reais; por riba deles podíanse 
desprazar os comerciantes coas súas mercadorías con certa seguridade; o mesmo 
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Os lugares que aparecen citados no documento que se transcribe integramente ó 
final deste traballo, teñen unha relación antiga e común, e non so a do homo viator. 
É un nome como ligazón, o da cidade de Astorga, a antiga Asturica Augusta onde 
confluían varias vías romanas,  pois en todos eles houbo e hai, un asentamento 
de poboacións antigas, neste caso influído e aproveitado polos romanos, como 
poden ser os portos do mar onde existiron asentamentos de salgadura de peixe 
ou de extracción de marisco; e o da cidades do interior onde se abastecían deses 
necesarios produtos e se fabricaban outros para intercambiar e comerciar. Os 
caso de Lugo e de Astorga son significativos, comparten pasado e importancia 
xerárquica nese pasado, polo menos entre os séculos  II, III e IV da nosa Era, e 
seguramente de moito antes. 

O documento é unha solicitude feita por dous comerciantes Pedro e Alfonso 
Botas, veciños da Xurisdición de Astorga, (familia que é orixinaria de Castrillo 
de Polvazares, en terra da Bañeza), que en nome dos seus intereses e nos de 
outros coma eles, recordan os privilexios de exención do pago de portádegos 
que desfrutan desde tempos pasados, cando outros reis os concederon a outros 
comerciantes, reis que primeiro foron os de León e despois de Castela ó unir as 
dúas coroas a partir do 1230. Polo que a cousa viña de vello.

Os lugares e cidades que se citan na reclamación feita por estes comerciantes 
leoneses demostran que tiñan dereitos de entrada nas vilas sen pagar ó entrar polas 
portas coas súas mercadorías (de aí o de portádego), vilas e cidades que estaban 
entre o interior e a costa galega; dereitos reclamados en beneficio propio e que 
facían saber as autoridades dos lugares pon onde pasaban, onde “mercadeaban” 
ou facían noite. 

e daquela a natureza impoñíase por riba dos avances técnicos, pois a tracción 
empregada era de tipo animal e xa se sabe á velocidade que se desprazaban.

A riqueza medraba e a xente quería medrar con ela e trocala de mans, vender e 
mercar, polo que se fixo necesario crear estes núcleos vilegos coma o das Pontes, 
dotalos de murallas, portas, fortaleza, calzadas, fontes, tafonas, e todo o necesario 
para o abastecimento das xentes e dos animais; sen esquecer a asistencia relixiosa 
que daban as igrexas ou os conventos; e tampouco a corporal que daban os 
hospitais, a cargo estes últimos, ou do concello, ou dunha orde relixiosa ou dunha 
fundación particular. 

1.2. O itinerario que comunicaba Astorga coas Pontes e con outros lugares 

da costa ártabra, do Ortegal e de Vares no século XV 

Por un documento do ano 1431 fortalecemos o exposto anteriormente, é dicir 
a hipótese de que estes vellos camiños poden moi ben ser a prolongación e 
aproveitamento das vías altomedievais ou das romanas primitivas, ou dunha 
boa  parte delas, neste caso a que comunicaba Asturica Augusta (Astorga) ou 
Castra legionis (León) con Lucus Augusti (Lugo), e esta última con Brigantium 
(Faro-A Coruña). Outra vía importante que viña do Sur era a que procedía de 
Bracara Augusta (Braga), e uníase coa anterior en Astorga e noutros lugares de 
León, co que a rede de distribución e transporte romano e hispano romano unía 
as principais cidades do Imperio, cumprindo así a función pola que fora deseñada 
e trazada esa rede. 

E puido darse o caso de que os  comerciantes dos séculos XIV e XV utilizasen 
eses mesmos camiños e mantivesen e reclamaran os privilexios de liberdade de 
comercio (por vías similares, ou con lixeiros desvíos), neste caso a exención do 
pago dos portádegos polas súas mercadorías, axúdanos a presentar como posible 
á hipótese de que estes camiños e costumes viñan de moi antigo, e simplemente 
se mantiveron e reclamaron.
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polo que parte desa rede viaria púidose aproveitar e seguíronna usando, o mesmo 
que fixeron os romanos cando chegaron a Galicia que  tamén aproveitaron os 
camiños e pasos naturais que había anteriormente. O que fixeron os romanos foi 
perfeccionala e afianzala, aproveitando que os seus métodos construtivos estaban 
moi desenvolvidos. Trazaban e construían o tipo de vía segundo fose o terreo que 
atravesaban, fabricando  as pontes que necesitaban. En Galicia como abundaba a 
pedra, pois con pedra na súa superficie, e con outros materiais nas distintas capas 
con que as afirmaban; o trazado era o primeiro, a construción42 viña despois. 

E para  rematar sinalo que estas son  algunhas das razóns polas que de-
fendo o estudo e a debida valoración desta rota milenaria, aínda que seguro que 
hai máis. Intentalo no medio de tantos camiños de asfalto pode resultar moi en-
riquecedor.

 E como a conca do Eume débelle o nome a ese río, así como varias vilas 
e algunha freguesía, deixo o recordo que dese río escribiu o Licenciado Molina 
no no 1550: 

   “De los ríos. fo. xxxv.

E nascen del pico/ ristral bien sabido
 tres rios y pongo / a landrobe primero

 que algunos llaman / el rio bivero
 tomando del pueblo / tambien apellido

 el otro es el masma / que arriba he traydo
al otro tercero / le llaman el ume 

42  Primeiramente trazaban dous sucos paralelos, de non máis  de seis metros de ancho, e 
dentro deses límites construían dúas cintas mestras ou margines, escavaban o terreo para facer o 
alicerce dentro deses sucos para proceder á construír a vía que soía compoñerse de distintas capas, 
que comezando pola inferior eran, principalmente: ”statumen, rudus, nucleuse e o pavimentum ou 
summam erustra”. O nome de calzada deriva da palabra latina calcata, que quere decir calcar, pisar.  
A tres tipos de vías romanas máis habituais eran as chamdas stratis lapidibus,  injecta glarea e a 
terrena.

1.3. Os dereitos de exención que tiñan todos os veciños da cidade de 

Astorga de pagar: portádego, peaxe, pasaxe, rondaxe e  castelaxe41. 

No ano 1431 as cousas andaban revoltas no Reino de Galicia e os súbditos e 
vasalos (incluídos os comerciantes) andaban temerosos dos abusos dos señores. 
Na vila das Pontes tamén se facían notar estes abusos e nas Mariñas dos Condes 
e na dos Freires, o mesmo. Toda Galicia andaba revolta e levaba así uns anos, 
e botaría uns anos máis. Perduraban os ecos da primeira revolución Irmandiña 
comezada a finais do século XIV e non rematada, logo virían máis.

Aínda que nada disto di o documento desas revoltas dos Irmandiños no Reino 
de Galicia por ese ano de 1431, pois os señores da terra andaban en loita entre 
eles e os seus vasalos, fartos estes de tantos tributos para uns e de exencións 
para os outros, segundo a clase social á que pertencían. Polas Pontes, Ferrol e 
Vilalba andaban afoutados contra de Nuño Freire de Andrade o Mao;  polo que 
os temerosos maragatos recorrían ó amparo real. Por iso fan esta reclamación e 
solicitan que se lles garden os seus dereitos unha vez máis.

Comeza a descrición citando ó portagueiro de Outeiro de Rei, “e aos outros 
portagueyros da ciudade de Santiago e de todo o seu arçebispado et de Sarria et  
Triacastel l a et da Prova de San Jul l aao et de Bande et de Boozelo et da 
çidade de Lugo et de Outeyro de Rei et de Vila Alba e das Pontes de Garçía 
Rodríguez e de Ferrol e de Castro de Rey e de Castro Verde e de Cervás, 
e da vil a de Cedeira e de Vares e de todas as outras cidades et vil as e logarees do 
dito Regno de Gal licia que eran absentes…”.

Se ordenamos un pouco o listado veremos que todos estes lugares están situados 
nalgunha das vías romanas citadas anteriormente, ou son prolongación deles; 
41  Este tipo de impostos indirectos pagábanse ó atravesar a porta dunha vila, unha ponte 
ou un porto onde se pagaba peaxe, dunha zona onde se facía ronda por velas nas murallas dunha 
vila ou praza forte, ou onde houbese un castelo que había que gardar e que protexía un camiño. O 
pago destes tributos arrinca de moi antigo e son típicos do feudalismo. Unha exención deste tipo de 
impostos precisaba un privilexio de exención, quen o tiñan, gardábano como ouro en pano.
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Real privilexio que exhiben, polo cal os veciños da citada cidade leonesa, estaban 
exentos de pagar portádego. 

Transcripcción.

“Ano do nasçemento de noso Señor Jhesu Christo de mill et qua-
troçentos et trijnta et hun anos vijte e tres dias do mes de juljo estando ena 
çibdade de Lugo por ante Fernan Guterrez alcallde ena dita çiudade por Gomez 
Garçia de Fojos vasalo et corregedor de noso señor elrrey eno rregno de Gua-
liza et de seu mandado speçial para este negoçio ajuso scripto en presença de mj 
Gomez Afonso notario publico da dita çiudade de Lugo er de testemoyas ajuso 
scriptas. Aparesçeu enton ante el de presente Pedro Botas por sy et en 
nome de Afonso Botas que estan presentes veziños et moradores ena çiudade 
de Astorga/ estando y presente Fernan Perez juiz et portagueyro de Ou-
teiro de Rey et logo os sobre ditos presentaron et fezeron leer ante o dito alcallde 
por mjn odito notario hun trasllado  de hua carta et prevjlegio de noso señor elrrey 
scripta en perganeo de coyro. et signada de signo de Alvar Rodriguez notario 
publico que se dizia de noso señor elrrey ena dita çiudade de Astorba/ eno qual 
dito prevjlegio se contiña entre as outras cousas que exentava et dava por exemptos 
et franqueados a todos os viziños et moradores de dita çiudde de Astorga em todo 
seu regno et señorio detodo portadego et peage  et pasage et rondage et castelagem et 
de todo outro tributo qual quer que nomen aya de portadego que en qual quer maneyra 
seja pidido/ o demandado segundo que se paresçia por lo dito previlegio et traslado 
del oqual levaro en seu poder para guarda de seu dereyto por virtude do qual dito 
prevjlegio diseron que pidiam et pidiron ao dito señor rrey queo conprise et guardase 
et mandase conprir et guardar segundo que se en el contiña. E teno conprindo et 
guardando et fazendoo guardar et conprir que constrengese et mandase logo ao dito 
Fernan Perez juyz et portagueyro do ditolugar de Outeirode Rey et aos outros 
portagueyros da ciudade de Santiago et de todo seu Arçebispado et de Sarria et 
Griacastela et da Prova de Sam Jullaoo et Bande et do Boozelo et da 
çiudade de Lugo et de Outeyro de Rey et de Vila Alva et das Pontes de 

este no es grande / mas cierto presume
por sola su puente / de ser muy tenido.

E en esta sierra se llaman pico do ristral. Nacen tres rios es hazia el valledoro: el uno 
es el landrobe:que va a dar a la villa de bivero: de la qual dijimos arriba . y alnos llaman a 
este rio el bivero : por razon deste pueblo por do passa. El otro rio se llama masma : que es 
el que entra en la ria del puerto de santiago de foz : do se hazen gentiles navios y de mucho 
porte : porque es tierra d mucha madera y fuste para ellos. El otro rio se llama ume q no 
es grande : mas por la grandeza de aquella puente de q dijimos arriba ay memoria del que 
son las puentes deume po : do va este rio derecho a la mar”.
Non sei se o Licenciado Molina se refería á antiga ponte da vila das Pontes, ou 
se falaba da Ponte de Ume; e digo isto por dúas razóns, vexamos: a primeira é 
a  “grandeza” da ponte á que alude, pois a da Pontedeume era e é moito máis 
grande que a das Pontes de García Rodríguez; e a segunda é que di que desde 
las puentes deume vai este río dereito ó mar, e como moi ben sabemos o río 
Eume, desde a vila das pontes de García Rodríguez ata o mar, aínda ten 
que dar unhas cantas reviravoltas; de ir dereito media un longo, escabroso 
e frondoso treito. Grazas a esas reviravoltas e ós caprichos da natureza, 
naceron As Fragas do Eume.  

Velaí como ata ós clásicos lles puido levar a engano o plural e o sin-
gular á hora de falar desta dúas vilas irmáns, pois son fillas do Ume: Pontes 
de Ume, Ponte de Ume. Non foi o único.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1. Documento do ano  1431, Requirimento de Pedro e Alfonso Botas, veciños de 
Astorga,, ó alcalde de Lugo, para que garde e faga cumprir no Reino de Galicia o 
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segundo queo pidiam. ts. Que a esto foron presentes Fernan Garçia de Mesa 
scudeyro et Nuno Gomez coogo de Lugo. et o dito Fernan Perez juyz et Juan 
Lopez mercador viziño de Lugo et outros/

Et eu Gomez Affonso notario publico da dita çiudade de Lugo por 
la abtoridade do señor obispo et iglesia dese lugafr aesto que sobre ditohe con as 
ditas testemoynas presente ffuy. et por mandado do dito señor alcallde do dito señor 
corregedor et arogo et pedimento dos sobre ditos Pedro Botas et Afonso 
A continuación extractaremos, e comentaremos, algúns documentos que 
teñen que ver cos antigos territorios, tal e como recollemos na cita a pé de 
páxina nº 10, CAPÍTULO I, pto1. A numeración que lle asinaremos será á do 
orixinal, e ó lado a que lle corresponde neste apéndice.

DOC. NÚMERO II.  (Ob. Cit. Apéndices, páx 6-8)

ERA DCCCLXVIII.                              AÑO de C. 830.

(Título orixinal) Designación hecha por Trucctinio, delegado de D. Alfonso II, de 
algunas de las iglesias pertenecientes a la Sede Iriense.

“In Era DCCCLXVIII venit dns. Tructinus per or-
dinationem dni Adefonsi principis et consignavit dno. Adulfo episcopo ecclesias 
quecumque sunt proprie hyriensis Sedis, id ets,

 in trasancos et labazengos scm Petrum iuxta fluvium naray. Ecclesiam 
in dorsu. Sca Maria in Brion. Scm Saturninum iuxta fluuium iubia. Scma 
vicentium in cetaria et insula selima cum sua eclesia. Scma Maria in Carantra.

In besaucos ecclesie sce Eulalie in caurio.scm vincentium in carois.scm. 
tirsum in magobre. Sca eulalia in Lubre. Scma iulianum in siliobre. Scm. Iacobum 
iuxta siliobre.

Garçia Rodriguez et de Ferrol et de Castro de Rey et de Castro Verde 
et de Cervas et da vila de Cedeyra et de Vares et de todas las outras çiudsdes 
et vilas et lugares do dito Regno de Gualizia/ que eran absentes que os tjña 
prendados et piñorados por las ditas portagees et dereytos fasta aquí et os quiriam 
prendar por ellas de aquí endeante. que os contrengesen et lles mandasen quelles 
desem et entregasen as ditas suas prendas quelles sobrilo avia tomadas et prendadas 
et quelles mandase que daqui endeante que os no prendasem por elas ne as ouvesen ne 
levasen deles// ne dos outros biziños et moradores da dita çiudade de Astorga se-
gund que se contjña eno dito privjlegio et enla merçede do dito señor rrey et logo odito 
alcallde tomou et rresçebeu ensy odito privjlegio co rreverencia deujda/como acarta de 
seu señor et Rey natural que Deus mande biver et regnar por los longos tempos 
et boos poendoa ena cabeça e tena conprindo et obedesçendo por servjço et mandado 
do dito señor Rey et por non caer nen encorrer enas penas en ela contjudas. diso 
que mandava et mandou por seu mandamento/ et sentença ao dito Fernan Perez 
juyz et a donde este seu mandamento sobre dito et sentença fose mostrado. et…….
sub as penas contjudas eno dito prjvilegio et cargtas do dito señor Rey et sopena 
de seyscientos mrs. et atodos los outros portagueyros do dito Regno de Gualiza a 
cada hu delles por quen ficase deo asy fazer et conprir quelles desen et entregasen 
todas suas prendas logo sen outra tardana / et custa algua et aas ditas suas partes 
por que fazian segundo quelles las avjan tomadas et piñoradas por las ditas portagees 
fasta aquí et des aquí en deante que lles mandava sub as ditas penas et dos ditos 
seysçentos mrs. para a camara do dito señor Rey queos non demandasen ne piño-
rasen / ne levasen delles cousa algua por las ditas portagees et eages et dereytos/ 
mandandolles teer et conprir et guardar en todo et por o dito privilegio et cafrta do 
dito señor Rey aos itos viziños et moradores da dita çiudade de Astorga segundo 
que se em ela contjña / et desto en como pasou os sobre ditos Pedro Botas 
et Affonso Botas // diseron que pidiam et pidiron amj odito notario qulles 
lo dese asy por testimoyo signado para guarda de seu dereyt et cada hu delles et aos 
outros absentes vizjños et moradores da dita çibdade de Astorga quando et cada 
queo quisesem et se entendesem de aproveytar delo para garda et conservaço de seus 
dereytos. et logo odito alcallde disso que asyo mandava dar signado amj o dito notario 
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Continúa coa lista das igrexas do commisso de Pruzos (Plutios) onde aparece 
citado o río Eume, comezando por: con san Cristobo ad Eume (hacia Eume, cara ó 
Eume). Latum portum (Porto extenso, grande ou ancho) e san Martiño de Tiobre.

