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Un ano máis atopámonos cun novo exemplar da nosa revista Hume, neste 

caso o n.º 12. Foi un ano de traballo tanto para os autores, que culminaron coa 

entrega dos seus artigos, coma para os membros do equipo de redacción e para a 

revisora lingüística que solicitaron; todos eles leron e revisaron os textos antes 

de entregalos para que foran notablemente maquetados para posteriormente 

ser enviados á imprenta.

O exemplar co que contas nas túas mans achéganos artigos de moita calidade 

que amosan o esforzo de investigadores cos seus traballos sobre historia, arte, 

arquitectura e música da nosa comarca, axúdannos a entender o noso pasado, 

revalorizan a nosa terra e enriquecen o noso coñecemento histórico-cultural. 

Deste xeito converten a esta revista nun referente cultural na provincia da 

Coruña. Por isto estaremos sempre inmensamente agradecidos.

Para lograr este enriquecemento necesitamos ademais da complicidade e axuda 

dos nosos lectores que, cos seus comentarios e suxestións elevan o nivel da nosa 

revista. A todos eles o noso agradecemento tamén.

Pero ao esforzo intelectual dos autores, membros da directiva da asociación 

e lectores, temos que sumar o esforzo económico das institucións que apoian 

este iniciativa cultural, como é o Concello das Pontes de García Rodríguez e a 

Deputación Provincial da Coruña.

LIMIAR
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O labor cultural que desenvolve a Asociación de Estudios Históricos Hume 

está sendo recoñecida e aplaudida pola sociedade non só pontesa, senón 

galega e tamén doutros ámbitos intelectuais e universitarios de España. A 

abundantísima consulta da revista Hume por medio da web animan a que 

sigamos na tarefa de promover e intensificar a investigación histórica e a súa 

difusión na nosa comarca.

Como vén sendo habitual, neste exemplar do ano 2019 aparecen publicados os 

traballos premiados no Premio de Investigación Hume correspondentes ao ano 

anterior, neste caso o ano 2018. Parabéns aos participantes e aos premiados. 

Animamos aos xoves investigadores a que se presenten na nova convocatoria 

para axudarnos a enriquecer o coñecemento do noso pasado.

Esperamos que goces da súa lectura. Benvido un ano máis a este volume que 

representa á nosa Asociación. 

   

Manuel Souto López

Presidente de Hume
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1- INTRODUCIÓN

O ser humano que ocupa un territorio, suxeito a un medio xeográfico concreto, 
intervén constantemente nel para resolver as súas necesidades, de moitas e moi 

diversas maneiras: unha das prioritarias, construíndo lugares de habitación e 

establecendo a partir deles rutas que lle permitan desprazarse dun lugar a outro, 

dando lugar a redes de camiños que serven como vías naturais de comunicacións 

e intercambios. O construtor, “arquitecto ou enxeñeiro” popular persegue realizar 

unha obra que perdure no tempo: en definitiva, que poida ser utilizada por el e 
os seus descendentes. Na comarca do Eume evidénciase -do mesmo xeito que 

no resto de zonas de estrutura similar en Galicia- a reciprocidade existente entre 

o home e o medio, que dá resposta á demanda de necesidades ofrecendo unha 

ampla gama de construcións que satisfán cada unha delas.

Estas rutas naturais irán evolucionando a medida que as sociedades, cada vez 

máis complexas e con máis necesidades (de transporte de mercadorías, de ocio, de 

circulación de persoas, de control político, militar, económico...) van dominando 

o propio entorno e estruturando ordenadamente o territorio no que se insiren, 

ata constituír redes viarias de grande complexidade. Xa non só responden á 

necesidade inmediata, senón que os poderes públicos precísanas e fanas construír. 

Algunhas destas construcións son as pontes. As pontes son obras útiles, que se 

xustifican en relación ao camiño que por elas pasaba. Constrúense sobre os cursos 
de auga e é precisamente ese carácter de utilidade o que levou a que en moitos 

casos sufriran intervencións para o seu ensanchamento ou reconstrución, e mesmo 

a súa destrución ou abandono a causa da implantación doutras máis modernas. 

Cando esto último acontece, degrádase a paisaxe inmediata e consecuentemente 

o territorio da súa contorna.

En todos os tempos e lugares, a construción dunha ponte supuxo un fito moi 
importante e frecuentemente decisivo na historia das poboacións que comunicaba. 

Supón sempre un gran logro que favorece as comunicacións e o desenvolvemento 

dos intercambios, pero ás veces tamén serve para variar as rutas, de forma que 

frecuentemente produce o auxe de novos poboamentos no novo camiño e a 

decadencia doutros que se ven apartados dos novos trazados. A ponte é o medio 

ou o artificio do que se vale o home para acadar un paso permanente e seguro 
que salve un obstáculo, sexa este una corrente de auga, un val ou calquera outra 

dificultade xeográfica que impida una comunicación estable. 

A historia das pontes é, pois, a historia dos camiños aos que serven, sendo 

testemuñas, cando non protagonistas, da historia dos propios pobos que 

comunican1.

2- OBXECTO DO PRESENTE ESTUDO

Como todas a construcións, as pontes teñen diferente complexidade de deseño 

e construtiva en función de diferentes parámetros: históricos, xeográficos, 
económicos etc... Son factores que insiren na súa importancia e tamaño. Galicia 

é un bo exemplo de pontes de moi diversa entidade. Desde pontes maxestuosas 

como a Ponte Vella sobre o Miño en Ourense, á longa ponte sobre o Eume en 

Pontedeume ou máis sinxelas como os humildes pontigos e pontellas espalladas 

polas fragas e vales galegos.    

O obxecto do presente estudo é a determinación e clasificación das pontes que 
chamamos históricas e tradicionais ou populares que se atopan no concello das 

Pontes. Non é moi abundante a bibliografía sobre as pontes e, especialmente 

sobre as pontes tradicionais ou artesanais. Na actualidade comezan a facerse 

investigacións e observacións amplas e exhaustivas - polo seu grao de análise-  do 

ámbito xeográfico de Galicia, xa que as pontes que podemos enmarcar dentro da 
arquitectura popular galega non se atopan rexistradas aínda que existen estudos 

antigos, pero estes tratan o tema dunha forma xeral. 

1 FORNOS, Carlos, As Pontes de As Pontes, en Festas do Carmen e A Fraga, Concello das Pontes,  
1990.
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3- AS PONTES E OS PASOS FLUVIAIS NA HISTORIA E NA 
LITERATURA

Son varias as referencias que ao longo da historia fanse sobre as pontes e a súa 

relación cos camiños e o paso dos cursos de auga, velaí algunha delas: “…Otrosí 

deven mandar labrar las puentes las calçadas e allanar los passos malos porque 

los omes puedan andar e llevar sus bestias e sus cosas desembarazadamente de un lugar 

a otro, de manera que las no pierdan en passaje de los rios ni en los otros lugares 

peligrosos por do fueren…”

Partida II, título XI, Ley I: Como debe el rey amar a su tierra2

O P. Sarmiento, na viaxe que fai por Galicia no 1745, describe e cita varios pasos 

en barcas e faino con precisión. Concretamente na provincia da Coruña di: 

“Embarqueime, e pasei a ría da Coruña até o lugar Pasaxe”, referido, sen dúbida, á 

Ría do Burgo, na actual Ponte da Pasaxe3.

Ramón Lorenzo, na “Historia de Galicia” apunta: …Cómpre agora que nos ocupemos 

doutro detalle referente ós camiños e que serve para comprementalos: os sistemas pró 

paso das correntes de auga, tan abondosas na Galiza. Velaquí os principais: Vao … 

Porto …Pedras … Pasales …Poldras ou espoldras … Pontillón … Ponte … Barca …”4.

Tamén o escritor e xornalista Álvaro Cunqueiro deixou na escrita: “Galicia, país 

dos dez mil ríos, é rica en pontes, algunha de notoria antiguedade. O Eo, o Masma, 

o Landro, o Ulla, o Umia, o Lérez, o Verdugo, o Miñor, e as grandes augas caudaes, 

o Miño e o Sil, conoceron a gracia das pontes, moitas famosas coma a de Ourense, 

outras célebres na historia militar, e outras ainda usadas hoxe para prácticas máxicas...

Pasan sob os arcos as augas lentas dos nosos ríos. Algunhas datas dos días románs, 

varias veces reconstruídas, pro que quizaves conserven pedras da sua fundación. E digo 

fundación porque unha ponte fúndase coma se funda unha cidade”.
2 “Las Siete Partidas”.(ed. Facsímil). Valladolid, Lex Nova, 1988.
3  PENSADO, (ed.): Fr. Martín Sarmiento. Viaje a Galicia (1745), Universidad de Salamanca, 1975, 
p. 71 
4 “Historia de Galiza” publicada baixo a dirección de Ramón Otero Pedrayo. Volume II. 
Introducción. Segunda parte. Buenos Aires, Editorial Nos, 1962. “Etnografía. Cultura Material”- 
por Ramón Lorenzo Fernández. p. 71 e ss.

Durante moito tempo, sobre as pontes e os pasos das correntes de auga tradicionais, 

non se fixeran estudos específicos. Diferentes estudosos da etnografía galega 
como X. Lorenzo Fernández, Rivas Fernández5 , Begoña Bas6 , Caamaño Suárez 

... adicáronlle diferentes traballos que abriron as portas a profundizar noutros de 

carácter máis sectorial como o que estamos a facer.

4- OS CONDICIONANTES DO TERRITORIO 

De forma xeral, no medio galego existe unha rede fluvial moi ampla na que 
podemos observar desde grandes ríos ata un gran número de medias e pequenas 

correntes de auga e regatos. Isto, unido a un relevo variado e accidentado como 

o que posúe Galicia e á existencia de núcleos de poboación illados, dá lugar á 

xeración de cuantiosas vías de comunicación ás que chamamos camiños. 

Existen camiños que poden ser comúns para uso de veciños e lugareños, camiños 

de servizo a terras e leiras, camiños para os carros, atallos doutros camiños 

máis longos, camiños que levan ó muíño ou camiños que levan á fonte. Noutros 

casos, como sucede nesta comarca do noso estudo, moitas pontes responderon 

á necesidade de unir as terras dun determinado señorío, como é o caso dos 

edificados polos Andrade (Pontes de Eume, Lambre, Sigüeiro, do Porco etc)7. 