DOCUMENTO NÚEMRO XXXVII. (Ob. Cit. Apéndices, páx (82-85)

ERA DCCCCLIII                   Santiago           Año de C. 915 ( 29 de xaneiro)

(Título orixinal) Concilio celebrado a lo que parece en Zamora en que se 
restablecen los obispados de Tuy y Lamego, cuyos obispos estaban refugiados en 
la Diocesis de Compostela.

Neste documento figuran os nomes do Rei Ordoño e da raíña Elvira, así como os 
dos bispos que participan nese concilio, que son: 

“Recaredo, lucense, Froarengo conimbriense, Jacobo cauriense, Gemnadio 
astoricense, Savarico Dumiense, Asuri auriense, Adtila zamorensi, Frominio 
legionense, Oveco ovetense, Anserico visense […]”.

E polo que respecta á cita que nos interesa vemos que se citan, entre outros, 
Trasancos, Labacengos e Bezoucos: 

“ Et hec sedes hiriensis, quae est coniuncta loco patronis nostri sci Iacobi Apostoli, 
fines suos ab omni integritate custodiat ert contineat, sicut aba antiquis Patribus 
praescriptos cognouvimus, id est, Trasancos, Labatiencos, Nemancos, Célticos et Carnota, 
quam obtinuit Episcopus l ameciensis, necnon Nemitos, Faro, Brecantinos et sonaria, quam 
obtinuit Episcopus tudensis; adicientes ad hec Prucios et Bisancos[…]”. 

O arciprestado de Arros tampouco se cita como pertencente á Iria, sen que 
sepamos a razón. Poucos anos despois de celebrado este concilio, o territorio 

In comisso de Plutios. Scm. Xpoforum ad eume. latum portum. Scm 
martinum in tiobre […].

 COMENTARIO: Neste extracto documental vemos que comeza a designación 
co encabezamento de rigor, figurando a data e o nome dos intervintes que eran D. 
Trucctinio, o Rei Alfonso II e o bispo de Iria Adulfo. A continuación comeza a 
designación das parroquias pola parte oriental da diocese de Iria, é dicir, naquel 
momento por Labacengos. O arciprestado de Arros non figura e presupoñemos que 
ou ben non formaban parte desa designación, ou ben, (caso dubidoso) pertencía 
naquel momento á diocese de Britonia, se ben que sabemos que Arros pertenceu 
a Iria, pero non sabemos exactamente desde cando, pois os documentos que citan 
os primeiros concilios de Lugo e o II de Braga, son copias tardías. 

As parroquias citadas en primeiro lugar pertencen a Trasancos e a Labacengos 
(algunhas coñecidas), así temos: San pedro de Narayo, Santa María de Brión, San 
Saturnino, preto do río Xubia (como vemos estaba fundada moito antes da Orde 
do Temple, a quen parece que pertenceu uns séculos mais tarde), San Vicente de 
Cedeira, e a Insua “Selima” coa súa igrexa santa María de Caranza.

Polo que respecta a Bezoucos  (Besaucos) cítanse as igrexas de: Santa Alla de 
Coiro, San Vicente de Carois, Santo Tirso de Mallobre, Santa Alla de Lubre, San 
Xiao en Sillobre e a de Santiago, xunto a Sillobre, que seguramente daría lugar 
á parroquia de Santiago de Barallobre, pois existe un documento, cuxa copia 
se transcribe nun dos libros do arquivo desa parroquia1,  que proba a existencia 
dea mesma desde o século X, é dicir, máis ou menos, un século despois da data 
documento.

1  Libros que tiven ocasión de consultar amplamente pola xentileza de D. Elias, profesor de 
relixión nos institutos de Fene, que foi cura párroco nesa freguesía, a quen coñecín e tratei ó longo 
dos anos. Desfrutei da súa compaña varias mañás de sábado de xa fai uns anos, cando andaba na 
procura duns datos familiares, contándome moitas anécdotas da súa vida e das orixes da Imprenta 
Adral que el mesmo botou adiante na mesma casa reitoral de Barallobre, e que mantivo durante 
moitos anos.
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nominatis irmiildi. et fiunti. et martim. et vilar de mouras. Ecclesia sci iacobi cum 
suis villis discurrentibus ibi. Videlicet bretonia et alia bretonia et villa et villasusu. 
et giansim e talio giesim. et vilarino et calavario. et minindi. et guingeui. et silauree 
et fornelos.et alio fornelos. Sca. Eolalia cum sua fiigrigia. Savariz. et ioani. et 
alio ioani. et fornos. et vilar. et vauludusu. Ecclesia sci martini de goenti cun sua 
friigigia gienti. et alio genti. et pedras de vodas. et cornis. et malicioso. Ecclesia 
de sco Petro de unia cum suis villis. Idest filgueira. Alvariza. Miiminta. 
Tivirai. Curnias. Furnus. Murugoso. Teixidu. et hoc totum cum aliis villis 
que intus sunt que nobis afirmaverunt et concesserunt per terminos. Sive et quod 
pontifici nro. Dno. Rodesindo epo. Comparavit et aquisivit de heredibus suis. 
et hoc comes Adefonsus conmutavit cum filius arnotali. et rodericus diacous. et 
romaricus diaconus conmutaverunt cum Munio et Munia et spasanda que concesse/
runt proprietates suarum hereditatum huic cenobio sci. Iohanis de Calavario. et 
quod conmutavit comes Adefonsus. et afirmaverunt epos. Nominatus. Erus et 
rodesindus cum colegas suas. et afirmaverunt per terminos de rio Covo et inde per 
pedra de Lubrizium. et inde per aqua de Nida. et inde per terminum de Carro 
freito. deinde per scamelados. deinde per scm Martinum de Goenti. deinde per 
aqua de Filgueira que intrat in flumine eume. omnes ipsas villas cum suis saltis 
roboratis et pomerias. Ortos olerum cu maquis et pasquis paudulibus exitus  montium 
et regressus cum omnibus aiunctionibus suis et prestationes[…].

Ó final da transcrición figura a nota seguinte:

(Inéd. Copia del diglo XII.- Se guarda en la parroquia de Soaserra.- Al dorso se 
dice que este documento era el segundo del Tumbo de Caaveiro). 

Este documento é o que transcribe D. Fernando Porta de la Encina no traballo que 
fixo sobre Caaveiro, citado no CAPITULO I, pto. 1.2, nota ó pe nº 18. 

de Ortigueira, co pobo que habitaba nel, entregaráselle en commiso2  a Gutier 
Menéndez e a Ilduara Eiriz, pais do bispo san Rosendo.

DOC. NÚMERO XLV.  (Ob. Cit. Apéndices, páx 101-102)

ERA DCCCCLX.?                              AÑO de C. 922?.

(Título orixinal) Convenio entre D. Recaredo, Obispo de Lugo, y D. 
Gundesindo, Obispo de Santiago, sobre los commissos de Pruzos y Besoucos.

“ Recaredus, et dns Gundesindus episcopus contendentes pro commissos 
Prucios et Visancos, et dividimus homines bene, ut sint medii post partem sci 
Iacobi et medii post illius ambo commissi, dun Recaredit eps aduixerit […]” 

Encabezan a confirmación os reis Ordoño e a raiña Elvira e tamén algúns 
obispos, entre os que está o bispo de Astorga Gemnadius e Sabarico. 

DOC. NÚMERO LVI.  (Ob. Cit. Apéndices, páx 122-125)

ERA DCCCLXXIV                              CAAVEIRO                              AÑO 
de C. 936?

(Título orixinal) Danción hecha a este convento por los abades Rodrigo y 
Anagildo, los Obispos Rosendo y Ero y el Clérigo Sisualdo.

Nesta doazón feita ó mosteiro de san Xoán de Caaveiro cítanse a 
bisneti Argiuiti e trastaloni quorum propietates fuerunt ab integro cum omnes 
fines eorum secundum nomina eorum singillati et ipsas firmitates resonat, alii obtu-
lerunt alii conmutaverunt in aliis locis. et afirmaverunt nobis ipsas villas. et eclessias 
videlicet ecclesia sci. Baudili. cum ipsis villis que prope eam sunt. Scilicet Villa 
de sandi superios et inferius. et arnoso. et teixeira. Agra et porcar. et corveira. 
et cencui, et aliocencui. Ecclesia de sca maria de cavalar cum sua fiigrigia. et villis 
2  Concretamente no ano 929. A doazón fixérona o rei Afonso IV e a raíña dona Elvira.
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O primeiro documento que quero presentarvos é un escrito que se amosa 
no Museo e que fai referencia ao uso de aguillada ou vara de madeira con 
punta metálica e que servía para afalar ao gando, moi utilizada ou empregada 
ata hai ben pouco (falo en xeral, pois aínda hai xente que a segue a empregar 
cando vai co gando).

Está expedido no concello de Monfero, no ano 1924, e tal como di é 
un permiso de uso de aguillada ou vara con punta de un centímetro de 
lonxitude. O documento está escrito en castelán, cun tamaño aproximado 
de media cuartilla, e di:

Alcaldía del Ayuntamiento de Monfero

En virtud de las facultades concedidas por el 

Excmo. Sr. General Gobernador civil de esta pro-

vincia, autorizo a D. Manuel Fernández

Díaz............................................................., vecino

del lugar de Villarboy............................., parroquia

de San Félix.............................................., para que

pueda usar aguillada con aguijón de un centímetro 

de longitud para arrear ganado vacuno de trabajo

indómito, según circular de 7 de Mayo (Boletín

Oficial del 8)

 

DOCUMENTACIÓN DO MUSEO ETNOGRÁFICO 

“MONTE CAXADO” (I PARTE)

FUNDACIÓN MUSEO ETNOGRÁFICO “MONTE CAXADO”

Como é coñecido pola maioría dos ponteses, ao xubilarme, creei a Fundación 
Museo Etnográfico “Monte Caxado” para tratar de dar continuidade a un traballo 
de máis de trinta anos co Museo. Durante este tempo non só recollín pezas de 
carácter etnográfico, senón que tamén algún que outro documento que me doaron 
e sigo a recoller. E aclaro que por documento enténdese que é unha testemuña 
material dun feito ou acto realizado en funcións por institucións ou persoas 
físicas, xurídicas, públicas ou privadas, rexistrado nunha unidade de información 
en calquera tipo de soporte (papel, cintas, discos, fotografías, moedas, billetes 
etc.) na lingua natural ou convencional. É unha testemuña dunha actividade 
humana fixada nun soporte, dando lugar a unha fonte arquivística, arqueolóxica, 
audiovisual, etc. O que quero dicir é que non só falarei dos documentos escritos, 
tamén veremos moedas, billetes, fotos, medallas, discos...

Por outra banda dicir que dende hai un ano, aproximadamente, estou tratando de 
dar a coñecer o contido do Museo nas redes sociais, concretamente no Facebook, 
así coma tamén o noso Patrimonio Histórico pontés. E, agora, a documentación 
que está no Museo. Ben, pois o contido deste artigo vai ser precisamente este: a 
documentación. 

Direi que estes documentos axúdanos a coñecer e entender mellor, e a moitos 
lembrar, como era o noso pasado, a nosa historia. Agardo que este pequeno 
traballo agrade a todos, aos que lembran e aos que descobren.
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O segundo é unha fotografía, doada por miña sogra, Dona Caridad Formoso 
Antón. É unha foto con historia, pois pode verse nela a moitas pontesas e moitos 
ponteses (algúns parentes dela), así coma algunha cubana e algún cubano, en 
La Habana-Cuba. Están, concretamente, situados no panteón da Sociedade de 
Instrución “Naturales del Ayuntamiento de  Puentes de García Rodríguez”, na 
“Necrópolis Cristóbal Colón”, na Habana. Non teño data concreta, mais debe ser 
do ano 1951, aproximadamente.

Moitos ponteses están soterrados neste panteón cubano, veciños que emigraron na 
procura de facer fortuna cando acó corrían malos tempos, veciños que atoparon a 
morte lonxe da súa terra e, en moitos casos, dos seres amados. Xa o dicía Rosalía 
de Castro: “Viúvas de vivos e mortos, que ninguén consolará...” Máis neste caso a 
foto non é de enterro, senón de celebración, pois anteriormente xuntáronse todos 
os ponteses que estaban por aquelas terras para xantar e festexar e, logo, render 
unha homenaxe aos amigos e veciños falecidos e soterrados no panteón. 

Este verán presentouse un libro no Colexio Santa María, “SOCIEDAD DE IN-
STRUCCIÓN NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE 
GARCÍA RODRÍGUEZ (1912-2015) de Dona Dolores Guerra López e D. Luis 
Montes de Oca Colina, publicado pola Deputación da Coruña, no que se fala pre-
cisamente deste panteón, concretamente nas páxinas 129 e seguintes, ata a 139; e 
entre outras cousas dise: 

“Para los españoles residentes en Cuba, la muerte conciliaba mayor solidaridad 
de grupo tanto con el fallecido, cuyo entierro corría a cargo de la Asociación, 
como con las viudas y huérfanos, que debían recibir ayudas económicas de 
las Sociedades. Estas carencias motivaron, que las entidades con mayores 
capacidades económicas levantaran panteones en la Necrópolis Cristobal Colón 
de La Habana.

 Monfero, 18 de Julio de 1924

  El Alcalde:

Cal é o motivo deste permiso? Pois a resposta é sinxela: As aguilladas chegáronse 
a usar como armas nas liortas e pelexas entre familiares, veciños, veciños e 
forasteiros, ... que tiñan lugar por disputas de fincas, movementos de marcos, 
liortas nas feiras e mercados, pelexas nas festas entre locais e foráneos por 
ciúmes... Fervía o sangue e botábase man do que se tiña ao carón e a aguillada 
levábase sempre canda un, pois ademais de servir para afalar ao gando, servía 
de apoio, defensa contra os cans... E por este motivo (o de empregala como arma 
contra a xente) se limitaba a súa lonxitude, pois en moitas ocasións excedía a 
punta ou aguillón dunhas medidas normais para afalar o gando. Entón o Goberno 
Civil limitou a súa lonxitude e, ademais, con permiso de uso.
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O terceiro ten relación coa miña nenez, pois cando eu era neno, lembro que nas 
feiras vendían unhas historias escritas en papeis de cores e que, as veces, eran 
cantadas ou relatadas polo propio vendedor, algo moi semellante as cantares de 
cego. Lembro que miña irmá Esther tiña moitas, pois coleccionaba nelas. A mágoa 
é que se perderan nos trocos de domicilio, hoxe teríaas moi estimadas.

Preséntovos esta historia que leva por título “El hijo del penal”, ten dúas partes, 
unha por cada lado da cuartilla, e editada por Andrade-Lugo. Nela cóntasenos 
a historia que aconteceu nun pobo da Mancha. Unha moza, Isabel, namórase 
dun rapaz e queda preñada; este, ao sabelo, déixaa e casa con outra. Isabel, para 
reparar a súa honra, mata ao rapaz. O xuíz métea na cadea, onde da a luz un 
neno. Quítanlle o neno e méteno no hospicio, bautízano co nome de Xoaquín. 
Malia a dor da nai por non ter ao seu fillo, lévana ao xulgado e impóñenlle unha 
pena de 30 anos no cárcere de Ceuta. Isabel pide ver por última vez ao seu fillo 
e concédeselle despedirse del. Despois de vinte e tres anos de amargo presidio, 
concédeselle a liberdade a Isabel. Volve ao seu pobo na Mancha e dedícase a pedir 
para poder sobrevivir. Todos os días un señor dálle esmola, ela quere saber quen 
é e vai onde vive, atopa un letreiro que di: Xoaquín Penal. Notario de la comarca. 
Pregúntase se poderá ser o seu fillo e con bágoas nos ollos pregúntalle á criada 
polo home. Neste intre, preséntase o fillo e decátanse ámbolos dous que son nai 
e fillo. Este, coa emoción, desmáiase. Logo os dous desfrutaran da felicidade e 
convivencia que antes non tiveran.

Aclarar que foi doada por D. José Castro Polo, “Penadocurro” e que gracias a el, 
hoxe, desfrutamos desta narración. 

 

   

Son las Sociedades de Beneficencia, con un criterio regional, las pioneras en 
brindar este tipo de asistimiento... dando inicio esta práctica en 1936, para el 
grupo de los gallegos...