Outros construíronse para unha ruta interna de peregrinacións como foi o caso 

dos construídos nos Camiños de Santiago. 

Os camiños, no seu encontro con correntes de auga e accidentes xeográficos 
atopan a necesidade de dispor de solucións que permitan salvar o seu trazado. 

Xorden así pasos e pontes de diferentes tipoloxías e dimensións. Así, os pasos 

e pontes están intimamente relacionados co tipo de camiño-sendeiro, carreiros, 

5 Rivas Fernández estudiou o tema dos portos de Ourense na Idade Media.
6 É de referencia obrigada o seu traballo Camiños, Pasos e Pontes , Ed. Ir Indo , 1989.
7  ALVARADO BLANCO, Segundo et al, Puentes históricos de Galicia, Col. Oficial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Hco. y Doc. 1989.
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corredoiras... cos usos do mesmo e coa corrente a atravesar ou co obstáculo a 

salvar8.

No caso das construcións etnográficas, estas caracterízanse por ter unha 
identificación coa comunidade onde se atopan, ao ser feitas, xeralmente,  polo 
interese da xente do lugar que contribúe co seu traballo persoal, en case todos os 

casos non especializado; achega os materiais que recollen do propio territorio, xa 

sexa pedra ou madeira, e ían facendo os arranxos de xeito periódico para o seu 

correcto mantemento. 

5- METODOLOXÍA

Para levar adiante a busca e exame deste patrimonio etnográfico construído no 
ámbito obxecto de estudo, a metodoloxía a seguir foi a seguinte: previamente 

fixemos unha análise da planimetría do territorio observando os cursos de auga, o 
viario, a toponimia etc. Máis tarde, xa no territorio, fomos  realizando visitas por 

todo o concello, de xeito lento pero efectivo. O traballo de campo consistiu nunha 

toma de datos, buscas documentais, arquivos,  entrevistas e pescudas aos habitantes 

da zona para tratar de coñecer a toponimia, os nomes dos camiños, das pontes e 

calquera outro dato que puidera completar a información. Tomamos referencias 

con GPS (coordenadas e altitude sobre o nivel do mar). Levantamos planos de 

representacións gráficas (alzados e plantas) que permitiran  a identificación dos 
elementos existentes e da dirección do curso dos ríos así como fotografías de 

planos xerais e de detalle.

Da toma de datos “in situ” obtivéronse: 

a) Datos de ubicación e toponimia 

Coordenadas GPS e altitude. 
8 BAS, Begoña, A enxeñería histórica como patrimonio monumental: As Pontes. Función e 
significado das pontes tradicionais. Actas do I Seminario. Santiago de Compostela 8/9/10/11 de 
outubro de 1985. Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental.

b) Datos xeométricos

Medición de plantas: ancho de calzada, vía e lonxitude; relación do eixe da calzada 

co curso da auga; despezamento dos elementos constitutivos do taboleiro. 

Medición de alzados: número de vans; características e inclinación do taboleiro; 

características dos estribos ou cepas; altura libre; altura da lámina de auga; 

profundidade do curso de auga;  luz superior e luz na base da ponte; medidas dos 

peitorís, barandas etc.

c) Datos construtivos

Sistema estrutural das cepas; dos taboleiros; dos apoios; dos contrafortes. 

d) Materiais

Dos estribos; dos taboleiros; das argamasas. 

e) Estado de conservación

f) Fotografías de diferentes ángulos e da contorna  

Unha vez obtida  esa información, o traballo de gabinete consistiu en documentar e 

referenciar toda a información e elaborar unas fichas que recolleran os datos máis 
subliñables: referencia ó elemento e data de visita, situación, datos xeográficos 
e documentación gráfica. Para a confección  de textos foi imprescindible a 
recolección e selección de documentación de bibliografía relacionada así como a 

consulta de páxinas web de carácter específico. 

A recollida de información permitiu a clasificación dos elementos atopados, e así 
quedará constancia das construcións deste tipo que existen na zona e do seu grao 

de conservación no momento do estudo.

O estado deste tipo de construcións tradicionais e etnográficas na actualidade 
é malo na maioría dos casos. Un gran número de pasos, pontellas e pontillóns  

atópanse en estado de abandono e ruina total. Moitos deles desapareceron por mor 
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da falla de uso e do paso do tempo, algúns foron retirados debido a transformacións 

actuais dos trazados e outros sufriron modificacións ou ampliacións que lles 
fixeron perder o seu deseño e forma tradicional. 

6- ENCADRE XEOGRÁFICO

Esta unidade xeográfica, que está constituída polo municipio das Pontes está 
situada no extremo noroccidental da provincia da Coruña. 

6.1 Os camiños

O estudo do desenvolvemento histórico dos camiños no territorio do concello 

achegounos datos para comprender as conexións que historicamente tivo esta área 

e as súas actuais comunicacións co resto da zona.

Loxicamente, o actual trazado ten as súas raíces no percorrido das antigas vías, 

xa que algunhas delas proveñen da mellora e modernización das preexistentes.

 

O relevo e a orografía, xunto 

cos accidentes xeográficos como 
os ríos, condicionaron de forma 

determinante esas redes de 

comunicación. Os camiños naturais 

sométense á imposición das vaguadas 

e pasos entre relevos montañosos 

tan pronunciados. Son eses vaos os 

que propician algúns asentamentos 

de poboación e a aparición dalgun-

has pontes de considerable importancia así como pontillóns e pontellas  tamén nos 

afluentes do río Eume e noutros como o Chamoselo,  Mera ou o Sor.

Plano topográfico do concello das Pontes. Elaboración propia a partir de datos da En-

quisa de Infraestrutura Local. Deputación A Coruña e Mapa de pendientes en Suelos de 

la provincia de La Coruña.1992. Fonte: MACÍAS VÁZQUEZ, F. CALVO DE ANTA, R.  

6.2  Os ríos

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 esculpiu o canón e ás súas beiras creceron 

as fragas. Nace na ladeira de Seixo Branco, na Serra do Xistral, en Lugo, a 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. 

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 aflúe o río Frei Bermuz, procedente da Serra da Loba. 
Despois do seu percorrido polo canón que leva o seu nome,  desemboca na ría de 

Red viaria do concello das Pontes. 
Elaboración propia a partir de 
datos da Enquisa de Infraestructura 
Local. Diputación A Coruña 
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Ares, formando a ría de 

Pontedeume. Ten un 

aforamento medio de 

32,1 m3/s á altura da 
Capela, con máximos 

de 90 m3/s en xaneiro e 
mínimos de 3 m3/s en 
agosto.

A súa conca hidrográfica 
é alongada. Os seus 

principais afluentes son, 
pola dereita o Maciñeira 

e Ponte da Pedra, ambos 

de 11km e pola esquerda, 

o Frei Bermuz, con 10 

km, e o san Bartolomeu, 

con 8 km.

7- TIPOS DE PASOS SOBRE AS CORRENTES DE AUGA

Para establecer unha clasificación dos distintos pasos e pontes debemos ter en conta 
a totalidade das solucións empregadas, independentemente da súa complexidade. 

Para comezar, falaremos do vao, as barcas e o porto que son as solucións adoptadas 

nas situacións máis sinxelas que non supoñen a construción de elementos de gran 

envergadura.

Vaos: os vaos son treitos de río onde hai moi pouca fondura e se pode cruzar a pé 

ou a cabalo9.

Portos: cando nos referimos a portos falamos dunha solución similar aos vaos 

pero co leito empedrado para facilitar o paso dos carros10.

Barcas: ante a inexistencia de pontes en camiños que cruzan con ríos grandes, 

por exceder xeralmente de medios tradicionais,  óptase pola solución das barcas 

para pasar o río elaborándose nalgunhas ocasións un pequeno porto en ambas 

beiras para mellor embarcar as xentes. Podemos atopar a opción de que teñan 

barqueiro ou non. Neste último caso colocábase unha corda tendida dunha beira 

a outra para permitir o deslizamento do usuario. 

Máis infrecuente era a de pasar un aramio dunha beira a outra e pendurar del 

unhas táboas a xeito de tallo no que vai sentada a persoa.

Sobre esta modalidade de paso do río temos na nosa provincia moitos 

exemplos. Ademais do xa citado polo P. Sarmiento na Ría do Burgo, 

podemos recordar  a Ponte do Pedrido, que substituíu a un paso en barca 

para aforrar o rodeo do vello camiño polas pontes medievais de Betanzos11, 

e o que existiu ó pé do mosteiro de Caaveiro para pasar a persoas e o gando.

9  “Lugar dun río por onde se pode atravesar a pé”, di o dicionario da R.A.G.
10 “Lugar estreito dun río, con pouca auga e pouca corrente, por onde se pode atravesar”, di o 
dicionario da R.A.G.
11 ALVARADO, S. et al, Puentes Históricos de Galicia, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Xunta de Galicia. Conselleria de Cultura y Deportes. Dirección Xeral de 
Patrimonio e Documental, 1989, p. 21. 
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Cando se trata de cruzar un regato sen maior importancia, a solución adoptada é 

a de colocar pasadoiros, poldras ou espoldras, que son construcións ou solucións 

de pequena entidade.  

Pasadoiros, pasos, pasais, poldras ou espoldras12: falamos de pasadoiros cando 

nos referimos a pedras colocadas no curso da auga, no caso dun regato de escaso 

caudal, para ir pisando de unha a outra e cruzar a outra orilla.

Cando o río a salvar é de maior 

envergadura, o paso soluciónase 

mediante poldras ou espoldras. 

A diferencia dos pasadoiros, 

estas son pedras prismáticas 

dunhas dimensións superiores 

(aproximadamente 60x60 cm) 

que se colocan de forma que entre 

unha e outra a distancia sexa o 

paso do home.

Os pasadoiros, poldras e espoldras na maioría dos casos posuirán un empedrado 

á súa beira para facilitar o paso dos carros e animais, por esta razón a zona máis 

adecuada para a colocación deste tipo de pasos son os vaos naturais dos ríos.

Cando o regato ou río é de maior entidade, obsérvase a colocación de pontellas, 

pontillóns ou pontes.

Pontillóns, pontellas, pontigos e pontes13: denomínanse pontillóns, pontellas e 

pontigos ás pontes de pedra ou madeira sinxelas e tradicionais que se utilizan para 

salvar ríos de ancho medio e pequenos.