...Aceptada por la Junta General la proposición de la firma Pennino Marble Co. 
S.A. para la construcción del Panteón de esta Sociedad en el Cementerio de 
Colón, y acordada su adjudicación y aprobado el contrato por la Junta Directiva 
en su sesión ordinaria de 27 de mayo del presente año...

Se hizo entrega del mausoleo el 30 de agosto de 1938, compuesto por 24 bóvedas 
y un osario. El material que se empleó fue fundamentalmente el granito negro 
en la cubierta de las parte superior y en menor medida el mármol, dentro de la 
cripta. En el espacio libre anterior se sembraron cuatro árboles que daban paso 
a la entrada rodeada de una baranda y una puerta enrejada que marca el camino 
hacia la capilla interior presidida por la Virgen del Carmen.”

Hai unha débeda do noso pobo con toda esta xente emigrada a Cuba, pois grazas 
a eles, ao seu bo facer, fixéronse escolas, panteóns en Cuba e panteóns en Galicia. 
Nas Pontes, no cemiterio das Campeiras, temos o “panteón dos cubanos”, onde 
están soterrados ponteses emigrantes retornados de Cuba.
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ou papeis onde se anunciaban as películas que se ían proxectar nos cines. Meu 
amigo Pepe, do que xa falei, contoume como ía, os domingos á saída da misa, a 
repartilos entre a xente, en compaña doutro amigo. Persoalmente, teño lembranzas 
destes folletos, pois recordo que os traían miñas irmás. 

Estes dous exemplares foron doadas ao Museo por Dona Dosinda Fernández Pardo.

WEISSMULLER e BRENDA JOYCE nos papeis principais, e dirixida por KURT 
NEUMAN. O filme proxectábase no Cine Hispania e anunciábase coma “Unha 
aventura sensacional do Rei da Selva”, era tolerada para menores. Asemade, tamén 
se publicaba o próximo estreo: “EL ÚLLTIMO ZORRO”.

 A segunda, corresponde á película “LOS TRES MOSQUETEROS”, que 
ten como protagonistas a LANA TURNER, GENE KELLY, JUNE ALLYSON, 
VAN HEFLIN e ANGELA LANSBURY  e dirixida por GEORGE SIDNEY. 
Proxectábase a película no Cine Alovi e anunciábase como “Grandioso, sensacional 
y espectacular estreno” e que acudise a ver a obra proxectada de ALEJANDRO 
DUMAS. Está impreso na Imprenta e Librería Cervantes de Ferrol.

 

O cuarto e quinto documentos, pois son similares e están relacionados entre si; 
e tamén me lembran a nenez.

Na nosa Vila houbo dous cines que coexistiron durante algún tempo, un era o 
Cine Hispania e, o outro, o Cine Alovi, máis coñecidos popularmente como o cine 
vello e o cine novo, respectivamente. Loxicamente o primeiro en inaugurarse foi 
o Cine Hispania, que estaba situado no que é hoxe a rúa Alexandre Bóveda ou rúa 
dos taxis (ata hai pouco) e o Cine Alovi, na Avda. de Galicia, onde aínda hoxe se 
conserva coma Auditorio Alovi.

Don Enrique Rivera Rouco, dinos que o Cine Hispania foi inaugurado no ano 
1942 na rúa Menéndez Pelayo (naquela época) e o Cine Alovi, inaugurado, no 
1950 na Avda. Generalísimo (naquela época).
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O sexto documento lévannos ao tempo da dictadura, dun tempo no que se non 
se facía o que dicían pagabas cara a negativa; nun tempo no que non pedían, 
ordeaban; nun tempo sen liberdades…

Foi doado ao Museo por Dona Manuela Bellas.

Trátase dun documento no que se solicita, por parte do Concello de As Pontes de 
García Rodríguez, á viúva de D. Hixinio Bellas, dunha cama da súa propiedade 
para a renovación das existentes no cuartel da Garda Civil, pois (segundo se di) 
algunhas levan dous anos prestando servizos e é preciso renovalas. Pero o máis 
salientable é a ameaza que este escrito conleva, poia advírtea de que de non facelo 
poñerase o feito en coñecemento do Gobernador Civil. Loxicamente a cesión de 
dita cama tiña que ser gratuíta. 

O texto completo, que está en castelán, di:

“Debiendo renovarse las camas exis-

tentes en el Cuartel de la Guardia Civil

con destino a los Soldados destacados, 

toda vez que algunas llevan cerca de dos

años prestando servicios, sírvase llevar

al referido Cuartel una cama de su pro-

piedad, con el indicado objeto el día 4

del actual, advirtiéndole que en caso de

no verificarlo (pon vericarlo) se pondra el hecho en cono-

cimiento del Exmo. Gobernador civil
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O seguinte documento, o sétimo, trátase dun billete de cen pesetas do ano 1906, 
concretamente do día 30 de xuño. Os cartos por esas épocas eran máis ben escasos 
e non digamos o billete de cen, que pasaría coma hoxe en día co de 500 €, nin se 
vían. Malia a todo, había quen se dedicaba á falsificación dos cartos, como segue 
a acontecer nos nosos días, pois resultaba rendible se un era un bo falsificador.

Foi doado ao Museo por Dona María Vidal Río.

Na Voz de Galicia do sábado, 30 de setembro, na súa última páxina, na parte 
da “Hemeroteca” onde se recollía un artigo que levaba por título “La lucrativa 
industria de la falsificación”, publicado o mércores 27 de setembro de 1905. Nel 
entre outras cousas dicíase que entre os falsificadores había os os falsificadores 
de moeda, os chamados “monederos” e os falsificadores de billetes que eran a 
“natural aristocracia” dos falsificadores. As moedas máis falsificadas eran as de 
cinco pesetas, os chamados “duros sevillanos”. Tamén viña a foto dun billete de 
mil pesetas do ano 1895 falsificado e o presentaban coma unha verdadeira obra de 
arte da falsificación. Todo isto nos séculos XIX e XX.

Todo billete ten a unha pequena historia detrás. Imos ver as características deste 
e a súa curiosa historia de por que era infalsificable:

A entidade emisora foi o Banco de España e foi fabricado por Bradbury Wilkinson 
y Co (Londres). A data da emisión é a do 30 de xuño de 1906.

O valor do billete é de cen pesetas. De gravador descoñecido. Dun tamaño orixinal 
de 128 X 89 mm.

No anverso vense alegoría femininas clásicas e, no reverso, o escudo de España.

Este billete foi o primeiro encargado á casa inglesa Bradbury, Wilkinson e Co. 

a los efectos procedentes.

 Dios guarde a Vd. muchos años.

Puentes, 3 de Diciembre de 1943 AÑO DE

VICTORIA

  El Alcalde.
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O oitavo documento é un billete de lotería, con el quero mostrarvos como eran os 
billetes de lotería, hai pouco máis de medio século, concretamente uns 72 anos. 

Foi doado ao Museo por D. Vicente Bellas Fontao, de As Pontes.

Primeiro, uns datos curiosos sobre a Lotería: 

O día 30 de setembro de 1763, autorizouse, por Real Decreto asinado polo 
Marqués de Esquilache, o establecemento dunha lotería en Madrid 

O día 10 de decembro de 1763, créase a primeira Lotería Primitiva de España. 
Esta primeira lotería foi creada por un Real Decreto que promulgou CARLOS III, 
celebrándose nesta data o seu primeiro.

O día 4 de marzo de 1812,  celebrouse ol primeiro sorteo da chamada Lotería 
Moderna, pódese dicir que é o comezo do que hoxe coñecemos como Lotería 
Nacional.

Durante o ano 1813, cámbiase as cédulas de papel polo sistema de bólas de 
madeira, sistema que continúa a empregarse na actualidade.

No 1862, suprímese a Lotería Primitiva mediante un Real Decreto.

No 1868, instáurase o sistema de fraccionamento de billetes.

No 1897, aparece por primeira vez nos boletos de lotería a nomenclatura de 
“Sorteo de Navidad”

Durante o año 1946, xa que o fútbol neses anos cada vez conta con máis adeptos, 
créase a primeira quiniela para promocionar o deporte.

Empregouse o sistema multicolor Duplex no anverso, que gañou sona de 
infalsificable.

Polo feito de empregar varias tintas no anverso, como se pode observar na foto, 
resultaba case imposible de falsificar para os especialistas desta arte.



312 313

Documentación do Museo Etnográfico “MONTE CAXADO”
José María López Ferro

312

 

O documento noveno é un almanaque do ano 1952 (de hai 65 anos), do Banco 
de Bilbao. Como sabedes, noutrora, os bancos agasallaban con almanaques e, 
algunha que outra vez, con unha baralla para xogar á brisca, ao tute... Foi doado 
por meu pai, D. Amador López Ledo e poido dicir que estivo gardado nun caixón 
da miña casa durante moitos anos, se cadra polos debuxos, pois a min gustábanme. 

Os calendarios foron algo moi apreciado noutro tempo, pois axudaban a 
coñecer mellor os festivos do ano, os días en que cadraban os aniversarios, as 
onomásticas, o día do Patrón... Mais tamén para marcar neles algo do que tiñamos 
que lembrarnos. Axudaban moito máis se tiñan as lúas, mais non todos as traían.

Polo xeral, na parte superior ían as ilustracións e na inferior os meses cos días. 
Neste caso, como podedes ver na segunda foto, as ilustracións son debuxos, está en 
concreto da vendima, onde non falta a parella sobre un cabalo e os vendimadores 
coas uvas, os cestos... Os días van a dúas tintas, vermella para os festivos e negra 
para os laborais. Cada folla corresponde a dous meses do ano, esta é de xaneiro e 
febreiro. E no medio dos meses o escudo e o nome do banco.

No 1960, dáselle ao décimo de lotería a primeira connotación cultural, para o que 
se inician as temáticas monográficas nos billetes da lotería. 

E agora, imos falar do billete de lotería en cuestión.

É un décimo de Lotería Nacional, de 3ptas. de custo e corresponde ao sorteo a 
celebrar en Madrid o día 25 de agosto de 1945. 

O número de dito décimo é o 00810, pertence á 4ª serie do sorteo número 24, do 
ano 1945. 

Está asinado polo Director  Xeral de Timbre e Monopolios, J. Roldán.

O primeiro premio é de 825.000 pesetas, que para aquela época non estaba mal. 

Corresponde á Administración de Loterías de 2ª clase, en Santa Marta de 
Ortigueira. 

E as cores das tintas que predominan nel son os ocres, nas súas distintas 
tonalidades, e o negro. 



314 315

Documentación do Museo Etnográfico “MONTE CAXADO”
José María López Ferro

314

 Que ninguén tome isto como publicidade do banco, é un documento máis dunha 
época pasada, máis nada.

E falando de calendarios, aí vos deixo algunhas curiosidades sobre deles:

- Sabiades que se o ano non é bisesto, o día 1 de xaneiro e o 31 de decembro 
coinciden no día da semana. Por exemplo, este ano 2017, o día 1 de xaneiro foi 
domingo e o 1 de decembro foi domingo.

- Todos os meses nos que o día 1 sexa domingo, teñen un venres 13.

- O mes de abril deriva da palabra latina “aperire” que significa “abrir”. Os 
romanos elixiron o nome de abril probablemente porque comezaba a estación na 
que a natureza comezaba de novo a “abrirse”.

- O mes de maio ven da deusa romana Maia, deusa da primavera e dos cultivos. As 
celebracións a Flora, deusa das flores, acadaron o seu punto álxido na antiga Roma 
o 1 de maio. En Europa erguíanse maios (paus de maio) nas aldeas adornados con 
espiños en flor o día 1 de maio.

- Que no ano 1582, o Papa Gregorio XIII (1502-1585) ordenou revisar o calendario. 
Ese ano suprimíronse os días comprendidos entre o 5 e o 15 de outubro. Polo que 
o día seguinte ao 4 de outubro de 1582, foi o día 15 de outubro de 1582.

- Que a metade do ano (de non ser bisesto) é cando o reloxo sinala as 12 horas do 
medio día do 2 de xullo. E de ser bisesto, cando sinala as 00 horas do día 3 de 
xullo.
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que se van a empregar en dita construción. Tamén vemos como traballan tanto 
mulleres, nenos e homes para facer a escola. Na parte esquerda (segundo se olla 
a foto) pódese ver unha morea de pedra para facer as paredes. Os homes teñen 
piquetas nas mans para picar e asentar a pedra.

 Este lugar hoxe non está visible, pois desapareceu por mor da mina, 
primeiro e, logo, asolagado polo lago.

O décimo documento é unha fotografía con historia, neste caso correspóndese 
coa construción da escola das Barosas-Vilavella. 

Foi doada ao Museo por Dona Marina Martínez Antón.

Unha das moitas cousas que se lle debe aos nosos emigrados a Cuba é o fomento 
da educación e a cultura, pois promocionaron a construción de moitas escolas 
no noso concello de As Pontes de García Rodríguez. Algo que, ata o de agora, 
non se recoñeceu cun acto dedicado integramente a eles, si se fixo noutros actos, 
mais non específicos con tal fin. E ao mesmo tempo debera de reflexarse, este 
recoñecemento, en algo físico como moi ben podería ser un monumento, unha 
placa... 

A escola das Barosas foi construída con cartos enviados polos habaneros e co 
traballo dos veciños da parroquia. No libro “SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN 
NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ (1912-2015), de Dona Dolores Guera e Don Luis Montes de Oca 
Colina, dinos o seguinte con relación a esta escola:

“Refrendan también una propiedad, en el lugar denominado Barosa de la 
parroquia de Vilabella, en la carretera que se extiende de Puentedeume a la Villa 
de As Pontes...

En cada uno de estos espacios, se construyó un edificio de mampostería y techo 
de pizarra, con una planta baja para el aula y un segundo piso con destino a 
vivienda del profesor”.

Na foto que se presenta hoxe podemos ver os inicios de dita construción, pois 
pouco máis hai feito que a explanación da superficie a edificar e algo dos inicios 
das paredes. Asemade, nos carros de vacas, vense as trabes ou vigas de madeira 
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En España comézase a gravar libros  case dende o principio da implantación da 
imprenta (cara o 1472)  grazas ao gravado en madeira. Coa obra de gravadores de 
Santiago de Compostela, Valencia e Sevilla; foron precisamente talleres sevillanos 
os que tiveron maior influencia na introducción da imprenta en América en 1539.

Neste caso, este documento, é unha lámina gravada coa Asunción de María. 
Debaixo da mesma leva un nome, un tanto borroso, e que parece poñer Jordán 
Ballester do Grapo (ou Grano), posiblemente o nome do autor ou gravador. 

Falamos dunha lámina 
gravada, non dunha páxina 
gravada dun libro. Mais ás 
veces viñan soltas dentro 
dos libros, e máis tarde 
darían lugar as estampas 
relixiosas que eran máis 
pequenas.

Engadir que o Museo ten 
varias láminas, non sendo 
esta a única.

Este exemplar foi doado 
por Dona Caridad Formoso 
Antón.

Este undécimo documento é unha lámina gravada.

Os gravados nos libros sempre axudaban a comprender mellor os textos e, ao 
mesmo, tempo facelos máis atraentes aos lectores.

O gravado é unha disciplina artística na que o artista emprega diferentes técnicas 
de impresión, que teñen en común o debuxar unha imaxe sobre unha superficie 
ríxida, chamada matriz, deixando unha marca que despois aloxará tinta e será 
transferida por presión a outra superficie coma o papel ou tea, o que permite obter 
varias reproducións das imaxes.

Dependendo da técnica usada, a matriz pode ser de metal (tradicionalmente c
obre ou zinc), madeira, linóleo ou pedra, sobre a súa superficie debúxase con 
instrumentos punzantes, cortantes ou mediante procesos químicos.

A primeira civilización en producir orixinais múltiples foi a dos Sumerios na 
Mesopotamia, hai 3000 anos. Tallaban os seus deseños en pedras puídas con 
forma cilíndrica que logo facían rodar sobre barro brando deixando a impresión 
do deseño orixinal. Posteriormente en China, trala invención do papel, xorden as 
primeiras impresións sobre este material feitas con matriz de pedra. 

No Xapón o gravado tivo o seu auxe entre os séculos XVII e XX, entre os que se 
atopan imaxes paisaxísticas, do teatro e de zonas de lecer, feitos coa técnica do 
Ukivo-e (gravado en madeira)

Os primeiros gravados europeos prodúcense no  século VI no ámbito téxtil. As 
primeiras reproducións en papel  realizáronse en España no ano 1151. A comezos 
do século XV, realizáronse naipes con impresión xilográfica en Alemaña e 
pouco tempo despois apareceron os primeiros selos en Inglaterra. Foi durante o 
Renacemento cando o gravado se desenvolve con maior vigor. 
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O décimo terceiro documento é un número do Boletín Oficial da Provincia da 
Coruña (BOP), concretamente o número 24, da data xoves, 11 de febreiro de 1841.