 
12  Curiosamente, o diccionario da R.A.G. non contempla estos catro últimos termos. 
13 A primeira non a contempla o diccionario da R.A.G. Da segunda, dá esta definición:”ponte 
pequena e estreita, de madeira ou pedra e de construción simple”. Pontigo e pontillón aparecen 
como sinónimos de pontella.

Cando a solución se realiza con 

pedra, a construción pode ir 

dende unha grande laxe que se 

apoie en ambos extremos do río 

sobre muradelas de cachotería 

ata construcións máis complexas 

consistentes en pontes realizadas 

con varias cepas asentadas no 

leito do río sobre as que van 

apoiadas as laxes.

Algúns autores consideran os 

pontillóns e pontellas como os 

vestixios das pontes existentes 

nos primitivos camiños que unían 

os castros galegos, anteriores á 

chegada dos romanos. 

Por outra parte, as solucións 

realizadas con madeira consisten 

en dúas trabes de troncos que van 

colocadas dun extremo a outro 

do río, de igual forma que nas 

construcións de pedra, apoiados 

sobre  muretes de cachotería.  

Pasos de pedra da Balsa ó muíño da Ramalleira, 
1920

Pontillón de madeira en Santa María de Aparral

Ponte de pedra da Vacariza. As Pontes

Pontillón de madeira na beira do  Eume
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7.1. Os tipos

Segundo indica Begoña Bas14, baseándonos en todos estes aspectos, pódense 

diferenciar uns tipos básicos: 

1.- Pontellas de moi reducidas dimensións, sen cepas.

2.- Pontellas de madeira:

  Sinxelas, de troncos e terróns

  Con elementos máis traballados

3.-De  “falso arco”

4.-Pontellas de pedra con cepas: 

  Dunha soa cepa

  De varias cepas, longa e estreita

  De varias cepas, bastante alongada

  De varias cepas, con todos os elementos e calidade notable

Neste estudo, a variedade tipolóxica podemos enmarcala, segundo a forma, nos 

seguintes tipos:

Pasos, poldras Alintelada pentagonal

Portos Arco de medio punto

14 BAS, BEGOÑA, Camiños, Pasos e Pontes , Ed. Ir Indo , 1989, p.90 e ss.

Vaos Arco apuntado

Alintelada rectangular 

de dúas cepas

De falso arco

Alintelada rectangular 

de tres ou máis cepas

Ponte colgante

Alintelada trapezoidal

7.2. Elementos constitutivos destas construcións

7.2.1. As estruturas: Cimentacións ou bases (fundacións). Cepas  ou machóns 

(equivalentes aos estribos). Piso ou calzada. Peitorís. Contrafortes.

7.2.2. Os materiais: Poden ser madeira e pedra ou combinados de ambos mate-

riais. Nalgúns casos, os de calzada de madeira adoitan levar terróns de herba por 

riba dela.

Para a construción das  arquitecturas e edificacións realizadas no medio rural, o 
construtor-artesán  recurriu xeralmente aos materiais que lle proporciona o propio 

territorio. Unha economía de medios acrecentada pola situación de illamento, 

por mor das precarias comunicacións e  o deficiente transporte con que contaba 
o medio rural, propiciaba a súa utilización. E é precisamente esta procedencia a 

que establece unha estreita relación entre a obra  construída e o medio en que se 

implanta. É evidente o vínculo que existe entre o medio en que se vive e aquilo 

que se utiliza ou que se elabora. En Galicia, ese nexo entre o ser humano e a 

natureza é moi estreito: a cultura galega está caracterizada por esa unión entre a 

contorna natural e os seus habitantes. Debido a esa relación, o artesán-construtor 

sempre valorou profundamente os bens naturais de que dispoñía. 
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Os pasos dos cursos de auga e as pontes e pontellas da comarca do Eume  

caracterízanse por estar executadas, fundamentalmente, con pedra e madeira. 

Mentres a pedra é o material característico nos elementos verticais resistentes, 

como cimentos e muros, a madeira preséntase como compoñente básico 

dos armazóns de sustentación e barandas. Ambos materiais son algúns dos 

condicionantes máis importantes destas construcións. 

As lousas  de pizarra e os gneis -ollo de sapo- neste caso, son pedras utilizadas 

desde tempo inmemorial nas construcións populares. Son  compactas e duradeiras; 

resisten ben as inclemencias do tempo e trabállanse con facilidade. Poden exfoliarse 

en laxes de planos regulares con espesores que oscilan entre os 10 e 30 cm ou 

mesmo máis, o que evita posibles fracturas debido a asentamentos defectuosos 

das pedras. O gneis -ollo de sapo- e as lousas aparecen con máis frecuencia  na 

zona sur do Eume, cara a Monfero, onde a súa extracción prodúcese a pouca 

profundidade e proporciona un material que permite unha boa traballabilidade. A 

súa utilización é masiva na zona por ser as pedras máis abundantes. En ocasións 

atópanse combinadas co granito.

O granito ou pedra de cantería é unha  roca moi coñecida e empregada. Nesta 

zona utilízase unhas veces soa e outras combinada con esquisto. 

A madeira ten unha permanente presenza na construción rural e sen dúbida é un 

dos  materiais máis utilizados. As alusións ao seu uso indican que unha gran parte 

da construción estaba feita con este produto forestal. Isto resulta coherente co 

transcurso cotián da existencia onde o campesiño era, en non poucas ocasións, o 

seu propio arquitecto-enxeñeiro e construtor.  É un material que se complementa 

á perfección coa pedra nestas construcións, converténdose en case todas as 

ocasións nun material estrutural. O seu emprego, ademais da proximidade da 

súa localización, débese á traballabilidade e resistencia, tanto a tracción como a 

compresión, utilizándose en seccións bastante reducidas.

A abundante presenza de castiñeiros e carballos nas fragas durante séculos 

proporcionaba unha excelente materia prima, que soportaba moi ben o paso do 

tempo.

O carballo -Quercus robur- é unha árbore de madeira forte e de longa duración, 

cun bo comportamento fronte á climatoloxía adversa e con notable aproveitamento 

en lonxitude e grosor. Ten  dureza e flexibilidade, o que a facía unha madeira 
idónea para a súa utilización en vigas, pontóns, táboas de piso etc.

O castiñeiro -Castanea sativa- é unha madeira cunhas condicións de dureza e 

flexibilidade similares ao carballo e utilízase tamén con frecuencia en traballos 
de carpintería exterior.

A madeira serrábase toda ela na fraga (vigas, pontóns, táboas...) coa serra 

portuguesa e a serra de aire. As táboas cortábanse ao ancho que permitise 

o tronco, con dimensións que oscilaban entre os 20, 30 ou 40 cm ou  mesmo 

máis, e un grosor que oscilaba entre os 20 e 30 mm. Cortábase sempre en “lúa 

menguante” entre os meses de decembro e xaneiro, sen que subise a savia, porque 

así a madeira ten máis dureza.

7.2.3. O uso: Persoas, carros, gando etc.  

7.3. Pontellas de madeira. Elementos constitutivos destas construcións

O tipo máis sinxelo consiste en dous ou tres troncos paralelos que pousan en cada 

beira colocados a escasa distancia un doutro e que levan por riba laxes ou pedras 

de pizarra ou tamén madeira. 

Dentro das de madeira, están as que figuran feitas con troncos e terra. Poden ser 
estreitas ou de maior anchura. Están traballadas cuns fortes troncos, a modo de 

vigas e outros de menos grosor, en sentido transversal sobre os que se colocan 

terróns e herba seca que, tras seren pisados forman una superficie sólida e 
compacta. Tamén as hai feitas só de madeira. 

Existen tamén pontes que combinan a madeira e a pedra: a primeira no piso e a 

segunda nas cepas. 

Na construción popular non se utiliza case nunca o arco, por esixir a execución 

de cimbras, sendo máis doada a construción alintelada. A pesar disto, Xaquín 
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Lorenzo afirma que, aínda que nos parece popular a solución con arco, de orixe 
culta, o certo é que “o seu nome resérvase no agro galego para obras destinadas 

a pasa-los ríos por medio de arcos”. Con esta solución de “falso arco” temos 

varios exemplos no concello das Pontes. 

Trátanse de pontes que están a medio camiño entre a estrutura alintelada e o arco, 

e na súa configuración os perpiaños ou os cachotes que forman as cepas vanse 
aproximando en altura pero sen xuntarse nunca.

7.4. Pontellas e pontillóns de pedra

Os pontillóns con cepas son xeralmente de reducidas dimensións e, polo común, 

estreitas e de material pouco traballado.

Os de varias cepas son máis longas, e cos materiais non moi traballados. Veñen 

tendo una anchura meirande para permitir o paso dos carros, xa que comunmente 

serven aos camiños polos que estes circulan.

Antigüidade

No que toca á antigüidade destas pontes tradicionais, é moi difícil datalas, 
precisamente por carecer de datos precisos que concreten a súa cronoloxía.

Prodúcese una variedade moi ampla. Algunhas poden ter unha orixe medieval, 

outras poden ter restos de estruturas anteriores con obras de nova fábrica, e 

sen dúbida moitas delas teñan una longa vida de centos de anos, con arranxos 

sucesivos. Como xa dixemos, o abandono do territorio, o cambio dos usos, os 

novos trazados dos camiños e estradas contribuíron a que moitas delas caeran no 

olvido presentando un lamentable estado de abandono e mesmo de ruína. 

No século XIX, P. Madoz adícalle alguna atención ás pontellas e mais 

concretamente fai referencia ás medidas das pontes “(…) sobre o  Eume áchase 

a Ponte do Burgo dun só arco, toda de pedra con 15 pés de elevación; a da 

Maciñeira de 16, é de madeira, excepto as pilastras, e tamén dun só arco; a do 

Caneiro é de madeira e a súa elevación 3 pés, e as da Fervenza do Aró, de pouca 

elevación e ambas con peares de pedra…”

8-A TOPONIMIA

Na toponimia do concello quedan abundantes testemuñas destes elementos 

utilizados para “camiñar sobre as augas”, así como das construcións populares 

que estaban vencelladas ao aproveitamento da auga. 

A modo de exemplo, vilas, aldeas e lugares que fan referencia a: 

PONTES: As Pontes, Ponte do Carballo, Ponte dos Curros, O Pontigo, Ponte do 

Polio, Ponte de Tineo, Ponte Lañar, Ponte do Azo Eiro, Ponte de Pedrafita, Ponte 
dos Bois, Ponte da Rebardilla, A Pontepedra.

PORTOS: Porto dos Bois, Porto Liñares, Porto dos Baños, Porto Novo, Porto dos 

Frades, O Porto, Porto Pereira, Porto do Liño, Porto Sagrado, Penedo do Porto 

Xan, Porto do Couto.

9- AS PONTES DO CONCELLO DAS PONTES 

A vila das Pontes, que algúns autores teñen calificada como a “vila dos cen ríos”, 

destaca polo seu protagonismo merecido das súas antigas e conservadas pontes, 

onde se configuraron como imprescindibles para salvar os cursos de auga que 
atravesan o municipio e que nos achegan a gratificante riqueza hídrica, decisiva, 
non só para o abastecemento humán, senón  tamén para o subministro da forza 

hidráulica determinante para a riqueza industrial da comarca. “Romanas”, 

medievais, modernas ou contemporáneas; de deseño clásico ou vangardista,  de 

“autor” ou artesanais,  as pontes que se atopan  tanto na vila como no resto do 

territorio municipal obrígannos a un merecido alto no camiño, percorrido desde 

tempos inmemoriais por xentes desta e doutras terras, e que nos levan a imaxinar 

á vila amurallada e ao pago dos dereitos de portádego para acceder ás súas rúas e 

prazas a través da ponte vella, onde viaxeiros e aldeáns intercambiaban os entos 

da terra das comunidades campesiñas por exclusivos produtos dos dominantes 

locais.
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Durante a Idade Media e anteriormente á cesión por Enrique II a D. García 

Rodríguez de Valcárcel en 1371, consta xa a existencia dun concello nesta zona. 

Segundo  Fernando  Urgorri, que estudou diversos documentos do s. XIII, existía 

xa unha entidade  concejil á que devanditos documentos se refiren co nome das 
Pontes de  Hume ou d’Eume, razón pola cal se atribuíron ás veces eses documentos 

a Pontedeume. Con todo, como o citado autor resalta, os lugares e contorna a 

que fan referencia fannos máis propios das Pontes que dos nosos veciños da ría, 

sendo ademais algún deles anteriores á carta-poboa de Pontedeume outorgada por 

Alfonso X en 127015.

9.1. AS PONTES HISTÓRICAS

Como é coñecido, o río Eume foi una barreira difícil de atravesar no camiño 

que unía Lugo-Vilalba con Ferrol. Durante a Idade Media, o concepto de ponte 

cambia en relación a tempos pretéritos. As pontes xa non serven para mover 

grandes exércitos senón para efectuar intercambios e desprazar como máximo 

pequenas partidas armadas. O importante era controlar o paso polos mesmos, 

ben por razóns de defensa ou para poder cobrar as peaxes ou  portádegos a que en 

xeral estaban sometidos.

Moi probablemente é nesa época cando comezou o comercio a ser o motor do 

desenvolvemento económico e se levantaron as primeiras pontes no concello. A 

carón dunha delas, a Ponte Vella ou dos Ferros, mandada construír por García 

Rodríguez, foi onde se creou o burgo medieval. A orixe estaría, pois, ligada ao 

control da ponte como punto estratéxico de importancia comercial na ruta que 

conducía do interior (Terra Chá de Lugo) á costa noroeste de Galicia (Ferrol e 

Ortigueira). Para a súa ubicación buscaron un dos escasos tramos do río onde este 

se estreita e dispón de fundacións axeitadas para evitar o perigo das enchentes. 

15 FORNOS, Carlos, As Pontes de As Pontes, en Festas do Carmen e A Fraga, Concello de As 
Pontes,  1990.

Por esta razón non resulta nada estraña a existencia de vaos preto das pontes, 

pois estes seguíanse utilizando ben para non pagar peaxe ou para non entrar nos 

burgos16.

9.1.1 As pontes medievais

Como nos recorda o estudoso das pontes desta comarca, Carlos Fornos, en re-

lación co topónimo da vila, “o seu propio nome indica a existencia de varias pontes 

debendo algún delas cruzar o Río Eume, pois o contrario pouco sentido tería o nome. Por 

onde? de novo a pregunta. Para iso debemos, ante todo, seguir as pegadas do camiño 

Real Lugo-Ferrol e Pontedeume. Viría pola ponte do  Chamoselo. O lóxico sería que 

cruzase o río pola zona onde está actualmente a Ponte dos  Ferros e en efecto parece que 

alí se cruzaba o río, mais non por unha ponte senón por un vao situado uns 50 metros 

augas abaixo. É o chamado Porto dos  Bois, do que subsiste a rampla de baixada pola 

marxe esquerda. Habería pois realmente unha ponte? pensar que a Vila de  As  Pontes de 

Eume non estaba onde agora, pois esta é a de García Rodríguez de 1370 (de aí podería 

vir o cambio de nome para distinguila da antiga). Podería ser que As Pontes de Eume 

fose a actual  Vilabella (ou Vila  Vella), cuxo nome actual quedaría ao fundarse a Vila 

de García Rodríguez. Entón sería posible que o camiño se dirixise desde o  Chamoselo  

paralelamente ao río Eume, ata cruzalo na  Vilabella por unha ponte de madeira; seguiría 

despois cara ao actual Poboado das  Veigas e cruzaría o  Illade pola ponte que agora está 

no  Caneiro”.

O burgo medieval adquire una conformación lineal ao longo da rúa Real que 

parte da Ponte dos Ferros como era habitual neste tipo de burgos de camiño. Estes 

camiños medievais van ser os eixes que fundamentalmente conforman a estrutura 

urbana da actual vila das Pontes.

Estas pontes medievais adoitan ser moi estreitas e moito menos luxosas que as 

romanas, pois ademais a técnica perdeuse en parte e os recursos eran escasos.  

16  FORNOS, Carlos, As Pontes de As Pontes, en Festas do Carmen e A Fraga, Concello de As 
Pontes,  1990.
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9.1.1.1.A PONTE DO CHAMOSELO OU PONTE “ROMANA” (S. XIV- XV)

Aínda que é coñecida como “ponte romana”, diferentes autores coinciden en 

que se tata dunha ponte medieval. Situada nunha paraxe sobre o río Chamose-

lo (afluente do Eume) nas inmediacións da fortaleza do conde Don García Ro-

dríguez de Valcárcel, na parroquia de Vilabella, lugar de aviso ou chamada na 

época. Era esta una das vías secundarias que unían Lugo co mar (á ría de Ferrol), 

descritas nas crónicas do Emperador Antonino Caracalla co nome de “Viae Per 

Tola Maritima”. 

Unha vez máis, C. Fornos lémbranos  que, “sexa cal fose este paso, o que si pa-

rece coherente é a orixe romana das pontes de  Chamoselo e  Illade, aínda que 

pensamos que a estrutura que ata nós chegou ten moi pouco desa época. Chama, 

con todo, a atención o que non se coñeza tradición nin resto arqueolóxico de 

ponte algunha sobre o río Eume anterior ao actual «dos  Ferros”. Ao meu xuízo 

debeu existir, pero probablemente non se trataba dunha ponte de “fábrica” (pe-

dra) senón posiblemente unha ponte de madeira cuxa localización se ignora”.

A ponte do  Chamoselo é unha ponte dun só van, con arco de medio punto de 

6,80 m de diámetro, que presenta a tipoloxía dunha ponte medieval. O arco 

de medio punto pasa da época romana á Idade Media onde a ortodoxia non é 

tan rigurosa e ademais, ao ir aumentando as luces acentúase o “lombo de 

asno” nas súas rasantes pois ten que elevarse na clave na metade da súa luz17. 

Está formado por una rosca de laxes de pedra de pizarra sensible-

mente iguais, lixeiramente peraltado, cun aparello de laxes pizarro-

sas moi desiguais que denota unha factura absolutamente artesanal. Cre-

mos que a súa data de construción non debe ser anterior ao século XIII18 

Tivo recentemente unha reparación con mellora da sua pavimentación. Na parte 

superior do arco ten colocada unha placa cunha lenda que di “ Ponte romana. 

Século II. Formou parte da chamada vía secundaria desde a prefectura de Lugo 

á vía de Ferrol”.

A ponte pertencía á vía romana que unía Lugo coa ría de Ferrol, cun ancho de 

calzada variable que vai dos  9,50 m de anchura na entrada ata os 2,50 m no centro 

da ponte. Ten peitorís baixos de pedra con tapa superior.  

        

17 FERNÁNDEZ CASADO, Carlos, Historia del puente en España. Puentes romanos. Instituto 
Eduardo Torroja, Consejo Superior de investigaciones Científicas. Prólogo do autor.
18 ALVARADO, S. et al, Puentes Históricos de Galicia, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Xunta de Galicia. Conselleria de Cultura y Deportes. Dirección Xeral de 
Patrimonio e Documental, 1989, p. 383, dátana no s. XIII. 
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Imaxes da ponte no século pasado e na actualidade Alzado, planta e sección da ponte «romana» sobre o Chamoselo. Debuxos do autor
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9.1.1.2. A PONTE DE ILLADE

Trátase dunha ponte  dun arco de 4,70 m de diámetro formado por una rosca de 

laxes de pedra de xisto sensiblemente iguais, lixeiramente  peraltado, cun aparello 

de  laxes  pizarrosas moi desiguais que denota unha factura absolutamente 

artesanal. Non se pode precisar a data da súa construción  pois esta forma de 

construír perdurou ao longo dos tempos. É moi probable que sexa medieval e 

mesmo anterior a García Rodríguez. 

Atopábase a uns dous quilómetros ao noroeste das Pontes sobre o río do mesmo 

nome e na ruta primitiva das Pontes á Barqueira, segundo denomina este camiño a 

tradición popular. Servía a un camiño secundario, pois non era a ruta principal cara 

a Ferrol. Por imperativos da explotación mineira, foi desmontado e reconstruído na 

área recreativa do   Caneiro, aínda que cun  abombamiento moito máis pronunciado.

A súa forma e dimensións sufriron mínimas variacións desde o seu primitivo 

emprazamento ata o actual. Nos planos comparativos que se achegan pódense 

apreciar ámbolos dous estados.