Os Boletíns Oficiais son os grandes descoñecidos, sobre todo os das provincias; 
nembargantes houbo un momento, sobre todo no século XIX que facían labores 
informativas: reflexaban as crónicas oficiais, facían pública as xestións de todos 
os políticos a calquera nivel, incluíndo o rei de España. Unha vez constituída a 
división xeopolítica de España en provincias, facíase necesario un medio oficial 
que permitirá a  súa vertebración, para para iso aparecen os boletíns oficiais 
provinciais.

O Museo conta con varios exemplares do séculoXIX.

Este exemplar foi doado ao Museo polos irmáns Fernández García, de Monfero.

O duodécimo documento representa un papel do que tiñan que estar previstos 
os nosos veciños e demais súbditos de España en Cuba. Trátase dunha “célula de 
identidade”, algo moi similar a un pasaporte de hoxe en día, que estaban obrigados 
a levar enriba na súa estancia na illa caribeña, era esencial para poder traballar e 
poder residir por un  período determinado de tempo.

Está expedido polo Consulado de España na cidade de Batabano, corresponde 
a D. Manuel María Ledo Bello, fillo de Don Pedro e Dona María, natural de As 
Pontes, provincia da Coruña, de 28 anos de idade, de estado solteiro, profesión 
xornaleiro, con residencia en Independencia, 22. Sangidero, Batabano, atopándose 
no Rexistro de Españoles deste Consulado con número 1819. E está asinado en 
Batabano, a 23 de outubro de mil novecentos trinta e un. Asinado polo Cónsul, D. 
Ignacio Palamera? (non se le moi ben).  Ten validez por un ano.

Leva 4 selos de 2 
pesetas cada un.

Foi doado ao Museo 
por Dona Rosario 
Ledo Silva.
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Nas contraportadas interiores, imaxes de monumentos dalgunhas provincias de 
España. Na contraportada exterior, o mapa de América.

Nas páxinas, letras para copiar e reproducir encaixadas e cunhas liñas que axudan 
a situalas e colocalas, para coller o trazo axeitadamente. Unhas raias inclinadas 
axudan coa inclinación que debe levar as letras.

O método, como pode verse, é conductivo (danse as pautas) e repetitivo (pois a 
base de repetir os movementos, lógrase o trazo desexado.

Foi doada ao Museo por Dona Manuela Bellas, este verán.

A caligrafía é algo que nos últimos anos tense abandonado nas escolas, e coma 
mestre (xubilado xa), coido que é un erro. O trazo caligráfico da soltura para o 
trazo no debuxo, axuda a crear o concepto espacial e, por outra banda, crea orde 
e limpeza nos traballos. Mais todo isto é unha opinión persoal. 

  
O documento décimo cuarto é unha libreta de caligrafía da Editorial “Saturnino 
Calleja”, correspóndese co “Nuevo Método Gráfico de Escritura Inglesa”, dividido 
en oito cadernos por Vicente F. Valliciergol. 

Este exemplar correspóndese co 4º caderno. 

Na portada podemos ver un debuxo dunha imaxe escolar, isto é, unha escola das 
da época, cos pupitres dobres de madeira, mapas, mesa mestre, cadeira, esfera, 
libros... e, por suposto, alumnado e mestres. Como as escolas non eran mixtas, 
nesta vense só rapaces. 
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Neste décimo quinto documento pertence aos documentos fotográficos e mostra 
unha fotografía cedida ao Museo por Dona Silvia Casás Melero.

Correspóndese cunha festa de Corpus en As Pontes de García Rodríguez, 
posiblemente, do ano 1949, no lugar da praza da Igrexa. 

Nela vese á xente bailando, vemos que é día e, pola posición das sombras, diría 
que polo serán dun día de xuño (pois o Corpus celébrase neste mes).

O curioso desta foto é que nela podemos observar parte da antiga fachada da 
Igrexa e o muro ou peche existente naquel entón. Ao fondo vese a porta do 
cemiterio vello. Fachada e muro serían tiradas para ampliar a Igrexa no ano 1965.

Asemade vemos como desfruta a xente dun día de festa e, tamén, como ían 
vestidos os nosos veciños naqueles tempos.



326 327

Documentación do Museo Etnográfico “MONTE CAXADO”
José María López Ferro

326

A segunda foto é unha panorámica da festa, á dereita a banda tocando no palco e 
no centro e na esquerda, xente bailando.

As festas comezaban con moito día e remataban cando anoitecía, non era coma 
agora.

Outra curiosidade destas fotos é a fotografía en si, isto é, os cantos arredondados e 
cun pequeno marxe negro, posiblemente do tipo de cámara fotográfica empregada 
ou do revelado, habería que ser un experto en fotografía antiga para sabelo e eu 
non o son. 

 

Ao igual que o anterior, sigo co tema 
de documentación fotográfica. No inicio do inverno pasado inaugurouse unha 
exposición no local do Mercado Vello, relativa aos petroleiros construídos en 
Astano. Neste décimo sétimo documento presentanse as fotos relativas á botadura  
dun petroleiro que leva o nome da nosa Vila, As Pontes de García Rodríguez, 
feito que coido que moitos ponteses descoñecen. Efectivamente, en abril de 1956, 
botábase nos estaleiros da Empresa Nacional Bazán un petroleiro que desprazaba 
25.941 toneladas e que levaba por nome “Puentes de García Rodríguez” e que tiña 
171, 600 metros de eslora; 21,640 de manga; 11,900 de puntal, e 9,230 de calado 
en carga. Contaba cun motor Diesel, de 8.400 cabalos de forza, e acadaba unha 
velocidade de 14 “nudos”. 

Seguindo cos documentos fotográficos, temos neste décimo sexto documento 
dúas fotos no canto de unha soa, pois teñen relación entre si.

Correspóndese cunha festa de San Xoán do Freixo, posiblemente dos anos 40 a 
50. Emprestoumas para copiar, Dona María López Ferro.

Na primeira, vese unha banda no típico palco de madeira, como se facían e 
seguiron facendo durante moito tempo. Para nada teñen que ver cos de hoxe en 
día, imaxinades a unha orquestra das de hoxe (non digo nomes, pero nesas que sei 
que estades a pensar) tocando neste palco. 

A banda non sei se será a de Ribadeume, como as caras non se aprecian moito é 
difícil de precisar.



328 329

Documentación do Museo Etnográfico “MONTE CAXADO”
José María López Ferro

328

Barco a punto Rotura botella

Botadura Entrada na auga

Era a segunda serie de 
petroleiros construídos en 
Bazán e estaba composta 
de dúas unidades, o que 
leva o nome de As Pontes 
e o que levaba o nome de 
“Puertollano”.

Nas fotos, que foron doadas 
ao Museo para copiar de xeito 
anónimo,  podedes ver o barco 
en construción, isto é, nas 
gradas; a botadura e algunhas 
partes máis salientables 
do barco. Preséntoas todas 
xuntas porque compoñen un 
documento gráfico importante 
para o noso pobo.

Unha vez botado, tiña que 
pasar as probas de mar e, logo, 
sería entregado. A última foto 
correspóndese con este acto de 
entrega, onde aparece o ditador, 
Xeneral Franco. Tamén vos 
deixo unha páxina do xornal 
ABC do venres 13 de abril de 
1956, páxina 45 onde se reflexa 
dito acto de botadura.

 Barco nas gradas

Páxina do ABC
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Este décimo oitavo documento trátase doutro documento escrito. 

No verán do 2017 estivo moi citado na prensa o Pazo de Meirás, na actualidade, 
propiedade da familia de Franco. Este Pazo foi agasallo do pobo galego ao ditador, 
Xeneral Francisco Franco; para poder facerllo houbo unha aportación popular 
“voluntaria” de cartos. Ben, pois o documento que se presenta hoxe non é máis 
que un recibo de aportación para dita compra.

A cantidade de dita aportación é dunha peseta e noventa e cinco céntimos, mais 
temos que pensar que era unha peseta e noventa e cinco céntimos do ano 1939, 
que non estaba tan mal para aqueles tempos. 

O documento foi doado por miña sogra, Dona Caridad Formoso Antón. Non se 
le moi ben, polo paso do tempo e a mala calidade da tinta da máquina na que se 
escribiu; vou a reproducilo para axudar na súa lectura:

Sala de estar da tripulaciónEntrega do barco Cámara de caldeiras Cámara de motores

Camarote do capitán Cociña e panadería

Comedor de oficiales Sala de oficiales
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 Como vedes un documento escrito de que o Pazo (Meirás) non foi 
custeado por Franco, un ben patrimonial que debera volver ao pobo galego. 

E no décimo noveno documento e último (non é que non haxa máis, que si os hai, 
pero o artigo ten un límite de espazo e en próximos números agardo poder seguir 
presentándovos máis documentación do Museo Etnográfico “Monte Caxado”) 
quixera presentar un documento que para min é moi persoal.

O pasado 18 de setembro de 2017, fixo 15 anos do pasamento do noso Cronista 
Oficial, D. Enrique Rivera Rouco, home bo e xeneroso. Con este documento, o 
meu humilde homenaxe a este home, no que a existencia de Asociacións coma 
HUME ou a Fundación Museo Etnográfico “Monte Caxado”, ten moito que ver.

Este documento é nada menos que o borrador do seu libro de “Historia de As 
Pontes de García Rodríguez”. 

                                                                                    Núm__________

Don     José Formoso Chao                                                         vecino

de         Vilavella                pagó la cantidad de         1   Ptas.  95 Ctms.

como aportación que le corresponde en el repartimiento hecho para el

Pazo del Caudillo.

                     Puentes, a 6 de Mayo de 1.939

      El Alcalde

      (Selo e sinatura ilexible)

Son  1  Ptas.  95  Ctms.

O papel no que está impreso é un papel aproveitado, supoño que dun boletín 
vello que habería polo concello, pois pola parte traseira está escrito: “Ley de 
Expropiación forzosa por causa de utilidad pública de 10 de Enero de 1879”

 Art. 27. Cuando el propietario rehuse el ofrecimiento de la Administracion, 
quedará obligado a presentar otra hoja de tasación, suscrita por su perito, en que... 
(non o vou poñer todo).

 Direi que a folla do boletín está partida á metade e escrito o recibo pola 
parte traseira da mesma. As condicións de dito documento non son as máis 
axeitadas pois está con rotura en dúas das súas partes.
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Índice esquemático ou 
cronolóxico. Este non 
aparece deste xeito no 
libro.

O libro, foi publicado por D. Enrique no ano 1976 e, a día de hoxe, aínda segue 
a ser a Biblia de case que todos os traballos que se fan sobre a nosa vila pontesa; 
sempre se recorre a el. Posteriormente, e xa finado o autor, fíxose unha edición 
facsímile no 2012 por parte do noso Concello.

O borrador, que hoxe presentamos, está feito en cuartillas e mecanografado, 
dunhas sesenta e cinco páxinas (o libro publicado son 168 páxinas). Todo o traballo 
vai grampado cunha grampa e unha cosedura cun fío branco. A maioría do 
contido axéitase ao libro, aínda que ten partes distintas (debeu de ser un primeiro 
borrador, non o definitivo que sería o que se pasou a imprenta, xa que antes non 
era coma hoxe, facíase o borrador e na imprenta pasábase á montaxe definitiva e 
impresión). Está escrito en castelán.

Como é imposible amosalo todo, vou tratar de que vexades algunhas das 
partes que, a min, parécenme máis salientables e que, algunhas, non aparecen 
logo no libro. 

Primeira páxina do borrador, recóllense as fontes nas que se baseou para facer o traballo 
e leva a lenda latina “LABOR OMNIA VINCIT” (O TRABALLO TODO O VENCE), 
lema que nos deixa ver como era D. Enrique, un traballador incansable.
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Foto dun castelo e di que é similar ao que houbera na Ribeira Vella, no lugar onde aínda 
quedan restos hoxe. Supón que era un castelo de vixilancia

Debuxo sinxelo do castelo da vila, no libro aparece outro totalmente distinto

Anotacións que D. Enrique facía a man no borrador, é de supoñer que ía revisando e 
anotando cousas que lle quedaran sen poñer ou novos datos que ía obtendo.

Nesta fala do noso 
señor feudal D. 
García Rodríguez 
de Valcarcel
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Só agardo que este anaco do prezado tesouro da nosa historia sexa do voso agrado, 
coma tamén o resto dos documentos presentados.

Fundación Museo Etnográfico “Monte Caxado”

Febreiro, 2018

Edición facsímile publicada polo 
Concello de As Pontes de García 
Rodríguez

Libro publicado por D. Enrique Rivera 
Rouco

D. Enrique Rivera Rouco ao pé da placa e o monumento que o lembra

Selos parroquiais existentes. Aparecen tres, logo no libro aparecen cinco
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Licenciada en Xeografía e Historia

Membro de HUME   
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Estudou o bacharelato no “Instituto 
Arzobispo Gelmírez” (1943-1950) e 
ao plantexarse a elección de carrei-
ra dubidou entre a medicina e a quí-
mica, aínda que ao final decantouse 
por esta. Cursou a súa carreira entre 
os anos 50 e 55, na Facultade de 
Ciencias Químicas, situada entón no 
antigo edificio da Universidade, e ao 
finalizala permaneceu nela, primeiro 

Caricatura de Antonio Durán realizada 
por José Luis López Ares, compañeiro 
de carreira na Facultade de Ciencias 
Químicas de Santiago (1953)

Grupo de compañeiros de carreira no Campus Sur da Universidade, entón en construción

Retomamos este ano a entrevista mantida o ano pasado con Pili e Antonio, que 
por razóns de espazo tivemos que dividir. 

Doutra banda son dúas persoas tan ricas en vivencias e coñecementos, que me-
recen cada un, por si só, un apartado da nosa revista. Aínda que non son ningún 
deles oriúndos da nosa vila, o tempo pasado entre nós e a pegada deixada, fainos 
dignos de ser “fillos adoptivos” das Pontes. 

Antonio naceu en 1933 en Santiago de Compostela; o seu pai era dunha familia 
de militares da Coruña e a súa nai era de Santiago. O pai era Comandante de 
Artillería no Rexemento desta cidade, pero ao disolverse este Corpo, por unha lei 
de Azaña, cambia o seu posto e pasa a ser o director da Compañía de Augas de 
Santiago. Ao comezar a guerra civil, no ano 36, foi destinado a diversos puntos da 
xeografía española e ao ano da súa volta, afectado por serias enfermidades con-
traídas na fronte, déixaos orfos a el e aos seus catro irmáns. Queda así a familia 
vivindo en Santiago, onde realizará Antonio toda a súa formación. 

Instituto de Ensino Medio “Arzobispo Gelmírez” de Santiago. Sétimo curso (último) 
de Bacharelato. 1950. Neste Instituto, próximo á Universidade e hoxe Facultade de 
Filosofía, estudou os sete cursos do bacharelato (1943-1950)
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Campamento da Milicia Universitaria en Monte la Reina (Zamora). Verán de 1955. 
Alumnos das Universidades de Santiago e Salamanca ante unha das tendas de campaña 
que eran o seu aloxamento habitual. O Servizo Militar era obrigatorio. Os alumnos 
universitarios podian acollerse á opción da Milicia Universitaria (ou IPS, Instrución 
Premilitar Superior) cunha duración de 12 meses. Deles, pasaban dous períodos de 3 
meses (correspondentes aos veráns dos dous últimos anos da carreira), no Campamento 
e os últimos 6 nun cuartel en calquera  punto de España

Pili, “Lola” e 
Antonio nos 
Xardíns da 
Maestranza, 
A Coruña. 
Canón Vickers 
da batería 
de Artillería 
de Costa de 
Monticaño 
( Pastoriza, 
Arteixo). Alí 
pasou os 
últimos tres 
meses do seu 
servizo militar

como profesor de clases 
prácticas e logo como profesor 
adxunto de química orgánica, 
co Profesor Ignacio Ribas, un 
catedrático mallorquino, moi 
recoñecido en Santiago, co que 
desenvolveu a súa tese doutoral 
sobre alcaloides de plantas da 
familia das xestas. Este profesor 
de carácter forte, enormemente 
pedagóxico e traballador 
incansable, foi o que marcou os 
seus inicios, e posteriormente 
os de Pili, a súa dona, na 
investigación e no traballo. Con 
el permaneceu durante cinco 
anos desempeñando, ademais 

dos seus labores de profesor, outros traballos do Departamento e da Facultade: 
bibliotecario, deseño dos novos laboratorios, organización, secretaría, etc. 