      

       

                       

9.1.1.3.A PONTE VELLA OU PONTE DOS FERROS

Tamén coñecida como a ponte de “Tras da Ponte” ou “Ponte de García Rodríguez” 

sitúase na parroquia de Santa María das Pontes, sobre o río Eume, preto da ponte de 

Isabel II, en pleno centro da antiga vila. É un monumento histórico de gran valor, 

moi especialmente no ámbito local. A súa historia está intimamente vencellada 

á da propia Vila, de xeito que a existencia desta última non se pode entender sen 

a presencia da ponte referida, que de feito condicionou o seu emprazamento, o 

trazado das súas rúas, e a disposición dos solares que se abren a elas.  Foi mandada 

construír por García Rodríguez tras serlle concedidas as terras das Pontes en 

agradecemento á axuda prestada na guerra contra Pedro O Cruel. Dende aquela, 

a vila coñécese como As Pontes de García Rodríguez. 

Alzado e planta do estado primitivo Ponte trasladada á área do Caneiro.
Estado actual
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Sobre as súas orixes, hai discrepancias entre diferentes 

autores. Alvarado Blanco, Durán Fuentes y Nárdiz Ortiz19, 

establecen a súa construción no s. XIII. Carlos Fornos, sitúao no s. XV e engade 

que “chama, con todo, a atención o que non se coñeza tradición nin resto 

arqueolóxico de ponte algún sobre o Río Eume anterior ao actual “dos ferros”. 

Ao meu xuízo debeu existir, pero probablemente non se trataba dunha ponte de 

“ fábrica” (pedra) senón posiblemente unha ponte de madeira cuxa localización 

se ignora (...) a primitiva ponte debeu de ser unha ponte de dous arcos apuntados, 

como o que resta no lado esquerdo, sendo tamén bombeado o camiño sobre el, 

como o actual, pero co cambio de pendente centrado”. En calquera caso, todos 

coinciden en que  a súa historia está intimamente vencellada á da propia Vila.

O profesor Carlos Breixo achegou unha interesante investigación sobre a súa 

reforma no s. XVII, segundo a cal, no ano 1621 o Mestre Pedro de Vilar traza a 

19  ALVARADO BLANCO, et al., eds., Pontes Históricas de Galicia, 1991

“Ponte dos Ferros” e faise o contrato de construción da mesma, pegada á porta da 

vila e á muralla. Rematan as obras da ponte no ano 1628, en que se move preito 

entre os representantes do conde de Lemos e os mestres de cantería, Domingo 

de Villar e Juan de Buyo, por ter derrubado o torreón e a Porta da Vila, así como 

parte das cercas, aproveitando a pedra na construción da ponte. Terán que facer 

de novo a Portada e descontar o valor da pedra do torreón.

Tamén achegou datos sobre o arrendamento do portádego da vila das Pontes e 

o custe da ponte que ascendeu a 580 ducados, que despois de feita a rebaixa da 

pedra quedouse en 435. Se comparamos os prezos, o traballo da construción da 

ponte equivalía ao valor duns 55 ou 60 bois.

A principios do século XIX debeu sufrir grandes danos, moi probablemente a 

causa  dunha riada que debeu provocar o fallo de parte da cimentación da pila, ao 

ser  socavada pola erosión da auga debido á alta velocidade e ao deficiente perfil  
hidrodinámico do  tallamar. Por esta razón engadiuse un  tallamar novo augas 

arriba de dimensións desmesuradas, que dende logo non ten nada que ver co 

orixinal. O arco dereito reconstruíuse con medio punto e menor luz que o antigo. 

A finais do século XIX sofre outra remodelación, con ensanche da calzada, 
sostendo os pequenos  voladizos que resultaron cunhas pequenas  ménsulas e 

colocándose a varanda de ferro que lle dá o nome popular. Con esta obra, en 

opinión de C. Fornos,  logrouse suavizar as pendentes da calzada, subindo incluso 

a cota do camiño de acceso polo estribo esquerdo, tal como denota a situación das 

casas próximas respecto da rúa.

A Ponte dos Ferros no século pasado cunha enchente augas abaixo e augas arriba
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A ponte ten unha calzada lixeiramente  curvada e  ancheada cuxos ollos miden 

10,30 m o maior e 7,00 m o menor. O arco esquerdo é gótico, con arco  oxival e o 

outro, de arco de medio punto.

  

9.2 AS PONTES DE AUTOR

AS PONTES DA IDADE MODERNA. O SÉCULO DAS LUCES  

Ás pontes medievais sucédenlles as renacentistas nas que podemos distinguir 

as dos Reis Católicos, as de Carlos V, as de Felipe II; as dos Austrias, e as 

dos Borbóns, moi especialmente no reinado de Carlos III, pasando logo a 

Isabel II e ás de finais do s. XIX construídas xa por Enxeñeiros de Camiños20. 

Ata o Renacemento non se constrúen en xeral as grandes pontes de pedra sobre 

estuarios e ríos importantes. Con anterioridade dispoñíanse case sempre pontes 

de barcas ou, en zonas  navegables, barcazas navegando entre as beiras. Durante 

o s. XVII e mais aínda coa chegada da Ilustración no XVIII, prodúcense os 

primeiros intentos de planificación das redes viarias, primando a consecución 
dunha maior rapidez nas comunicacións, razón  pola que se comezan a efectuar 

itinerarios que bordean as poboacións con pontes que substitúen aos demasiado 

estreitos do medievo21.

A principios do século  XVIII, na cartografía referida á zona do Eume,  aínda se 

observan representacións do relevo similares ás do século anterior.

Os avances que se dan neste século na actividade científica española, especialmente 

dentro da astronomía e da enxeñería, non teñen repercusión no campo da 

cartografía.  Os mapas de Tomás López (1731-1802) son boa mostra diso. O seu 

“Mapa Xeográfico do Reyno de Galicia” de 1784, que contén indicación das 
antigas provincias galegas é un bo exemplo de cartografía non científica. Para 
a súa elaboración sérvese da cartografía anterior e dunha enquisa sen utilizar 

ningún apoio  topográfico e sen realizar traballo de campo. O resultado tradúcese 
en abundantes erros, debido a que o método aplicado é inapropiado para unha 

escala como a do seu mapa de Galicia. Capel, que estudou detidamente o seu 

20 FERNÁNDEZ CASADO, Carlos, Historia del puente en España. Puentes romanos. Instituto 
Eduardo Torroja, Consejo Superior de investigaciones Científicas. Prólogo do autor.
21 FORNOS, Carlos, As Pontes de As Pontes, en Festas do Carmen e A Fraga, Concello de As 
Pontes,  1990.

A Ponte dos Ferros cunha enchente (esq.) e na actualidade (dta.)

Plano da Ponte Vella ou Ponte dos Ferros, de C. Fornos
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traballo comenta que “…é un exemplo perfecto de xeógrafo erudito, de gabinete, 

que traballa exclusivamente con fontes de segunda man sen realizar persoalmente 

as observacións astronómicas e topográficas necesarias para o levantamento  
cartográfico”. 

O estudo de Tomás López é clave para analizar o sentido que ten o concepto 

“territorio” na segunda metade do século XVIII. A documentación recollida 

permítelle establecer un mapa xeral de España que utilizan non só os militares, 

senón e sobre todo economistas e enxeñeiros. Un exemplo desta recollida de 

información  é o plano da comarca das Pontes, de 1776, debuxado por Alejandro 

de Bouza e  Maseda, párroco da vila, nunha resposta exemplar ao Interrogatorio 

de López. Nel reflíctense con nitidez as pontes que había no momento e a 
distribución viaria existente no século  XVIII nesta comarca. 

Da súa análise dedúcese que existían as actuais pontes de  Chamoselo, no camiño 

a Mondoñedo; a dos Ferros; a ponte vella de  Illade e a ponte sobre o Carracedo, 

ao parecer de madeira, nas proximidades da  Vilabella, camiño da Capela. De 

todas esas pontes, soamente a do Carracedo xa non existe, pois foi substituída por 

outra nova no s. XIX da que falaremos máis adiante.

Carlos Fornos, que estudou este mapa, precisa que a ponte sobre o Chamoselo 

figuraba na ruta cara a Mondoñedo e que saíndo da vila pola ponte “dos  Ferros” 
seguía logo cara a   Roupar de Abaixo,  Roupar de Arriba, Lousada e a vertente sur 

da Serra de  Carba. A ponte dos  Ferros servía de acceso á vila polo camiño antes 

citado e polo que viña de Lugo. Este camiño saía polas  Boliqueiras seguindo cara 

a  Miraz, Xermade e Burgas, saíndo por  Mourence (onde hai outra vella ponte) 

a Vilalba.

Aínda que non se consigna no plano de Bouza e Maseda, parece seguro que 

había unha segunda ponte sobre o Carracedo preto da confluencia do río  Illade 
(chamado  Barosa no plano) por onde pasaba un camiño que logo se bifurcaba, 

cara a Pontedeume por  Goente e cara a Ferrol por  Espiñaredo. Tamén se consigna 

cara a Ortigueira polo  Caxado. 

Mapa de Comarca das Pontes de García Rodríguez en 1776 remitido por D. Alejandro 
Bouza e Maseda, párroco, ao xeógrafo Tomás López para o seu Diccionario Xeográfico. 
(C) Biblioteca Nacional de España, ms. 7297, folio 252.)
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9.2.2. As pontes do século XIX

A impresionante evolución das pontes que se produce na segunda metade do 

século XIX ten dúas razóns fundamentais: a máquina de vapor e o ferrocarril.

En España, o termo “obra pública” non xorde ata o século XIX coa aparición do 

enxeñeiro civil, primeiro coa creación do Corpo (1799) e despois coa aparición 

da Escola de Camiños e Canles (1802). A figura do enxeñeiro civil consolídase en 
1835 coa creación do Corpo de Enxeñeiros Civís, que desde 1836 chamaríase de 

Enxeñeiros de Camiños, Canles e Obras.

Neste século, o Plan Xeral de Estradas representa un dos primeiros esforzos serios 

e realistas de infraestrutura viaria, con precedentes no século anterior. Algúns 

feitos singulares fixeron posible o éxito deste novo Plan como o restablecemento 
en 1834 da Escola de Enxeñeiros de Camiños. Esta reapertura fixo posible a 
aparición de profesionais na planificación e proxecto de vías e pontes máis 
adaptadas ás esixencias da nova sociedade que se desenvolvía. Por outra banda, 

contribúe a dito éxito o decreto de 1824, que incorpora por primeira vez os gastos 

de obras públicas nos orzamentos do Estado.

O Plan reflíctese na Vila das Pontes sobre todo no novo trazado da 
estrada Ferrol-Rábade, actual C-641 (Ferrol-Lugo)22, evitando o paso 

polo entón existente centro da Vila e polo tanto a estreiteza da ponte 

“dos Ferros”. Con ese motivo nacen a ponte de Isabel II sobre o Eume 

e o denominado “Da  Pedra” sobre o  Illade. Esta estrada de primeira orde23 

desenvólvese en varios tramos e nela constrúense varias pontes: en 1834, no 

tramo 1º, a “Ponte  Freixeiro”, no  concello de Narón.  En 1843, para executar o 

tramo 5º  redáctase un “Proxecto de Ponte de  Gª Rodríguez sobre o río  Hume”, 

22 Anteriormente proxectárase polo concello da Capela.
23 O expediente das expropiacións desta estrada poden consultarse no Ministerio de Fomento. 
Demarcación de Carreteras do Estado en Galicia. Legajos do 1 ao 14. Estante E 8 b/1 
EXPROPIACIONES. Ao concello de Puentes de García Rodríguez correspóndelle o legajo 6: desde 
monte Brañas de Porto ata o Río Eume; o legajo 3: casillas de peóns camineros e terraplén da 
ponte das Pontes; legajo 6:  dende monte Brañas de Porto Roibo ata o río Eume e o legajo 9 dende 
Chamoselo ata Vilar do Casal.    

de dous arcos rebaixados. No tramo 8º  un “Proxecto de ponte de Cabreiros24 

sobre o río Par”, dun arco rebaixado con sumidoiro lateral e no tramo 2º, a Ponte 

Linares, de dous  arcos rebaixados con sumidoiros laterais, segundo proxecto do 

enxeñeiro  Celedonio  Uribe.

Ademais dos xa citados, con data de  20 de maio de 1855,  no tramo 1º da citada 

estrada, é redactado un proxecto dunha “Ponte dun arco”,  asinado polo enxeñeiro 

José  Bellón, para substituír unha  ponte arruinada no termo das Pontes, tal como 

se anota ao dorso dun dos planos. Podería  tratarse da Ponte da Pedra? 

Dous anos máis tarde, 1857, polo mesmo enxeñeiro  Bellón, que por entón era 

Xefe de grupo, é redactado un primeiro proxecto dunha  “Ponte de tres arcos 

rebaixados” e o 20 de maio de 1899, no tramo  nº 7 de “Ponte de  Gª Rodríguez” o 

mesmo enxeñeiro José  Bellón asina outro proxecto dunha  “Ponte dun arco”, no 

que nunha nota posterior do plano indica que se proxecta como consecuencia  de 

que se arruinou unha anterior en As Pontes de  Gª Rodríguez. 

As pontes de pedra construídas nesta época teñen todas un selo especial que 

as diferencia claramente das doutras épocas. No reino de España empézanse a 

construír con máis de medio século de atraso, debido en gran parte ao parón 

producido na evolución técnica da construción civil por Fernando VII ao pechar a 

Escola de Enxeñeiros de Camiños.

Dende o punto de vista técnico teñen unha gran importancia, pois son a tradución 

española das teorías do enxeñeiro francés Jean  Perronet que, a finais do século  
XVIII, revolucionou a técnica de construción de pontes.  

É especialmente interesante a estes efectos a ponte de Isabel II, prototipo das 

pontes utilizadas no citado Plan Xeral de Estradas. Por esta razón existen  

numerosísimas pontes en España, e concretamente en Galicia, desta época. Todas 

elas tan parecidas entre si que parecen a mesma.

24 Cabreiros , antano, pertenceu ó concello das Pontes.
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Este tipo de pontes teñen as seguintes características xerais: son de cantería 

moi ben labrada e colocada sen morteiro de agarre, en xeral de gran calidade,  

tallamares delgados de sección rectangular coas caras de augas arriba e 

augas abaixo redondeadas, arcos moi rebaixados co  dovelado ben marcado e 

perfectamente simétrico. 

Moi probablemente durante a primeira metade do século XIX, acometeuse a 

reconstrución e reforma da Ponte dos Ferros, aínda que non podemos establecer 

una data precisa25.

9.2.2.1  A PONTE DE ISABEL II

25 FORNOS, Carlos, As Pontes de As Pontes, en Festas do Carmen e A Fraga, Concello de As 
Pontes,  1990.

Como xa dixemos, no s. XIX, e entre outras razóns, para evitar a angostura da 

“Ponte Romana” e a Ponte Vella ou “dos Ferros”, acometeuse a construción desta 

importante infraestrutura que modificou substancialmente a transformación 
da vila. Construída augas arriba das dúas pontes medievais máis antigas, facía 

innecesario o paso sobre o Chamoselo e deixaría, dalgún xeito, marxinadas as 

vellas pontes. 

A ponte de Isabel II sobre o río Eume, de características construtivas máis racionais 

e dunhas dimensións máis axeitadas para os novos medios de locomoción do 

momento (hoxe, lamentablemente faise moi estreita),  entronca cos novos camiños 

que estaban a proxectarse no reino. De estilo romanticista na súa modalidade 

neo románica, adaptada ao arco de medio punto rebaixado, alcanza protagonismo 

desde a  súa orixe, converténdose na calzada de conexión C-641, Rábade-Ferrol.

O 11 de setembro de 1843 foi aprobado pola Xunta Consultiva un proxecto de ponte 

de dous arcos rebaixados, cunha lonxitude de 33,60 m, para construír no tramo 5º da 

carretera de Ferrol, nas Pontes de García Rodríguez sobre o río “HUME”. Chama 

a atención que no río Eume hoxe en día no haxa ningunha ponte de dous arcos26. 

A coincidencia de medidas co de Isabel II lévanos á conclusión de  que esta foi 

a ponte que se derrubou e que posteriormente dou lugar á redacción de  dous 

proxectos como agora veremos. 

 En 1855  é redactado por  Bellón  un   proxecto de ponte  que tiña  unha  lonxitude 

total de 32,10 m. Constaba de tres arcos de 6,10 m cada un e  as pilas de 1,10 m 

de grosor,  cun ancho de calzada de 5,70 m.  Non sabemos con exactitude a causa  

pola que este  proxecto   foi  refugado, pero probablemente a causa  do  derrube da 

anterior ponte (de dous arcos)  e a afección da  súa caída no  leito  do río,  -onde  

produciu  unha  focha-  fosen os motivos de que fora  modificado , incorporando 
no  novo  plano uns  perfís  transversais  do Eume  máis detallados, nos que se 

especifican con precisión,  non  só  as diferentes clases de  chan (area e  pedra ou  
substrato de  arxila  pizarrosa),  senón a  socavación  producida no leito  do río 

26 A única ponte de dous arcos rebaixados atopámola sobre o río Carracedo.
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polo  derrube  dun dos arcos  laterais, así como o detalle dos  niveis das  augas  

baixas e das crecidas ordinarias e extraordinarias.

A Gaceta de Madrid nº 1744 do 14/10/1857, páx 3. Ferrol, 3 de outubro,  recollía 
o reinicio das obras: 

“También sabemos que hace días principiaron los trabajos de reedificación del 
gran puente que se ha hundido en el último año a la inmediación de la villa de 

Las Puentes de García Rodríguez, en la nueva carretera general de esta plaza a 

Rábade. Celebramos esta noticia pues ella nos prueba que son debidamente aten-

didas las justas reclamaciones hechas acerca del estado de aquella obra, que es 

la principal de fábrica en dicha vía de comunicación”.

Este deseño, seguno o plano que achegamos de 185827, ten  unhas  novas  dimen-

sións: unha  lonxitude total de 33,60 m28; tres arcos  rebaixados de 7,00 m; pilas de 

27 O plano podería ser un “plano de obra” , de 1958, unha vez reiniciadas as obras de reconstrución 
da ponte. 
28 Esta ponte ten a mesma lonxitude que a ponte proxectada en 1843.Proxecto de  Bellón. 1855. Ponte de tres arcos rebaixados. Lonxitude total :32,10 m

Segundo  proxecto ( ou reforma do primeiro) de  Bellón. 1857. Ponte de tres arcos re-
baixados. Lonxitude total : 33,60 m
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1,50 m de ancho e  dous tra-

mos  laterais de 4,00 m nos  

estribos. O ancho de calzada  

mantense.  Sen  dúbida, esta 

última modificación corres-

ponde  coa actual “Ponte de 

Isabel II”  cuxa  construción 

finalízase en 1860.

Consta a ponte dunha mag-

nífica cantería de granito. A 
súa apertura vai ser a orixe 

do desprazamento do centro 

da poboación cara á praza 

do Hospital (bifurcación 

da estrada de Ortigueira e 

Ferrol). Conserva dúas pla-

cas colocadas na cantería: 

“Ponte de Isabel II 1860” 

e “Construído en el año de 

1860”.

      

A ponte de Isabel II foi obxecto dunha actuación na súa contorna que uniu esta 

ponte coa dos Chaos, centrada no acondicionamento dun renovado paseo fluvial 
que permite un agradable paseo para os afeccionados ao sendeirismo.
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9.2.2.2.  A PONTE DA PEDRA

Esta ponte é de deseño moi parecido á ponte de Isabel II, pero dun só van de 

10,00 m. A súa localización orixinal ubicábase  sobre o río Illade no desaparecido 

lugar que levaba o seu nome, Ponte da Pedra, a 500 metros ao noroeste do lugar 

da Casilla. Ao quedar devandito lugar destruído polo avance da mina de lignito, 

a ponte foi trasladada pedra a pedra ata o Parque de Lesneven, no centro urbano.

 

                            

                           

             

Proxecto de ponte dun arco no tramo 7 da estrada Ferrol- Rábade. Pontes de  Gª  Rguez. 