Simultaneamente cos dous últimos anos da carreira e os dous primeiros do 
doutoramento, cumpriu o seu servizo militar obrigatorio, primeiro no campamento 
da Milicia Universitaria en Monte la Reina (Zamora), durante dous veráns, e 
despois, como oficial, no Rexemento de Artillería de Costa do Ferrol, durante 
outros dous. Aquí, nunhas impresionantes baterías, que afortunadamente non 
interviñeron en ningunha guerra, tivo a oportunidade de desfrutar de todas as 
paisaxes dos cabos do Golfo Ártabro. 

Cara ao final da súa estancia na Facultade conseguiu unha bolsa de curta duración 
para traballar na universidade de Glasgow sobre técnicas instrumentais en 
química orgánica. Estando alí, José María Alonso de Lama, que entón era  xefe 
do laboratorio no Complexo Industrial de ENCASO nas Pontes, chámao para 

Equipo de hockey sobre patíns da Facultade de 
Ciencias (1953-1956). Nesa época era obrigatorio 
pertencer ao Sindicato Español Universitario
( SEU) para poder realizar a carreira en calquera 
universidade española. Entre as actividades 
coordinadas por este Sindicato atopábanse as 
deportivas
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Investidura como Doutor en Ciencias na Universidade de Santiago 
(10.10.1962). A entrega do título efectúaa Luís  Legaz  Lacambra, 
Subsecretario do Ministerio de Educación Nacional e anterior Reitor da 
Universidade de Santiago

Laboratorios de Química Orgánica do Consello Superior de 
Investigacións Científicas (CSIC) no Campus da Universidade

Entrega do título de Licenciado en Ciencias 
Químicas pola Facultade de Ciencias de 
Santiago polo Reitor da Universidade, Luís 
Legaz Lacambra (12.6.1955)

Vodas de Ouro (2005) da promoción 
de Ciencias Químicas 1950-1955, 
da Universidade de Santiago. 
Visita ao Reitorado (29.4.2005). 
O Reitor era o Catedrático pontés 
Senén Barro Ameneiro

Antonio no Laboratorio de Química 
Orgánica na Facultade de Ciencias de 
Santiago (1957)
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do persoal. O traballo era moito e practicamente non podía moverse das Pontes. 
Por iso, de acordo co Director do Complexo, Pablo Basañez, presionou para 
que convocasen outra praza.  Houbo oposición nun primeiro momento porque 
Luis Arias, Presidente da Empresa, non quería que se creasen máis postos de 
traballo, pero Eduardo Angulo, que era o director xeral, creu que era oportuno 
facelo. E así, ainda que o lugar non parecía de entrada moi apetecible, animouno 
a grandiosidade e a novidade do proxecto industrial que se estaba montando nese 
momento nas Pontes.

Co seu larguísimo nome de «Complejo Industrial de Puentes de la Empresa 
Nacional “Calvo Sotelo” de Combustible Líquidos y Lubricantes S.A.»  (coñecida 
tamén polo seu acrónimo ENCASO ou o seu nome máis coloquial de “a Calvo 
Sotelo”), as actividades alí implantadas non tiñan unha relación directa con esa 
denominación (aínda que sí cos obxetivos que levaran alí á Empresa, alá polos anos 
40 do século pasado, para buscar utilización industrial ao xacemento de lignito 

Maqueta da Fábrica de Abonos e a Central Térmica de 32 MWe de ENCASO, realizada 
polos Aprendices na Escola das Pontes

ofrecerlle un posto de traballo ao seu lado.  Ambos eran bos amigos e tiñan os 
dous mellores expedientes da Facultade de Ciencias de Santiago. Coincidiran 
nela, no Departamento de Química Orgánica, e Antonio sucedeuno no posto 
de profesor adxunto, mentres José María permanecía, durante varios anos, en 
Alemaña facendo investigación na Universidade de Heidelberg. Ao seu regreso, 
ante as escasas perspectivas que ofrecía a Universidade, optou á praza de químico 
que convocara ENCASO para as súas novas instalacións nas Pontes, resultando 
elixido indiscutiblemente en primeiro lugar.

Levaba entón aquí máis de 
dous anos poñendo en marcha 
todos os aspectos do control 
químico da nova fábrica de 
abonos, incluíndo a montaxe 
do laboratorio e a formación 

Antonio López Blanco, José María Alonso de Lama e Antonio Durán na azotea da 
Universidade de Santiago (1957)

Laboratorio do Complexo Industrial das Pontes en construción (1959)
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lignitos locais, convertía As Pontes nun centro de atención técnica e pedagóxica de 
primeira orde. Eran moi habituais as visitas de estudosos de todo tipo e de centros 
de ensino así como as estancias de técnicos de moi distintos países. 

Así desembarca Antonio na nosa vila, a última hora da tarde do 8 de setembro 
de 1960, e á mañá seguinte, acompañado por José María Alonso, do que ía ser 
Adxunto, e por Antonio Cárdenas, Xefe de Persoal (cos que compartiría varios 
anos de estancia na residencia) formaliza a súa incorporación á Empresa. En 
principio foi contratado con carácter temporal (ata a posta en marcha completa das 
instalacións, renovándoselle trimestralmente o contrato), pero ao cabo dun ano, 
como resultado dun estudo de organización de ENCASO realizado por un curioso 
experto italiano, o Profesor Riccardo Riccardi, consolidouse o seu contrato como 
fixo. 

De todos os xeitos, esta situación modificouse ao cabo de pouco tempo. Sen que se 
producise oficialmente ningún cambio na estrutura organizativa, José María Alonso 
pasou a dirixir a Sección de Gasificación na Fábrica de Abonos, encargándose 
Antonio máis directamente do laboratorio. Con todo, continuaron traballando 
estreitamente e, de feito, José María permaneceu moito tempo no mesmo despacho 
do Laboratorio. 

No Laboratorio centralizábanse o control químico da fábrica de abonos, a central 
térmica e a mina, así como de calquera instalación que requirise este tipo de 
vixilancia, como as depuradoras de auga e máis tarde da piscina, xunto con distintos 

Laboratorio, sala de balanzas, 1959 Laboratorio, sala de balanzas, 1959

existente na localidade e coñecido desde longo tempo). Pero o proxecto constituía 
unha mostra da gran industria química mundial e as súas características ofrecían 
tal cantidade de novidades que resultaba un aliciente.

Para un profesional eran o compendio dun dos máis grandes procesos químicos de 
todos os tempos: a fixación do nitróxeno atmosférico para convertelo en amoníaco 
e a partir de aí en fertilizantes nitrogenados. Co seu obxectivo de conseguir un 
avance mundial máis na loita contra a fame, a historia destes procesos parece 
unha verdadeira novela. A partir do lignito (das Pontes), aire (atlántico), auga (do 
río Eume) e calcaria (de Meira e de Moeche), a través dun numeroso, variado e 
complexo conxunto de operacións, obtíñase un fertilizante, o Nitramón Cálcico, 
que se seleccionou e ofrecíase como “El abono nitrogenado ideal para Galicia” 
ou como “O fertilizante feito en Galicia pra terra galega”. O Complexo das 
Pontes era un exemplo do ideal da filosofía industrial de entón: a autarquía. A 
aplicación dun conxunto de tecnoloxías internacionais moi diversas, de primeira 
liña (alemás, italianas, belgas, españolas), a uns materiais tan específicos como os 

Antonio ( Antón) Cárdenas e Antonio Durán ante as instalacións da Fábrica de Abonos e 
a Central Térmica de ENCASO (1961)
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nas vellas instalacións da Areosa, e aos que José María Alonso dedicou especial 
atención. 

En xeral, todos eran moi novos; moitos non cumpriran aínda o seu servizo militar, 
entón obrigatorio. Por iso, poden comprenderse algunhas anécdotas relacionadas 
con esas circunstancias. Así, nunha ocasión José María e Antonio regaláronlles 
un balón de fútbol para que xogasen na chaira de céspede existente detrás do 
laboratorio; a cousa foi moi ben ata que, por mor da frecuente choiva, empezaron 
a celebrar os partidos no corredor do laboratorio e decatouse o Director… Outra 
vez, ao baixar unha noite ao laboratorio (era frecuente facer unha visita á fábrica 
despois de cear) atoparon os traballadores mantendo unha batalla de chorros de 
auga con tubos de goma enchufados nas billas do laboratorio…

Pero sempre mantiveron unha gran 
profesionalidade, seriedade e calidade 
no traballo. Poderían contarse moitos 
exemplos, pero os dous seguintes son 
significativos. En canto á calidade, 
pouco antes da incorporación a 
ENDESA, o laboratorio das Pontes 
participou nun traballo nacional para 
o establecemento das normas oficiais de 
análises de abonos, no que interviñan 
as principais empresas do sector e 
diversos laboratorios oficiais. Ao 
terminar o estudo, o Ministerio de 
Agricultura dirixiuse á dirección de 
ENCASO en Madrid para manifestarlle 
que o traballo desenvolvido nas Pontes 
era moi superior ao realizado nos 
restantes laboratorios, de tal forma que 
o tomarían como base para a redacción 
da lexislación definitiva. 

Laboratorio, 1959

Laboratorio, sala de carbóns, 1959

traballos relacionados coas actividades do Complexo (control da calidade dos 
formigóns usados nas obras, como o encoro da Ribeira; análises de terras para 
asesoramento agrícola; vixilancia da calidade ambiental nas instalacións, etc.); ou  
a toma de datos meteorolóxicos, iniciada xa en 1948.

O servizo químico estaba formado por un equipo de case trinta persoas e, segundo 
o seu labor, o traballo realizábase en xornada continua, con quendas de 8 horas, 
durante 6 días á semana, ou en horario fraccionado diúrno coa mesma duración. 
Por unha banda, cunha excelente formación, recibida durante tres cursos na 
Escola de Ensaiadores que mantiña a Empresa no seu Centro de Investigación 
en Madrid, estaban os Ensayadores Químicos (de 1ª ou de 2ª), un acertado nome 
que evocaba unha das profesións químicas de maior raizame e responsabilidade 
desde a antigüidade, a dos ensiadores da moeda (curiosamente esta denominación 
creou certas dificultades cando se produciu a incorporación a ENDESA, xa que 
esta categoría laboral non existía no Sector Eléctrico). Por outro, os Auxiliares de 
Laboratorio, procedentes da Escola de Aprendices, que iniciaron a súa formación 

Sala principal do laboratorio, 1959
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casos case inexistentes (!!), aínda que non quixeron facilitar os datos nin ningunha 
información detallada. Antonio comenta agradecido a reacción e a xenerosidade de 
todo o persoal do laboratorio que se afanou en repetir todas as análises, traballando 
mesmo de noite e sen cobrar ningunha hora extra, para demostrar, nun tempo 
record, que o seu traballo estaba ben realizado e os resultados eran fiables. Como 
é lóxico, todo se aclarou plenamente e, ao final, descubriuse que o que fixeran 
os alemáns (cunha imperdoable lixeireza) fora intercambiar nos seus informes o 
encabezamento das columnas cos resultados de xofre e nitróxeno, que polo demais 
coincidían totalmente cos das Pontes. Cando lle trasladou este feito a Fernando 
Lozano, Conselleiro Delegado de ENDESA, este manifestoulle que a partir dese 
momento os únicos resultados a ter en conta no proxecto serían os das Pontes e que 
non volvese enviar ningunha outra mostra a Alemaña (e, por referencias de persoas 
presentes, a rifa de Lozano aos directivos alemáns fixo época). 

Realmente, a calidade e a responsabilidade dos traballadores do Complexo, son 
feitos recoñecidos de modo xeral. Así, dous Directores da zona, Antonio Roviralta e 
Ramón Neira, lembran na documental “Electricidad y Fertilizantes. La aportación 

Presentación nas Pontes do vídeo “Electricidad y Fertilizantes”. Xullo 2015

E no que se refire non só á calidade senón á responsabilidade profesional: Xa 
en pleno desenvolvemento dos traballos preliminares da nova central térmica, 
ENDESA iniciara unha campaña de sondaxes (que non se interromperían 
máis) para cubicar con precisión o xacemento. Chegouse ao acordo de que as 
sondaxes as realizase a Empresa Nacional Adaro ( ENADIMSA) mentres que a 
testificación e as análises das mostras efectuaríaas ENCASO, aínda que enviando 
un duplicado de todas as mostras de lignito aos consultores en Alemaña. Cando 
o traballo levaba un certo tempo de desenvolvemento, o Director do Proxecto 
das Pontes, José Bielza, chamou moi alarmado a Antonio para comunicarlle que 
os resultados obtidos en Alemaña indicaban que os lignitos das Pontes tiñan uns 
contidos en xofre moi inferiores aos informados por ENCASO, e nalgúns eran 

Cea de despedida de Ramón Tobar, Xefe Administrativo de ENCASO nas Pontes, con 
motivo da súa marcha da Empresa (1962). Na fotografía aparecen algunhas das persoas 
que se atopaban á fronte do Complexo Industrial das Pontes. A partir da parte inferior 
dereita da foto: Pilar Silva; Francisco Fernández- Cervera; Antonio López Martín; José 
María Alonso; Eduardo Portela Viqueira; Lucio Pita Ramudo; Manuel Salvat Grau; 
Fernando Alarcón Hernández; José Buide Rodríguez (Párroco de Piñeiro); Antonio 
Durán; Alberto Morer Diumenge; Cesáreo González Dopeso; Manuel Herba Casal 
(Director das Escolas de ENCASO).



356 357

Marisol Souto López
Entrevista a Antonio Durán López

En canto á vida diaria, 
tamén seguía un curso 
bastante sinxelo. Era 
normal a reunión na 
residencia a partir da 
última hora da tarde, á 
saída do traballo, alternada 
con certas actividades 
como a asistencia ás 
funcións do cinema Alovi 
ou ao fútbol, as saídas os sábados pola tarde á Coruña, os desprazamentos ás 
praias próximas, a participación nas celebracións laborais (como o día do xubilado 
ou da patroa, Santa Bárbara), etc. 

A chegada da televisión iniciou un certo cambio. Na entrevista con Pili tivemos 
ocasión de coñecer máis detalles destes aspectos da vida nas Pontes. 

Pili e Antonio na presa da Ribeira (1964)

Pili e Antonio na súa vivenda no Poboado das Veigas

de As Pontes a la España de mediados del s. XX”, a magnífica adaptación a unha 
contorna industrial de alta especialización de persoas procedentes dun medio 
rural e a súa positiva resposta en momentos de dificultades. E Antonio sinala 
que con gran frecuencia os traballadores levaban un pequeno caderno no que 
anotaban incidencias do traballo que lembraban cando era necesario volver botar 
man á memoria. 

Volvendo aos anos de ENCASO, a forma de traballo seguía esquemas moi simples 
e con pautas normalmente moi sedentarias. As viaxes de empresa eran pouco 
frecuentes e, en xeral, procurábase sempre resolver localmente todos os problemas 
relacionados coa explotación. Dado o pequeno número de persoas que formaban 
a dirección das instalacións, os contactos eran moi directos e as conversacións 
sobre a fabricación e os seus problemas unha constante en calquera lugar. Por 
iso non eran habituais as reunións de traballo previamente organizadas. Resulta 
significativo un feito anecdótico que indica este modo de relación. 

O LAR aínda non se construíra e só existía un bar no baixo do edificio das escolas, na 
súa parte esquerda, que todo o mundo coñecía como o “bar de Antonio”. Ao director, 
Pablo Basáñez, gustáballe xogar a un xogo de cartas, o gana-perde, e era habitual 
subir ao bar para tomar unhas cervexas, ao mediodía ao saír da fábrica (aínda que 
non todos participasen no xogo). Isto servía para seguir falando do traballo, pero 
dunha forma máis distendida e se o director tiña que recriminar a alguén, vencía 
a súa timidez, facendo o reproche mentres estaba a xogar, o que suavizaba a rifa. 

Cesáreo González Dopeso; 
Antonio Durán; Álvaro 
Méndez Barrera; José 
María Alonso; Alberto 
Morer;(Eduardo Ramos ?)
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manténdose Francisco Fernández- 
Cervera nun labor máis de coordinación 
administrativa. A baixa de Lucio Pita, 
foi ocupada brevemente por Victoriano 
Medina, un enxeñeiro de Ferrol que 
faleceu a pouco de incorporarse. O posto 
foi entón cuberto por Rufino Martín, que 

se convertería posteriormente no primeiro director da nova central de ENDESA. 
Por outra banda, na Mina produciuse a marcha do seu Xefe, Manuel Represa. 

Nos servizos administrativos, como resultado da marcha de Ramón Tobar (Xefe 
Administrativo), de Antonio López Martín (Segundo Xefe Administrativo) e de 
Antonio Cárdenas (Xefe de Persoal), incorporáronse respectivamente Fernando 
Alarcón, Enrique Pérez Gil e Álvaro Méndez Barrera.

Finalmente, o traslado de Pablo Basañez ás Oficinas de ENCASO en Madrid, 
deixou a Antonio Roviralta como director do Complexo.

E esta foi a estrutura organizativa que se mantivo ata a chegada de ENDESA. 