Enxeñeiro José  Bellón

Obsérvanse  diferenzas  coa actual ponte trasladada  ao parque de  Lesneven. É posible 

que os  sumidoiros  laterais  fosen cegados con obra de fábrica de  cachotería. Engadíron-

selle  as  escaleiras a ambos  dous lados, que  orixinalmente  non tiña  Planos comparativos dos estados actual e anterior ao traslado da ponte 

Estado actual da Ponte da Pedra no parque de Lesneven
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9.2.2.3. A PONTE DA VILABELLA

Esta ponte, hoxe en día desaparecida polo menos parcialmente, comunicaba 

Vilabella co Acibido e A Parrocha. Descoñecemos a data da súa primeira 

construción, pero temos constancia de que ata mediados do século XX 

conservábase unha cruz na pila central que indicaba que se fixera sendo alcalde 
das Pontes Fernando López Roca. A dúbida xorde ao tratar de precisar a data 

exacta xa que foi rexidor en catro mandatos e a suma dos dous primeiros non 

chega aos oito meses, polo que cabe pensar que podería ser nos outros dous, o 

primeiro de dous anos (1895-1897) e o segundo de oito anos (1899-1907).

Segundo a descrición que fixo Carlos Fornos, a ponte da Vilabella consistía nun 
taboleiro de madeira apoiado nos  estribos e pila central de  cachotería  pizarrosa 

por medio dunhas armaduras ou  cerchas rudimentarias tamén de madeira. O 

aparello e forma do  tallamar da pila posúe un gran parecido co da Ponte dos  

Ferros, executado de forma  artesanal posiblemente na mesma época. Esta ponte 

subsistiu ata hai menos de 50 anos, en que foi substituída a estrutura de madeira 

por unha laxa de formigón armado. 

9.2.2.4. PONTE SOBRE O RÍO CARRACEDO

Tal como indica Carlos Fornos 

(1990), no camiño que saía  

de  Villabella e cruzaba  o río 

Carracedo cara a  Ribadeume  

constaba  a existencia dunha 

ponte con anterioridade á 

construción da  actual (hoxe 

dentro da E.D.A.R.) que é 

de principio do s. XX, pero 

ignoramos a súa disposición 

primitiva, aínda que Fornos opinaba que era de madeira, a xulgar por un esbozo 

dos camiños da zona, do século  XVIII.

A actual ponte, de cantería, consta de dous vans de 8 m de luz cada un, de xeometría 

similar aos descritos de Isabel II e a Ponte da Pedra, pero cunha notable diferenza: 

A ponte de Vilavella nos anos 60 (esq.) e mais recentemente co taboleiro de formigón
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os marcos están construídos con formigón armado en lugar de cantería, o que nos 

leva a pensar que a súa construción sexa de  principios do século XX. Por outra 

banda, o acabado da cantería nas pilas non é tan fino como nos anteriores e moito 
menos o alzado sobre os arcos. 

9.2.3. As pontes contemporáneas. O século XX

A actividade industrial das Pontes é clave para entender a creación e modificación 
de importantes infraestruturas na contorna da vila. Aínda que os lignitos das 

Pontes foron descubertos en 1830, soamente se comezou a súa explotación en 

1917. A explotación industrial-mineira comézaa a empresa Calvo-Sotelo na década 

dos corenta. A apertura da mina orixina unha primeira desviación da estrada de 

Ferrol á altura da Ponte da Pedra e a construción dun poboado residencial da 

empresa na zona das Veigas a finais dos 40. 

Máis adiante, con motivo da explotación de carácter masivo que vai desenvolver 

ENDESA a partir de 1972, remátase a actual configuración da vila e, como 
veremos, aparecen tamén novas pontes froito de convenios coa administración 

local.  

Aínda que as Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal, aprobadas en 

decembro de 1985, non recollían a presenza das pontes dos Cornos e a pasarela 

dos Chaos, e a pesar de non redactarse este Plan Parcial  contemplado nas mesmas, 

a contorna do río Eume viuse  transformada coa construción destas dúas grandes 

infraestruturas de paso.

Os avances tecnolóxicos iniciados no s. XIX vense completados no século XX 

co formigón armado e  pretensado e as grandes pontes colgantes, con cables de 

aceiro, chegando a alcanzarse vans próximos aos 2.000 m, o que permite ter unha 

ampla gama de posibles solucións, segundo cada caso, que puxeron ao alcance do 

home posibilidades ata entón impensables. 

9.2.3.1.  A PONTE PERFOLLA

Contan que nas inmediacións desta ponte atopábase o castelo de García Rodríguez 

e recibe este nome porque no ano 1420 estivo neste castelo o delegado do conde de 

Andrade, Pedro Folla, quen lle deu o seu nome a partir da súa estadía neste lugar.

Os seus antecedentes máis recentes remóntanse ás previsións que establecían as 

Normas Subsidiarias de Planeamento Urbanístico das Pontes, que contemplaban 

a realización dun novo acceso á vila pola zona que se denomina Perfolla. 

O autor do proxecto da ponte foi  o enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Luis 

Lasic Rogina que a deseña no ano 1989. Era a intención do autor conquerir “unha 

ponte de aspecto lixeiro, agradable e axeitado ao lugar onde se ubicaba”. 
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A traza é sensiblemente perpendicular ao río Eume, e como nese punto o acceso 

non podía ser moi alto sobre o terreo circundante compaxinou varias condicións 

en principio contrapostas: a menor luz posible, obter máxima frecha e permitir o 

axeitado desaugue durante as crecidas do río. 

Para iso, Lasic proxectou unha ponte cunha luz de 28,00 m con frecha duns 5,00 

m coa finalidade de  ter os menores esforzos posibles. Dimensionalmente ten 8,00 
m de ancho na calzada e 2,00 m para os andéns en cada beira. Con estes datos, 

a ponte deseñouna con tres articulacións, o que obligaba a pasar todas as liñas 

posibles de presión por tres puntos: os arranques do arco e a clave. 

En canto ao método construtivo, propuxo o da autocimbra, composta por cinco 

arcos formados por perfís HEB-120 que se colocaron na parte central da ponte, 

que ten 3,50 m de ancho cunha separación entre os cinco de  75 cm.

9.2.3.2. A PONTE DOS CHAOS

Como consecuencia da firma 
dun convenio de colaboración 

entre o concello das Pontes 

e a Empresa Nacional 

de Electricidade, S.A. 

ENDESA, comprometíase 

a redactar os proxectos de 

urbanización das zonas 

adxacentes do Eume de 

acordo cos criterios das 

Normas Subsidiarias de 



62 63

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez

Planeamento. Nese marco, e para permitir o paso sobre o Eume polo lugar do 

poboado “O Barreiro” e unir este con “A Cuiña”, o concello encargou, en febreiro 

de 1990, a redacción do proxecto da ponte peonil de “Os Chaos” ao enxeñeiro de 

C. C.e P. Luis Lasic Rogina. 

Propoñíase tamén a urbanización da área lindeira e a creación dunha praia fluvial. 
A ponte proxectouse para uso peonil e foi desenvolvido en 10 vans, con luces de: 

6 tramos de 12,00 m; 2 de 9,00 m e 2 de 6,00 m, o que fai unha lonxitude total 

da ponte de 102,00 m. O seu trazado ten tres aliñacións, con lonxitudes de 30,00; 

30,00 e 42,00 m respectivamente. No seu tramo central deseñouse un miradoiro 

de observación do río e da praia fluvial á que se pode acceder desde este punto 
por medio dunhas escaleiras. Os accesos á ponte realízanse directamente desde 

ambos extremos. A plataforma ten unha anchura de 2,70 m e o gálibo de paso é 

de 2,50 m. Construtivamente, a súa estrutura é prefabricada e modulada a base 

de elementos prefabricados para alicerces de apoios da lousa que, á súa vez, está 

formada por placas prefabricadas de 1,50 x 1,30 m2, apoiadas sobre dúas vigas 

metálicas en celosía, que serven á vez de varandas. 

9.2.3.3. A PONTE DA PRESA DE ALENDE

Esta ponte está situada sobre o río Eume, no lugar da presa de Alende, preto do 

famoso muíño do mesmo nome. Foi deseñada, como a anterior, polo enxeñeiro 

Luis Lasic Rogina e destaca polo seu valor innovador e vangardista, en contraste 

con outras pontes modernas da vila menos atrevidas. Construída no ano 1992 

pola empresa Cuíña, S. A., adxudicataria da obra por un importe inicial de 

124.992.000 pts., que finalmente elevouse a 266.877.382 pts., responde a un 
proxecto no que as súas esixencias eran as de non modificar a súa contorna, 
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preservando o azud da presa e, 

ao mesmo tempo, deixar pasar 

unhas avenidas duns 500 m3/s. 

En base a estas premisas e  despois 

de diferentes estudos, optouse 

pola solución dunha ponte de 

formigón atirantada e asimétrica 

con diversas estruturas metálicas 

entrelazadas, en cor vermella. A 

calzada ten 9,00 m de anchura e 

conta con dúas beirarrúas de 3,50 m. O taboleiro ten unha lonxitude de 39,00 

m e a súa estabilidade está asegurada por dúas vigas lonxitudinais separadas 

entre si 10,00 m que, á súa vez, están unidas por 8 cables cada unha a través dun 

pórtico ao contrapeso correspondente. A carga de uso corresponde a unha carga 

de estradas. O pórtico inclinado, constituído por 12 perfís laminados revestidos 

de formigón,  forma cos cables de contrapeso un triángulo de 12,30 m de altura e 

unha base de 10,00 m. 

As sobresaíntes formas dos grandes  pináculos triangulares e a súa cor vermella, 

que a alguén lle evocou a ponte de S. Francisco, deulle o popular nome de “a ponte 

dos cornos”.
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9.2.3.4. A PASARELA PEONIL  DE MADEIRA DA FRAGA DE DONA RITA 

En xullo de 2000, no período da 

corporación presidida por Víctor 

Guerreiro Pena, encargouse 

ao equipo de arquitectos 

Casabella & Vieites, xunto con 

X.L. Martínez,  un “Avance de 

ordenación das Ribeiras do río 

Eume no seu tramo urbano”. 

Un extenso Plan Director que 

propoñía unha actuación  sobre 

o curso medio do río en cinco 

partes diferenciadas. Neste Plan incluíase a construción dunha nova ponte que 

completaría a Ronda Norte da Vila (xa prevista nas NN.SS. de Planeamento de 

1985) e unha nova pasarela peonil na Fraga de Dona Rita. Tamén, actuacións 

sobre a contorna da ponte de Alende e a ponte de Isabel II. 

Ao citado Plan deu paso o Proxecto de execución do subtramo B-1. Área de 

Actuación 1, que o dito Plan contemplaba nas súas directrices. Nel incluíase a 

construción desta ponte ou pasarela.   