Nesa época, finais dos 60, ENCASO xa non manifestaba un interese especial 
no Complexo das Pontes pois a súa actividade orientábase cada vez máis ao 
desenvolvemento da petroquímica, coa potenciación das grandes instalacións 

Instalacións da Calvo Sotelo no porto de Ferrol e en Rábade

Siluetas. Santiago, 1965

Aos poucos anos da posta en marcha 
da fábrica iniciouse unha dispersión 
de técnicos e administrativos dos 
primeiros niveis, tal vez potenciada 
por un nerviosismo contaxioso ou unha 
certa inadaptación das súas esposas, que 
estrañaban o ambiente das cidades ou 
un mellor tempo. O feito é que á marcha 
inicial do Xefe da Central Térmica e 
Mantemento (Lucio Pita), seguiulle a 
dos Xefes de varias Seccións da Fábrica 
(Francisco Dans e Manuel Salvat). Con 
iso, José María Alonso pasou a facerse 
cargo de todo o proceso de fabricación, 

Equipo de fútbol formado por persoal de ENCASO na celebración dunha festividade 
de Santa Bárbara. De esquerda a dereita. De pé: Eduardo Ramos Silva; Enrique Pérez 
Gil; Fernando Alarcón Hernádez; Antonio Durán López; José María Alonso de Lama; 
Alberto Morer Diumenge. De xeonllos: Carlos García Iglesias; León San José Espiña; 
Álvaro Méndez Barrera; Cesáreo González Dopeso; Rafael López Palma

Pili e Antonio ante a súa vivenda
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Como consecuencia destes feitos, chegaron a xerarse ás veces situacións 
incómodas asociadas á urxencia de poñer en marcha un proxecto novo de tan 
enorme envergadura e, en certa medida, a un descoñecemento da capacidade 
real e os coñecementos profesionais do persoal xa existente nas Pontes por 
parte da nova empresa. Neste último aspecto incluíase, por exemplo, a esixencia 
administrativa de que persoas, cuxos coñecementos e experiencia excedían, con 
frecuencia, aos asociados a unha planta enerxética, tiñan que someterse a unha 
proba psicotécnica e a un exame de aptitude para acceder a prazas do mesmo nivel 
laboral, ou a plans de formación xa superados pola súa experiencia previa. Pero 
que, con actuacións máis ou menos traumáticas, todo acabouse solucionando. 

Vista aérea xeral a pricipios dos 70

de Puertollano e a creación de empresas filiais. Algúns intentos de venda a outras 
industrias enerxéticas, como FENOSA ou Moncabril, non deron resultado e 
percibíase na zona un certo grao de incerteza e pesimismo en canto ao futuro. 
Ademais, o mercado de fertilizantes non respondía á estimación inicial e, de feito, 
aínda que o Nitramón se comercializou como o fertilizante para o campo galego, 
resultou preciso potenciar a súa venda fóra de Galicia, a través da creación de 
COFER, empresa comercializadora que agrupaba as fábricas de abonos do INI, 
e a expedición do produto desde o porto do Ferrol ou a estación de ferrocarril 
de Rábade. Contribuían a acentuar este clima algunhas disposicións económicas 
e administrativas internas da Empresa, que limitaban os seus investimentos 
nas Pontes aos mínimos necesarios para manter exclusivamente a produción do 
Nitramón. 

Nestas circunstancias produciuse, en 1972, un feito de importancia transcendental 
para As Pontes. ENDESA xa iniciara, con certa anterioridade, algúns estudos para 
valorar as posibilidades de xeración eléctrica na zona, pero unha reestruturación 
das empresas do INI, autorizada por un Consello de Ministros do 4 de febreiro 
de 1972, acelera as cousas ao agrupar por unha banda todas as súas industrias 
enerxéticas (concesións mineiras e instalacións eléctricas) na Empresa Nacional 
de Electricidade S.A. (ENDESA) e, por outro, as produtoras de abonos na Empresa 
Nacional de Fertilizantes S.A. ( ENFERSA), de nova creación. 

Como resultado, tras unha primeira autorización para a construción de dous 
grupos de xeración termoeléctrica de 350 MWe, alimentados cos lignitos locais, 
en abril de 1971, autorízanse dous novos grupos coa mesma potencia en xaneiro 
de 1974. Isto clarificaba globalmente o futuro das Pontes, pero tamén expuña, 
en principio e sobre todo a nivel humano, unha serie de dúbidas e preocupacións 
en canto á forma en como se ía a aplicar. As instalacións, que ata ese momento 
constituían un único centro de traballo –o denominado Complexo Industrial– 
cun conxunto de servizos comúns (talleres, almacéns, laboratorio, servizos 
administrativos e de seguridade, etc.), víanse abocadas a unha repartición entre 
dúas empresas distintas. E o mesmo sucedía coas persoas. 
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central térmica, é nomeado primeiro Director de Zona. Con iso, prodúcese de 
feito a separación das dúas Empresas. 

Esta división esténdese, como é natural, aos servizos de control químico. O 
“vello” laboratorio de ENCASO, fisicamente integrado entre as instalacións da 
fábrica de abonos, queda asociado a ENFERSA, e Ramón Neira, que pasara 
anteriormente unha tempada realizando prácticas nel, incorpórase para facerse 
cargo da súa dirección. Antonio trasládase cunha parte do persoal deste Servizo 
ás instalacións da nova Central Térmica, e empeza entón outra etapa de traballo 
apaixonante e que, aparentemente, ía ocupalo durante un bo período de tempo. 

A separación das empresas e a dimensión do novo proxecto teñen tamén unha 
repercusión directa sobre a fabricación de fertilizantes. A produción do Nitramón, 
como resultado final dun proceso iniciado a partir dos lignitos, requiría certas 
calidades específicas dos mesmos, e a relativamente modesta cantidade de carbón

Laboratorio na nova Central Térmica de ENDESA

Como é lóxico, neses primeiros 
tempos as situacións padecían 
dun certo grao de confusión. Así 
no caso do laboratorio primeiro, 
pertencendo a ENCASO, prestaba 
servizo simultaneamente a ENDESA 
e xa incluído en ENDESA cubría 
as necesidades de control de 
ENFERSA. E isto sucedía noutros 
moitos aspectos do traballo. 

De feito, ao principio, ENCASO 
levaba a coordinación de todos os 
traballos na zona baixo a dirección de 
Antonio Roviralta. Pero a magnitude 
do novo proxecto desbordaba 
todas as previsións e esixía unha 
organización de gran envergadura. 
Foi entón cando o Presidente de 
ENDESA lle comunica a Roviralta, 
agradecéndolle a axuda que prestara 
ata o momento, que a estrutura de 
ENDESA nas Pontes debe empezar 
a funcionar independentemente e 
Lucio Rubio, enxeñeiro procedente 
de Hidrogalicia que xa se atopaba 
nas Pontes para dirixir a obra civil da 

Sondaxes no Poboado de As Veigas (cara a 1971). Xa con anterioridade ao pasar a ser 
propietaria de parte das instalacións industriais das Pontes, ENDESA iniciou unha 
actividade continua de avaliación das reservas carboníferas do xacemento. ENCASO 
participaba encargándose da testificación e as análises das mostras obtidas nas 
sondaxes levadas a cabo pola Empresa Nacional Adaro ( ENADIMSA). 
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melloras sociais como foron 
a mutualidade, as axudas de 
estudos, créditos, etc. Todo 
repercutiu favorablemente 
na zona, traendo 
probablemente os anos de 
máis desenvolvemento da 
nosa historia.

Por outra banda, o ano 
1972 caracterizouse polo 
desenvolvemento, a nivel 
mundial, dunha toma de 
conciencia e unha seria 

preocupación pola protección do medio ambiente que incidirá, profunda e 
decisivamente, sobre todas as actividades humanas, e, por descontado, sobre as 
das Pontes. A Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Humano, celebrada 
en Estocolmo, foi o arranque dunha serie de políticas, disposicións legais e accións 
que xa non se interromperán nunca. A figura do ministro franquista do Plan de 
Desenvolvemento, Laureano López Rodó, elegantemente vestido, paseando en 
bicicleta por Estocolmo para dar exemplo, non foi máis que unha anécdota do que 
entón se iniciaba. 

En España, cuxas normativas ambientais anteriores abarcaban pouco máis aló 
que aspectos de hixiene industrial, publícase a “Ley 38/1972 de Protección del 
Ambiente Atmosférico” que constitúe o primeiro anel dunha cadea ininterrompida 
de lexislación relacionada coa protección da contorna e que repercutirá, de forma 
decisiva, no desenvolvemento de calquera proxecto industrial. 

Con iso, ao traballo habitual de control químico dunha Central Térmica e unha Mina 
de carbón, de enorme potencia e con problemas moi específicos, únese unha nova 

O ministro franquista Laureano López Rodó en 
Estocolmo, 1972. Este ano foi particularmente 
significativo para ENDESA e para a protección 
do medio ambiente. Nel adoptáronse importantes 
decisións ambientais e ENDESA fíxose cargo de todas 
as instalacións mineiras e enerxéticas de ENCASO

utilizada na gasificación, fai moi difícil a súa selección na mina, fronte ás 
enormes tonelaxes previstas para o consumo das novas instalacións. Isto crea 
certas tensións entre as empresas e finalmente leva ao peche das instalacións de 
gasificación e fabricación de amoníaco e á utilización deste produto procedente 
doutros centros de produción de ENFERSA para obter o Nitramón. 

Neste punto Antonio lembra un último servizo que prestaron á tecnoloxía as 
instalacións de gasificación das Pontes. En Estados Unidos, o coque de petróleo 
constituía nas refinerías un produto residual sen saída. A firma Krupp- Koppers 
concertou co INI a realización dunha campaña de ensaios de gasificación dese 
produto nas instalacións das Pontes para atoparlle unha aplicación. Así, enviouse 
desde América, ata o porto de Ferrol,  un barco cargado de coque de petróleo 
(o barco transportaba tamén un dos calderíns da nova central térmica) co que 
se realizaron as probas. Aínda que nos primeiros contactos participou Antonio, 
cando se iniciaron os traballos xa se atopaba dedicado exclusivamente a ENDESA 
e foi Ramón Neira quen coordinou os ensaios.

Por certo, ao cabo duns anos, en outubro de 1980, atopábase Antonio en Houston 
( Texas) asistindo a un congreso sobre desulfuración de gases organizado pola 
EPA, e no que era o único participante español. Unha noite, enormemente fría, 
unha Enxeñería convidara os asistentes a unha cea «vaqueira» seguida dun típico 
rodeo. Detrás de Antonio atopábase un grupo de persoas protexéndose do frío; 
cando unha señora lle preguntou de onde viña, ao decatarse que de España, o 
seu esposo exclamou: “Yo conozco en España un pueblo que se llama Puentes de 
García Rodríguez!”. Tratábase dun dos técnicos que interviñeran nas probas do 
coque de petróleo e non estivera en ningún outro sitio do noso país! 

Pero, volvendo ás Pontes pasados eses momentos iniciais de incertezas e tensións a 
xente foise adaptando perfectamente á nova situación; viñeron novas persoas coas 
que se produciu unha excelente integración. A realidade é que a xente viviu mellor 
con ENDESA, porque os salarios eran máis elevados e incluíronse unha serie de 
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Antonio pensa que unha das formas de 
contar a historia industrial das Pontes, 
podería ter, en boa medida, como fío 
condutor a problemática do xofre contido 
nos lignitos locais que, xunto con sucesos 
ás veces meramente anecdóticos, obrigou 
á adopción de actuacións de enorme 
importancia técnica, económica ou social. 

Todos os que viviamos nas Pontes ou os 
que nos visitaban a partir de comezos 
dos 60, lembrarán que un dos primeiros 
impactos percibidos ao chegar, ademais 
da espectacularidade das instalacións, 
eran o cheiro da fábrica de abonos e a 
visión do vertedoiro exterior da mina, 
ardendo case permanentemente. 

Os rudimentarios medios de protección 
da antiga Central Térmica escasamente 
paliaban as súas molestias sobre a 
poboación (fumes, po, ruído). Coa 
operación da fábrica de abonos 
produciuse unha nova incidencia, que se 
converteu nunha característica da zona: 
o cheiro a sulfuro de hidróxeno ou ácido 

O xofre dos lignitos foi un protagonista 
de grandes actuacións técnicas e 
ambientais no desenvolvemento 
industrial das Pontes. Xofre elemental, 
de moi alta pureza, recuperado na 
gasificación dos lignitos das Pontes 
nas instalacións de ENCASO. 
Lamentablemente, nesta forma só se 
recuperou unha pequena cantidade do 
contido de todo o lignito consumido

Xofre nos lignitos das Pontes. 
Microfotografía de piritas ( sulfuro de 
ferro) nunha mostra de lignito das Pontes 
(Estudo do CENIM, 1973). As piritas eran 
unha das varias formas en que o xofre se 
presentaba nestes carbóns

Corta de lignito de Portorroibo. 
Vertedoiro exterior, ardendo

tarefa, de preocupación crecente: o control e a vixilancia dos impactos ambientais 
producidos na operación de todas as instalacións, coa novidade de que, a aspectos 
puramente técnicos, empeza a asociarse un importante compoñente social. O 
traballo do laboratorio amplíase para incluír o control ambiental. E isto ía supoñer 
un cambio na vida de Antonio, que naquel momento estaba lonxe de sospeitar. 

Lei 38/1972, do 22 de decembro de protección do ambiente atmosférico. Esta disposición 
lexislativa, a primeira dunha serie ininterrompida de normas, resultou decisiva para 
a adopción de medidas operativas relacionadas con todas as actuacións industriais e 
ambientais de ENDESA
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E foi, no problema do xofre, onde tivo a súa orixe a maior preocupación 
ambiental da Central das Pontes. Desde o primeiro momento obrigou a dedicar 
unha atención prioritaria ao control das súas emisións, en forma de dióxido 
de xofre, e aos sistemas de vixilancia e seguimento dos seus eventuais efectos 
sobre a contorna. A utilización dunha cheminea de 356 metros de altura (nalgúns 
estudos chegou a plantexarse unha altura de 500 metros), os detallados estudos da

Cracovia, novembro 1975. Visita ao “Instituto Industrial de conglomerantes para 
materiais de construción”. Aínda que finalmente todas as cinzas volantes producidas 
na nova Central Térmica  se utilizaron na restauración do vertedoiro, xa antes da súa 
posta en marcha, primeiro o Xerente de ENDESA, José Aznar, e despois o Conselleiro 
Delegado, Fernando Lozano, mostraron un enorme interese na súa posible aplicación 
industrial para fabricación de materiais de construción e como materia prima para a 
produción de aluminio, potenciando numerosas investigacións neste campo (de feito, 
a Unidade de Medio Ambiente en Madrid incluía, orixinalmente, as actividades de 
investigación de ENDESA)

sulfhídrico (o gas que ole a ovos podres) que se percibía xa ao achegarse á 
localidade. A xuízo de Antonio, debeuse en gran parte a unha imprevisión de 
deseño da firma alemá construtora da gasificación do carbón e dos consultores 
belgas responsables do deseño da fábrica. Nesa instalación producíase, xunto con 
outros compostos de xofre, unha pequena cantidade dun produto quimicamente 
coñecido como oxisulfuro de carbono, de fórmula COS, que atravesaba inalterado 
as instalacións de desulfuración existentes, pero que ao chegar á planta de 
conversión do gas se transformaba en ácido sulfhídrico que acababa expulsándose 
á atmosfera na fase seguinte de lavado. Á parte do seu “característico” cheiro e 
de contribuír ao rápido ennegrecemento dos obxectos de prata, bronce ou latón, 
efecto que sufriamos os que viviamos nas Pontes, produciu na fábrica de abonos 
unha avaría por corrosión na instalación de conversión do gas que supuxo unha 
parada de varios meses e requiriu a súa reconstrución en aceiro inoxidable. 

Este produto tamén foi causa de certas actuacións, que caen case no esperpento, 
como o emprego de nafta de petróleo nun dos gasóxenos en substitución 
do lignito (díxose que para evitar molestias a un Presidente de ENCASO que 
adoitaba veranear nas Pontes e que se trasladaba á Coruña cando o vento levaba 
os fumes da fábrica cara á residencia). Pero tamén contribuíu a acelerar o 
peche das instalacións de gasificación de ENFERSA, xa que un efecto final do 
proceso era o ennegrecemento ( sulfuración) dos contactos eléctricos da delicada 
instrumentación da nova Central Térmica cos consecuentes fallos na operación. 
Mesmo Fernando Lozano, que sempre mostrou un enorme interese polos procesos 
das Pontes, quixo estudar detidamente este problema. A pronuncia da palabra 
“COS” foi case obsesiva durante algún tempo nas Pontes. 

Aínda que na antiga fábrica se recuperaba unha certa cantidade do xofre dos 
lignitos en forma de xofre elemental, de intensa cor amarela e enorme pureza, o 
feito é que – salvo por unha pequena retención nos residuos sólidos da combustión 
e por unha certa contribución á contaminación das augas da mina– a case totalidade 
deste elemento finalizaba emitíndose pola cheminea xunto cos produtos gaseosos 
de combustión do carbón. 
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demostrou que non coincidía nin coa data nin coas localización da planta) 
constitúen exemplos do fenómeno social asociado a estes grandes proxectos. 

Considerando que ENDESA tiña varias grandes instalacións de xeración eléctrica 
con carbóns nacionais de baixa calidade e potenciais problemas ambientais, 
situadas en distintos lugares de España, o seu Conselleiro Delegado, Fernando 
Lozano, nunha decisión que foi a primeira no sector eléctrico español, decidiu 
crear unha Sección de Medio Ambiente e Investigación, centralizada nas súas 
oficinas en Madrid e, nunha proposta que colleu totalmente desprevido a Antonio, 
pediulle que se fixese cargo do posto. Entón estaba a poñerse en marcha o primeiro 
grupo da central… 

Foi unha decisión difícil; as súas raíces galegas e a súa vida nas Pontes, tanto 
desde o punto familiar e de amizades como profesional, cunha prolongada 
perspectiva de traballo na explotación, englobábanse nunha etapa plenamente 
satisfactoria. Durante a súa estancia nas Pontes, Antonio casa con Pili, e durante 
ese período de estancia nacen os seus tres fillos. Pero ao final, pensando máis 
cara ao futuro da familia, Pili e Antonio tomaron a decisión… E, nunha data 
curiosamente coincidente coa de chegada de Antonio, o 8 de setembro de 1976, 
deixan As Pontes.

En Santiago, pouco antes da marcha a Madrid

utilización simultánea de combustibles de alta calidade, e mesmo o emprego de 
tecnoloxías de desulfuración de gases, xunto cun continuo seguimento do impacto 
da operación (a rede de vixilancia da contaminación na contorna das Pontes é 
unha das máis extensas e completas de España), son só algúns capítulos dunha 
prolongada atención que non se interrompe. 

Asociada ás novas actividades, produciuse unha forte contestación popular. 
Publicacións alarmistas, como un “Informe dramático sobre la chimenea de 
Puentes”, dun catedrático universitario santiagués, a denominación de “La 
chimenea asesina” ou unha foto de satélite na que se presumía un longo penacho 
procedente da central “que llegaba a Inglaterra” (e que o persoal das Pontes 

Reunión celebrando o ascenso de Andrés Ares a Xefe de Servizo. Entre outros, aparecen 
na foto (de esquerda a dereita). En pé: José Luis Carballeira; Raimundo Puentes; 
Domingo López Pico; Manuel Ares; Antonio Durán; Manuel Riola; Andrés Ares; Elio 
Baamonde; Juan Salazar; Manuel Roca; Julio Castro; Manuel Rodríguez; Gaspar López. 
Agachados: Isauro Rodríguez; Alfredo Barcón; Xiz; Bernardo Carballo
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galego e, sobre todo, casado 
cunha galega para evitar a 
súa rápida marcha” (Lozano 
riu cando Antonio lle dixo 
que, máis ou menos, o que 
era el). Cando, con motivo 
dunha das reunións mensuais 
da Dirección de ENDESA 
nas Pontes, entrevistaron a 
Jesús Ramos, máis coñecido 
por todos nós como Chucho, 
Juan Temboury saíu dicindo: 
“Chico, un mirlo blanco! 
Fíjate, es de Puentes, su 
novia también es de Puentes, 

y encima se contenta con el sueldo que le 
ofrecemos…” Antonio coméntanos que 
foi unha das mellores cousas que lle puido 
pasar a ENDESA nas Pontes. 

Profesionalmente, a súa vida en Madrid foi 
moi distinta e ás veces menos gratificante. 
Pero o traballo na constitución dunha 
Unidade de Medio Ambiente (e nunca mellor 
dito, porque durante un período bastante 
prolongado, foi o único constituínte desa 
Sección), que pasou despois polas etapas 
de Departamento, División e Subdirección, 
e a súa evolución constitúen unha fonte 
de bos recordos. Foron 22 anos máis dun 
traballo continuo e variado, con frecuentes 

A División do Medio Ambiente nas Oficinas de 
ENDESA en Madrid en 1992. De pé: Antonio Durán 
/ Ana María Marino / Jesús Abadía / Hernán Cortés. 
Sentados: María Elías / María Antonia Abad / Rafael 
Gómez-Zorrilla.

Estudos de seguimento do penacho 
na Central Térmica de Andorra 
(Teruel). 1985

Realmente, Antonio e Pili viviron 
todos estes anos no Poboado 
das Veigas, moi contentos de 
poder criar aos seus fillos nun 
ambiente tranquilo, desfrutar 
da contorna natural das Pontes, 
da súa familia próxima que os 
visitaba frecuentemente e de 
veciños e novos amigos, como 
Lucio Rubio e a súa familia, cos 
que compartiron momentos moi 

felices e aos que lles unía unha gran amizade que aínda seguen mantendo, agora 
xa coa súa viúva. Lémbrano con moito agarimo porque din que foi sempre unha 
gran persoa, moi humana e que separaba totalmente o tema persoal do profesional. 
Comentan rindo que cando alguén quería pedirlle algunha cousa, sacaba antes a 
súa carteira que a da empresa. 

Ao proxectar a súa marcha a Madrid, Fernando Lozano comentoulle a conveniencia 
de buscar unha persoa para substituílo insistindo en que “preferentemente fose 

A familia na súa casa de Madrid

Visita do persoal da Dirección Xeral de Sanidade ás Pontes (28.10.1976). Esta foi a súa 
primeira viaxe ás Pontes despois da marcha a Madrid. Jesús Ramos xa era o Xefe do 
Laboratorio
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desprazamentos a todos os centros de traballo da Empresa e numerosas viaxes, 
reunións, estudios, discusións, tratamento de problemas legais e participacións en 
grupos de traballo, etc. A elaboración do Plan de Medio Ambiente enlazou coa 
constitución do Grupo ENDESA, que continuou, sen interrupción, unha nova e 
importante etapa dos traballos ambientais da Empresa. 

Finalmente, en 1998, aos 65 anos, Antonio xubílase. Deses momentos, garda 
un dos seus máis emotivos recordos. Os antigos compañeiros de traballo dos la-
boratorios de ENCASO e ENDESA nas Pontes e un pequeno grupo de gran-
des amigos, nunha comida inesquecible, entréganlle unha placa coa inscrición: 

Asistentes á comida celebrada con motivo da despedida de Antonio. Primeira fila de 
xeonllos: José Luis Carballeira Carballo* / Manuel Bellas Seco* / Juan Salazar Lobato* 
/ José M. Orviz Fernández / Manuel López López*. Segunda fila (en pé): Manuel Riola 
Patiño* / Tomás Lucas Domínguez / Raimundo Puentes López* / Ramón Neira Torviso 
/ Manuel Rodríguez Prieto* / Antonio Alonso Pena / Julio Piñeiro Pena* / Julio Castro 
Pena* / Domingo López Pico* / Gaspar López Pena* / Antonio Durán López* / Pedro 
Otero Ventín / Jesús Ramos Lage / Camilo Criado Criado* / José Luis Bermúdez Cela / 
Amadeo Filgueiras Sanmartín* / Juan Hernández Fernández. * Persoas que traballaron 
no Laboratorio de ENCASO na década de 1960

Entrega da 
medalla de 25 anos 
de traballo en 
Empresas do INI. 
Madrid, 1985

Placa de recordo, con motivo da súa 
xubilación, entregada a Antonio polos 

seus antigos compañeiros de traballo nos 
laboratorios de ENCASO e ENDESA. As 

Pontes, 24 de setembro de 1999

Compañeiros de laboratorio que coincidiron con Antonio durante os seus anos de 
permanencia nas Pontes. Manuel Bellas Seco / Julio Castro Pena / Raimundo Puentes 
López / Juan Salazar Lobato / Manuel Rodríguez Prieto / Domingo López Pico / Antonio 
Durán López / Manuel Riola Patiño / Bernardo Carballo López / Julio Piñeiro Pena 
(agachado) / José Luis Carballeira Carballo / Gaspar López Pena / Manuel López López 
(Pablo) / Camilo Criado Criado / Amadeo Filguieras Sanmartín
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Lembra con especial agrado, xa xu-
bilado, o seu último traballo como 
profesional do medio ambiente: a 
colaboración coa Cátedra de Dereito 
Administrativo da Universidade da 
Coruña e baixo a dirección do Prof. 
Javier Sanz Larruga, na redacción 
da “Lei 8/2002, do 18 de decembro 
de protección do medio ambiente at-
mosférico de Galicia”, un desexo do 
Presidente Fraga Iribarne de dispo-
ñer dun documento especificamente 
galego. Foi un traballo moi gratifi-
cante, no que a súa participación foi 
exposta polo catedrático Juan Casa-
res, Reitor da Universidade de San-
tiago e nese momento Director de 
Calidade Ambiental da Xunta de Ga-

licia (ao que coñecía do seu paso por 
ENDESA onde se integrou como un 

compoñente máis no numeroso grupo de químicos das Pontes). Mesmo, por ausen-
cia do Prof. Sanz e a petición de Juan Casares, fixo unha presentación do borrador 
na Xunta de Galicia ante grupos políticos e ecoloxistas. 

Finalmente, a Antonio gustaríalle lembrar unha anécdota da que foi testemuña. 
Cando se iniciou o desembarco de ENDESA nas Pontes celebrábase mensualmente 
aquí unha reunión de toda a dirección de Madrid. Durante unha delas visitou ao 
Xerente da empresa, José Aznar Pastor, o entón alcalde da localidade, Asterio Vera 
Garrido, que tamén traballaba na mina, para expoñerlle a preocupación que existía 
ante o anuncio da Empresa de consumir a totalidade das reservas de lignito nun 
prazo de 20 a 25 anos. A resposta de Aznar foi sorprendentemente dura: “Mire, us-

Un momento do acto mencionado na foto 
anterior

A / Antonio Durán López / con cariño del 
personal de / Calvo Sotelo y Endesa / por 
su intachable vida laboral, / con motivo de 
su jubilación. / As Pontes, Septiembre 99.

Antonio foi sempre un apaixoado do estu-
do e entón ten tempo libre para dedicarse 
a outras afeccións, como estudar a historia 
da ciencia, sobre todo da química española, 
consultando obras orixinais na Biblioteca 
Nacional, ou a estudar xaponés para tratar 
de comunicarse cos seus consogros (aínda 
que non se considerou con forzas para exa-
minarse ao cabo de tantos anos). Confésanos 
a súa muller, Pili, que ten redactados varios 
volumes de historia da ciencia en España e 
particularmente en Galicia, que a súa filla 
Nenusa lle anima a publicar. 

Ley de Protección Ambiental de 
Galicia

Xornada “35 años de Protección del 
Ambiente Atmosférico en España”, 
conmemorativa dese aniversario da 
publicación da Ley
 38/1972. Madrid, setembro de 2007. 
Nela personalizaron nalgúns 
profesionais que viviron no seu día a 
implantación desa norma, o recordo 
doutros moitos merecedores desa 
distinción, coa entrega desta estilizada 
figura. A Antonio foille entregada a 
correspondente ao ámbito da industria
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ted, yo he viajado mucho por los Estados Unidos y con frecuencia he visto pueblos 
fantasmas, abandonados cuando se agotaron los yacimientos mineros existentes 
en ellos. Son ustedes los que tienen que ocuparse de buscar solución y afortuna-
damente tienen 20 años por delante para eso”.

Desde entón transcorreron máis de 40 anos. A maior parte do lignito consumiuse; 
só os restos mineiros considerados non explotables quedaron baixo unha restau-
ración espectacular que, brevemente, pode identificarse co acertado título dun ex-
traordinario documental sobre a mesma: “Azul y Verde sobre Negro. La vida en el 
lago y la escombrera de As Pontes”. Con todo, As Pontes continúa sendo o maior 
centro de produción eléctrica en España e a localidade segue incrementando as 
súas actividades. Antonio pensa que non son necesarias máis palabras. 

Os netos de Pili e Antonio. Madrid, decembro 2016Pili e Antonio cos seus fillos. Xaneiro de 2012

Algún dos momentos máis agradables relacionados con estas evocacións da estancia de 
Pili e Antonio nas Pontes. A Coruña, 2016
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Agora Antonio e Pili gozan dos pequenos praceres da vida: a lectura, a música, 
pasear cando a saúde llelo permite (botando en falta un pracer do que tanto des-
frutaron: os percorridos polas vellas igrexas románicas) e, sobre todo, dos bos 
momentos coa súa familia. Os seus fillos e os seus netos son os que lles rouban 
o corazón e imaxínome eu que quedarán embelesados escoitando estes avós tan 
intelixentes, tan cultos, tan sinxelos e cariñosos á vez.

Antonio no seu piso da Coruña, desfrutando das súas vacacións de verán, agosto 2015
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Foi unha época bonita, aínda que tiña que traballar moito. A pesar de ser moi 
pequeno, igual alindaba as vacas, que as chamaba, que araba…só tiña once anos 
cando empezou a cavar na roza, no monte de Meizoso, alí xuntábanse varios e ían 
traballar dous días para cada un. No tempo libre que quedaba despois de comer 
xogaban ao agocho, a saltar a burra, etc. 

Eran tempos de escaseza en todo. Lembra comer caldo case a tódalas horas, leite, 
patacas e pouca carne, había que estirala moito para que eses dous porcos que se 
mataban chegasen para todo o ano, e deles só se comía a peor porque xamóns e 
lacóns vendíanse na feira para poder comprar outras cousas. O caldo tiña sabor 
polo unto que levaba, conta rindo que ese era abundante ou podíase comprar 
porque era barato. 

De mozo traballou na canteira de seixo branco que había en Marraxón e que logo 
se utilizaría como vertedoiro dos residuos urbanos durante moitos anos. Viña en 
bicicleta ata a vila, e desde aquí ían e volvían varios nunha camioneta.

Traballou logo cun ferreiro en Reboredos, esa aprendizaxe serviulle primeiro 
para traballar na empresa contratista de Ordes que estaba a construír a pista que 

Eladio de mozo 
traballando 

de ferreiro en 
Reboredos

Entrevistamos a Eladio (o cego), 
como o coñecemos cariñosamente 
todos, na súa casa da rúa Pontedeume, 
onde nos recibiu co seu bo humor de 
sempre e unha gran hospitalidade. 
Repasamos con el a súa historia vital, 
chea de anécdotas e curiosidades que 
el lembra cunha lucidez incrible.

Eladio naceu no Seixo, da parroquia 
de San Martiño, un 10 de xaneiro de 
1933. Foi fillo de moza solteira, María 
Manuela Pico Romero, que vivía con 
dous irmáns, unha tía e a súa nai. 

Ao seu pai apenas o coñeceu porque 
non vivían xuntos e morreu sendo 

moi pequeno no primeiro accidente 
mortal que se produciu na mina da 

Calvo Sotelo. Ese accidente fora na corta Nº 1, a de Espiñaredo, (onde se construíu 
posteriormente unha telleira) cando estaba o seu pai traballando na nora que había 
para subir o carbón coas vagonetas. Esta nora era tirada por un cabalo que se ía 
movendo en círculos mentres subían as vagonetas e nun descoido achegouse de 
máis á panca que estaba a virar, impactoulle no ventre e esnaquizouno.

Foi á escola do Seixo, porque a escola da parroquia de Seoane estaba na de San 
Martiño, no Seixo, e quedáballe moi preto, pero ía pouco tempo, cando non tiña 
traballo na casa. A súa profesora era de San Martiño, da casa de Seco e era tan boa 
que os nenos abusaban, pedíanlle para saír fóra porque non tiñan servizos dentro 
da clase e así íanlle pedindo un detrás doutro ata que se xuntaban catro ou cinco 
fóra a xogar ata a hora da saída. 

Eladio de mozo traballando de ferreiro en 
Reboredos
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a man, para que non se fose ao outro mundo 
sen ela, porque pensaba xa en amputarlla. Tras 
pasar case tres meses recuperándose no hospital 
Modelo, déronlle a alta.

Así se viu Eladio na casa, con 23 anos, cego 
e con todos os proxectos de vida por realizar. 
Aínda que nun primeiro momento foi moi duro 
de aceptar, pronto se empezou a acomodar á 
súa nova situación e a facer unha vida normal, 
como a de calquera mozo da súa idade. 

Desde había máis de dous anos saía coa súa 
noiva Raimunda, a que sería a súa compañeira 
para toda a vida, unha veciña da Casa Nova de 
Seoane. Tiveron un neno que morreu ao nacer e 
logo “ nun arrebato que tivemos fabricamos a 
Juan, e naceu Juan”. Vivían nas súas respectivas 

casas coas súas familias, pero Eladio visitaba a Raimunda a diario. O feito de non 
ver non foi un impedimento para poder moverse só e ir visitala cruzando regatos 
bastante profundos entre os 
prados, que había que saltalos 
para poder ir á súa casa. 
No seu barrio defendíase 
perfectamente. 

A cousa cambiou cando 
viñeron para As Pontes, 
era un terreo descoñecido 
e sempre quixo moverse 
acompañado de alguén, a súa 

Raimunda de moza cunha amiga

Eladio de romaría coa familia na festa da Fraga

baixaba ao pantano e logo, tras finalizar 
esta, para entrar en Dragados, a executar as 
obras da presa do Eume, na Capela. O seu 
traballo era na forxa.

Estando a traballar alí, sufriu o desgraciado 
accidente que o deixaría cego para toda a 
vida. A pesar do paso do tempo, recórdao 
como se fose onte. Estaban na galería de 
ataque, cara a un lado atopábase a boca-
toma, cara ao outro a boca-saída e no medio 
había unha vaguada que a cruzaba o túnel 
da auga. Alí no medio coincidiu Eladio 
cun veciño da Capela, Amador de Sande, 
que estaba cun compresor e apuntaba a 
ferramenta dos barrenistas e con outro 
compañeiro de Ordes. 

O encargado pediulles que fixeran as cargas para que cando os barrenistas tivesen 
os buracos feitos, puidesen atacar e dar a descarga e así poder irse xa para as súas 
casas.  Había que esperar ao día seguinte para poder entrar no túnel porque cando 
estaba cheo de fume o cheiro da dinamita producía unha gran dor de cabeza. 
Eladio puxo unhas mechas ao pescozo, estas tiñan un detonador que era o que 
facía a explosión na punta, e cando estaba a coller o primeiro pistón explotou a 
caixa, quedándolle a man esquerda esnaquizada, o peito e os ollos. 

Foi un momento terrible, que marcaría para sempre a súa vida. O compañeiro da 
Capela tivo máis sorte porque o colleu agachado cortando unha mecha e pasoulle 
por encima, pero o outro compañeiro que estaba de garda correu a mesma sorte 
que Eladio e tamén perdeu a vista. Tan grave o veu o médico que o atendeu, 
Carlos Calderón, que pensou que non ía salvarse polo que decidiu que lle cosesen 

Presa do Eume en construción



388 389

Marisol Souto López
Entrevista a Eladio Pico Romero

que era primo de Braña, un que cazaba para el. Alfonso Molina, cunha grande 
xenerosidade, ofreceuse a consultarlle o seu problema e a axudalo. Aos poucos días 
recibiu a contestación afirmativa e o ofrecemento dun posto na Coruña. 

A decisión foi difícil de tomar pero ao final optou por quedar na delegación de 
Betanzos e veu destinado ás Pontes. Ao pouco tempo o mesmo alcalde veu visitalo 
ás Pontes cando Eladio estaba enfermo de tifus, polo que non puido velo, pero 
deixoulle recado en casa de Concha de Lagares de que lle ofrecía un posto moi bo 
na Coruña, que o pensase. Volveu atoparse noutra encrucillada, porque Chucho de 
Bellas e Penaro acabábanlle de doar un kiosko nas Pontes. Eles xa estaban a vivir 
detrás do bar Fornos nunha casa alugada a Concha de Lagares, tiña moitas cousas 
que o ataban a As Pontes, e ao final decidiu quedar. 

Cóntanos que tivo problemas para instalar o kiosko porque o Concello non lle 
deixaba, era un problema de intereses. Eladio por Nadal e reis facía participacións 
de lotería, que vendía pola rúa cunha pequena recarga para poder gañar algo. 

A primeira comunión do seu fillo Juan

muller, un mozo que contrataba ou o seu fillo, pese a que coñecía perfectamente  
todas as rúa da vila. Con eles sentíase máis seguro.

No ano 60 decidiron casar porque xa tiña un traballo que lle permitía soster unha 
familia. Esa sempre foi a meta que se propuxo na vida, ser independente e poder 
manter a súa familia. Nun primeiro momento quedoulle unha pequena pensión 
pero insuficiente. Enton foi a falar cun tío seu, que logo lle consultou a outro 
veciño cego se perdería a pensión ao vender os cupóns, e contestoulle que si. Isto 
desanimouno, pero non satisfeito, aproveitou a ocasión outo día cando, estando 
nun campo preto da súa casa,  chegou un señor preguntando por el, para dicirlle 
que estaba o delegado de Betanzos da Once na taberna da Penadeiriz e que quería 
falar con el. Este ao chegar propúxolle vender cupóns da Once e informoulle que 
podería seguir cobrando a súa pensión, que era compatible. 

Eladio quedou animado, mais quixo asegurarse mellor antes de darlle unha 
contestación definitiva e o destino quixo que se cruzase no seu camiño o alcalde 
da Coruña, o señor Alfonso Molina Brandao o mesmo día que llo viña consultar a 
un avogado das Pontes.  Estando na casa de Casal de Penadeiriz apareceu o alcalde 
por alí e ao decatarse de que non vía preguntoulle a Casal por el. Este informoulle 

Eladio de romaría 
coa familia na festa 
da Fraga
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eran entre 200 ou 300 exemplares ao día. Conta que en Nadal, entre La voz de 
Galicia, El País, Diario 16, ABC,El Mundo, As e Marca, vendía máis de mil 
exemplares ao día, o resto do ano por enriba de 500 diarios, e os domingos moito 
máis. 

Tiña subscricións a fascículos ou libros 
que moitas veces tiña que quedar con elas, 
porque algunha xente, logo de pedilas e a 
pesar de lembrarllo, non as levaban nunca. 

Vendía tamén revistas semanais ou 
quincenais, cromos, lambetadas para os 
nenos, xoguetes pequenos, tabaco que 
vendía por unidades, e mesmo preservativos, 
que foron os que lle deixaron as anécdotas 
máis simpáticas. Recibía caixas enormes 
que lle enviaban da Coruña, era o seu forte 
en vendas, a xente cría que como non vía, 
non coñecía a ninguén e el sempre moi 

O kisosko 
na praza do 
Hospital, 
anos 60

As Pontes nos anos 60

Esa lotería traíalla de Madrid Carlos Doce, un sindicalista de Calvo Sotelo, iso 
non lle gustou ao propietario da administración de lotería das Pontes e díxolle 
que non podía vender esa lotería sen o seu permiso, e menos sen ser da súa 
administración, pero tras consultalo, Eladio avisoulle de que non estaba a cometer 
ningunha irregularidade. Coincidía que este señor era cuñado do alcalde, de aí o 
impedimento para poder instalar o kiosko. O seu amigo Faraldo, o practicante, 
aconselloulle facer a solicitude por escrito para forzar unha resposta e ofreceuse 
el mesmo a facerlla, e non tiveron valor de denegarllo. 

Este primeiro kiosko instalouno 
nun solar de Caxado, á beira 
do bar Cantábrico, pero 
ao concederlle o permiso 
trasladouno á praza do Hospital.

Foi todo un acontecemento, os 
seus amigos, en plan diversión 
montárono nunha plataforma e 
ían tirando dela con cordas con 
Eladio dentro do kiosko, así ata 
a praza, onde quedou trinta anos. 

Nun principio empezou a 
vender xornais e revistas que 
lle abastecía Vicente da Ibérica. 
Eran socios ao 50%, ata que 
Vicente tivo discrepancias coa 
Voz de Galicia e pasaron a 
ofrecerlla directamente a el. Era 

unha partida moi importante de 
vendas, xa que naquel momento 

Inauguración do primeiro kiosko e bendición 
polo párroco
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Desde un primeiro momento colleu un rapaz para acompañalo vender os cupóns 
polos bares, todas as tardes ás 6, mentres a súa muller quedaba no kiosko. A 
xente estaba afeita a compralos alí e non se achegaban ao kiosko. Genaro, Pepe 
de Calpita, Antonio de Remedios, foron algúns deles. A todos lembra con moito 
aprecio porque sempre se portaron con consideración con el e moito afecto.

Tras vivir uns anos alugados compraron no ano 69 o primeiro piso que se vendeu 
nas Pontes, foi no Rego do Muíño, onde estaban a construír Maciñeira con Pepe 
de Muras.  Alí viviu a familia outros 10 anos. Estiveran a mirar outros pisos na 
Coruña porque a Eladio non se lle fora a ilusión de irse vivir e traballar alí, pero 
os pisos subían máis que os seus aforros e ao final desistiu. 

A ilusión de Eladio tras ter o seu propio piso era o ter un coche, cousa difícil se 
non contaba coa súa muller para conducilo, el animábaa a sacar o carné pero ela 
non se decidía porque era moi nerviosa e víao imposible, así que lle planeou unha 
«encerrona» con Arturo, o monitor de Rivera. Un día foina buscar ao Kiosko 

Eladio e Raimunda entre amigos e veciños

discreto, aproveitábase diso. Viñan veciñas, rapaces, xente que quería quedar no 
anonimato. A anécdota máis simpática proporcionoulla un cliente que chegou 
preguntando se non tiña máis que unha talla, porque lle sobraba ao longo. Eladio 
respondeulle que para iso tiña que tomarlle a medida, sacou un metro e mandoulle 
“colocalo” encima do mostrador ao cal el lle dixo “aquí, e se vén xente?, mellor 
entro pola porta ata dentro”, Eladio seguindo coa broma díxolle: “non, non, pono 
encima do mostrador se queres, se non non hai medida”. 

Lembra As Pontes coma unha vila tranquila, pequena, e vainos repasando as rúas 
e as casas que había nos anos 60...ata a construción do Poboado da Madalena no 
prado do Reto e como foi medrando ao seu redor. Lembra con moito agarimo a 
xente, di que era unha vila moi boa, honrada e solidaria. Pensa que é o momento 
de agradecerlle moitas cousas, porque sempre se portou moi ben con el. Os 
veciños do Poboado eran marabillosos, acompañábano e pasaban con el moitos 
intres cada vez que ían comprarlle algo. Ao vir para a vila aumentou tanto a súa 
clientela que mesmo Toñito de Cabarcos ten saído do seu comercio para dicirlle: 
“Eladio, chégache a cola á casa de Bouza, bótoche unha man?”, pero axiña os 
despachaba el so. 

A voda do seu fillo Juan
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O seu xestor era Manolo Rivera e era o 
que lle facía as declaracións da renda. 
Tiña vendas superiores a 20 millóns de 
pesetas ao ano, pero Manolo declaraba 
moito menos. El era consciente diso, pero 
deixábase guiar por el que sempre lle dicía 
“no pasa nada, chico”, ata que pasou...
fixéronlle unha inspección e revisándolle 
os cinco anos anteriores. Decidiron facela 
toda legal e poñer os datos reais, mais 
cal foi a súa sorpresa cando viron que 
Facenda tampouco cría os datos porque 
agora víaos excesivos. Ante iso, estivo 
un inspector dous días enteiros dentro do 
kiosko, supervisando as vendas, e ao final 
comprobaron que realmente o kiosko era 

un gran negocio. Isto levouno a pagar máis de oito millóns de pesetas do ano 90, 
toda unha fortuna! E iso aplicándolle o mínimo. 

Cando se xubilou, tiña intención de doarlle o kiosko ao Concello, para que llo 
desen a alguén con algunha minusvalía que o necesitase,porque sabía que lle 
outorgaba un medio de vida, pero a súa nora quixo quedar con el e claro, primeiro 
era a súa familia. O seu fillo e a súa nora seguiron co kiosko durante outros 15 
anos. 

Este home ten unha memoria prodixiosa, as imaxes e os feitos están gravados 
na súa cabeza, imborrables. Para el nin os anos nin a visión son un problema, 
desfruta recordando anécdotas e revivindo a historia. Lembra as expropiacións 
das parroquias de Seoane e San Martiño. Nun primeiro momento os terreos foron 
moi mal pagos, sobre todo os terreos que ocupou a entulleira, algo mellor foron 
os da mina. 

e non lle deu tempo a reaccionar. 
Convenceuna de que se montase con el, 
que ía segura e ao pouco foise facendo 
co dominio do volante.

Así no ano 73 compraron un 850, que 
lles deu unha liberdade de movementos 
antes impensable. foron anos bonitos 
e tranquilos pese a ter moito traballo. 
Tras conseguir esa ilusión propuxéronse 
a seguinte, comprar un terreo e facer 
unha casa en Goente para o momento 
da súa xubilación. 

Eladio prexubilouse con 58 anos. Hoxe recoñece que esa decisión foi un erro porque 
cando compraron a leira había moito ambiente e movemento de xente, pero aos 
poucos anos foi decaendo e cando se foron a vivir alí pasaban o día case sen ver nin 

oír ninguén. Cando levaban unha semana e se 
lles acababa a comida volvían para As Pontes 
e xa lle custaba moito convencer a Raimunda 
para volver. Non pensaron en vendela, aínda 
que tiveron varias oportunidades, pero di que 
se apega moito ás cousas e dálle moita pena 
desfacerse do que lle custou tanta ilusión e 
tanto traballo conseguir. 

Recoñece que tivo moita sorte co kiosko e 
soubo aproveitar os anos de auxe nas Pontes. 
Só escurecidos polos malos momentos que 
pasou con Facenda no ano 90, hoxe, moitos 
anos despois lémbrao con sentido do humor. 

A casa de Eladio e Raimunda en Goente



396 397

Marisol Souto López
Entrevista a Eladio Pico Romero

tamén estaba de parte da Empresa. Alí 
descansou durante dez meses, pero 
a entulleira avanzaba rapidamente 
e cubriría o cemiterio, pero como 
levaba menos de cinco anos enterrada, 
legalmente tampouco se podían 
trasladar os seus restos. P

olo que rexurdiu o problema. Isto 
supoñía un gran inconveniente para a 
empresa, que se vía obrigada a cambiar 
o desenvolvemento da entulleira. A 
familia de Raimunda aproveitou para 
forzar a negociación e conseguir desta 

maneira un traballo para o seu fillo Juan 
e outro para o seu sobriño. A súa sogra 
sería trasladada ao cemiterio de Pena 
de Eiriz cando estivese finalizada a súa 
execución.

Raimunda morre no ano 2005, con ela 
foise a súa compañeira, o seu apoio e os 
seus ollos. Di que sufriu moito cando 
quedou cego, pero moitísimo máis cando 
morreu a súa muller. Desde ese momento 
vive só no piso que compraran na rúa 
Pontedeume. O seu fillo vive enfronte 
polo que non tivo que abandonar a súa 
casa ao quedar viúvo, o quetería sido 
outro golpe máis. Non se sente só, 
ten unha coidadora polas mañás que 

Pagaban 7000 pesetas por 
ferrado de terra a labradío ou 
herbais con auga e 1500 polo 
monte, moito menos do seu 
valor no mercado. A xente 
tentaba compensalo con postos 
de traballo para os fillos, aínda 
que iso baixaba máis o prezo a 
pagar. 

A Eladio expropiáronlle o seu 
lugar e a Raimunda tamén. 
Ela tiña un gran lugar moi 
grande e valoráronllo moi mal. 

Nun primeiro momento non 
accederon a darlles ningún posto 

de traballo, alegando que non había prazas dispoñibles, pero o destino quixo que 
logo a sorte se puxese ao seu favor. A súa sogra tiña un nicho no cemiterio da 
parroquia de Seoane, onde estaba enterrado 
xa o seu marido. Cando morreu, e foron 
os fillos pedir a licenza para enterrala, ao 
Concello da Capela, dixéronlles que non 
se podía enterrar no cemiterio de Seoane, 
que estaba clausurado. Ante a insistencia 
deles, a Empresa ameazounos tamén, pero 
non conformes, foron ao xulgado a Ferrol 
e alí déronlles a razón e forzaron a que lles 
outorgasen o permiso, ao non haber outro 
cemiterio dispoñible na parroquia. Así, tras 
un día interminable de xestións, enterrárona 
case sen oracións por parte do cura que Igrexa de Seoane

Eladio e Raimunda paseando
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O día da entrevista 16-02-18

o acompaña a dar o seu paseo diario, faille a comida e a limpeza, o resto do 
día pásao entretido coa televisión, facendo pequenos arranxos en casa, ou con 
algunha das súas diversións preferidas como é tocar a frauta.  

Recoñece que foi unha persoa feliz, que a pesar de todo tivo sorte na vida. Sentiuse 
moi integrado nas Pontes, ás que di que lle debe moito. Puido defender o seu 
traballo, facer mil tarefas na casa, de electricidade, de fontanería, de xardinería, 
corta o seto da casa de Goente ás apalpadas!. Sempre acompañado por Raimunda, 
os seus ollos. Iso impediu que sentise limitado e excluído. 

Nós esperamos e desexamos que siga desfrutando moitos anos da súa familia e 
desta tranquilidade e esta placidez que o rodea. 