A pasarela da Fraga de Dona Rita é una moderna estrutura que está construída en 

madeira laminada pegada con colas de resorcina e tratada con sales hidrosolubles 

de cromo, cobre e arsénico en autoclave, incluso o solado e a baranda, para salvar 

una distancia de 12,00 m. Leva parafusería de aceiro A 42b galvanizado en quente 

e bases de apoio en formigón armado.
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9.3 AS PONTES DE AUTOR ANÓNIMO OU ARTESANAIS



70 71

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



72 73

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



74 75

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



76 77

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



78 79

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



80 81

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



82 83

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



84 85

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



86 87

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



88 89

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



90 91

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



92 93

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



94 95

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



96 97

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



98 99

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



100 101

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



102 103

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



104 105

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



106 107

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



108 109

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



110 111

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



112 113

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



114 115

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



116 117

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



118 119

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez



120 121

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez

BIBLIOGRAFÍA

ALVARADO BLANCO, et al., Puentes Históricos de Galicia, Colegio Oficial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Xunta de Galicia, 1989, Pontes 

Históricas de Galicia, 1991.

ARAGON, E. (1909): Ponts et ouvrages en maçonnerie. París. 

DEGRAND, E.; RÈSAL, J. (1888): Ponts en maçonnerie. París.

FERNÁNDEZ CASADO, Carlos, Historia del puente en España. Puentes romanos. 

Instituto Eduardo Torroja, Consejo Superior de investigaciones Científicas.

GAY, C. (1924): Ponts en maçonnerie. París.

GAZTELU, L. (1919): Práctica usual de los cálculos de estabilidad de los puentes. 

Madrid.

HERVELLA VÁZQUEZ, JUAN ANDRÉS, Pontes, lugares seguros de paso, 

Deputación provincial de Ourense. 

MARREY, B. (1990): Les ponts modernes. XVIII-XIX siècles. Picard Éditeur. 

París.

PRADE, M. (1988): Ponts&viaducs au XIX siècle. Techniques nouvelles et 

grandes realisations françaises. París.

RIBERA, J.E. (1936): Puentes de fábrica y hormigón armado. Tomos III y IV. 

Madrid.

SÉJOURNÉ, P. (1914): Grandes voûtes. Tomo V. Bourges (ed. fácsimil).

URGORRI CASADO, Fernando (Nuevos datos sobre el primitivo concejo de As 

Pontes. Nº 3 de UNTIA Boletín do Seminario de Estudios Mariñáns. Apéndice 

documental páx 47-56).



122 123

As pontes históricas, de autor e autor anónimo no Concello das Pontes 
José Manuel Yáñez Rodríguez

PÁXINAS WEB

www.universolamaga.com/evolucion-de-los-puentes-fundicion/

http://www.diegoperis.com/ih-el-discurso-del-ingeniero-en-el-siglo-xix/

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1857/1744/A00003-00003.pdf

Gaceta de Madrid nº 1744 del 14/10/1857, pág 3. Ferrol, 3 de octubre 1857.

ARQUIVOS CONSULTADOS

Arquivo Xeral do Ministerio de Fomento. Madrid.

Arquivo do Reino de Galicia.

Arquivo Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras do Estado en Galicia.

Arquivo Xeral. Deputación A Coruña.

Arquivo Municipal Concello das Pontes.

Arquivo de ENDESA. As Pontes. 



LEMbRANzAS DO fREIxO:

OS MUíñOS ESqUECIDOS 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN HUME-2018
Segundo premio 

Autora:

María Belén Vázquez Brage

Licenciada en Socioloxía e Psicoloxía

Directora da Atención ao alumnado en CESUGA  
     



126 127

Lembranzas do Freixo. Un percorrido a través dos muíños
María Belén Vázquez Brage

126

avance e a modernización da zona en moitos aspectos, formar parte deste afamado 

percorrido influíu notoriamente no progreso que presenta esta parroquia a nivel 
cultural e idiosincrático, e que se traduce na hospitalidade e mentalidade aberta 

da comunidade e nos recursos materiais e o patrimonio artístico que posúe.

No ano 1984 chega a luz eléctrica á parroquia, a súa inauguración realízase o 

día 24 de xuño, durante as festas do patrón. Con todo, O Freixo xa contaba con 

plantas de luz que usaban a forza motriz da auga como enerxía para iluminar as 

vivendas.

Na actualidade, San Xoán do Freixo atópase nun penoso estado de decadencia, a 

maioría dos lugares están deshabitados e unha parte importante da arquitectura 

popular (casas, muíños, igrexas, capelas etc.) foi abandonada, quedando en ruínas.

 

PROXECCIÓN DEMOGRÁFICA. DO SÉCULO XVII Á ACTUALIDADE

A continuación, móstrase a evolución demográfica do Freixo a través dos séculos 
XVII ó XXI mediante un diagrama de barras. No eixo inferior aparecen as 

datas das distintas fontes documentais usadas para recoller información sobre o 

número de veciños e habitantes. No eixo vertical plásmase o número de veciños 

e o número de habitantes, dependendo da fonte utilizada. Os veciños ou cabezas 

de familia incorpóranse en números de cor vermella, mentres que o número de 

habitantes preséntase en cor negra.

A mediados do ano 1600 vivían na parroquia 64 veciños, rexistrados polo 

bispo Luís Tello de Olivares durante a visita que realiza á parroquia. O número 

de veciños facía referencia ás cabezas de familia que habitaban o lugar e que 

adoitaba corresponder co número de casas que había na parroquia. Aínda que non 

se reflicte un dato exacto do número de habitantes do lugar, podemos realizar un 
estudo comparativo lonxitudinal usando outras cifras posteriores. 

DESCRICIÓN DO FREIXO

San Xoán do Freixo é unha das trece parroquias nas que se divide o municipio 

das Pontes de García Rodríguez, sendo a parroquia máis afastada e de maior 

amplitude territorial do concello. 

Ata 1.902 foi a parroquia máis extensa de toda Galicia, aproximadamente 

abarcaba unha superficie de 100 km2 e estaba composta por 339 casas. Con todo, 

a partir desta data perde parte do seu territorio, que se desfai e recompón en dúas 

novas parroquias: a parroquia de San Mamede de Somede ó sur, e a parroquia de 

Ambosores ó nordés. Esta reorganización xeográfica sería orquestrada polo cura 
das Pontes, que non podía permitir que San Xoán do Freixo tivese maior presenza 

no municipio que a propia vila. 

Na actualidade, e segundo os últimos datos do censo de 2018, posúe 51 entidades 

de poboación e consta de 67 habitantes. 

A parroquia aséntase sobre unha contorna de montaña, nela atópase o Monte 

Caxado, o segundo cume máis alto da provincia da Coruña, que alcanza os 756 

metros de altitude. Segundo a xente do lugar, recibe este nome porque as cristas 

terminais que compoñen este fenómeno natural teñen forma de man de caxato1. 

Tendo en conta que a xente que habitaba o lugar dedicábase á gandería como modo 

de vida, é coherente que utilizasen esta analoxía para nomear as particularidades 

que presentaba a natureza onde vivían. O pico está situado na Serra da Faladoira, 

accidente xeográfico que pertence á denominada dorsal galega, que nace nas 
Pontes e morre no mar Cantábrico formando o cabo de Estaca de Bares.

Polo medio da parroquia transcorría o Camiño dos Arrieiros, que se remonta ó 

período Neolítico, e dividía O Freixo en dúas zonas, a parte que deixaba ó oeste 

era coñecida como o barrio de Tras O Camiño. Na década de 1980, tendo en conta 

este itinerario, foi trazada a estrada provincial que conduce a Ortigueira. Aínda 

que a carencia de vías de comunicación e infraestruturas de acceso limitaron o 

1 Pau ou bastón curvo pola parte superior que adoitan usar os pastores para prender e reter as reses.
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Neste sentido, se atendemos ó número de casas, observamos que a construción 

de vivendas creceu máis do dobre, feito motivado da necesidade xurdida polo 

paralelo crecemento demográfico. Estamos ante a época de auxe da parroquia.

Este despunte demográfico probablemente xorde como consecuencia dunha 
serie de factores que comezan a desenvolverse durante o último terzo do s. 

XVIII: a cavadura de novas terras e a diminución das cargas feudais achega, 

entre os campesiños, unha nova sensación de seguridade e de esperanza sobre a 

terra cultivada, asentada na idea de converterse en propietarios do seu traballo. 

Estes cambios provocan un incremento da produción agraria e, por conseguinte, 

xorden industrias artesás vinculadas ó tipo de economía predominante (canteiros, 

telleiras e xastres, zapateiros, curtidores, torneiros, afiadores, ferreiros, muiñeiros, 
apicultores).

A partir de finais do 1800 e ata mediados do século XX a poboación mantén 
as mesmas cifras (ó redor de 1000 habitantes). Con todo, na metade do século 

atopamos unha perda de poboación derivada da primeira fase migratoria do pobo 

galego cara a terras de Castilla e América. A emigración a Castilla foi moi soada 

no Freixo, como mostran as cantigas e lendas que fan referencia á mesma. Así 

relata un veciño a lenda da Poza da Vella, unha charca de auga situada no lugar 

de Candedos:

Contan que un campesiño que traballaba na sega de Castela 

encargoulle a un compañeiro que ao pasar por esta charca, lanzase 

dentro dela tres bolos de pan. Atopábase de camiño cando lle entrou 

fame, colleu un dos bolos e cortoulle un corno, do anaco cortado 

empezou a manar sangue, o campesiño asustado devolveuno á bolsa. 

Perturbado polo que acababa de suceder apurou o paso nun intento 

de poñer fin ao seu percorrido e cumprir co que lle encargaran. Ao 
chegar ao lugar indicado, o campesiño seguiu as instrucións do seu 

compañeiro. Primeiro tirou un bolo e da auga saíu unha doncela 

cunha mula, fixo o mesmo co seguinte e xurdiu unha segunda doncela 

Un século máis tarde, a través dos datos rexistrados polo catastro do marqués de 

Ensenada, atopamos que a poboación medra ata 156 veciños. O dato indica que o 

lugar está nun momento de crecemento demográfico. 

O censo do conde de Floridablanca, elaborado entre 1.785 e 1.787, achega 

características máis concretas sobre a poboación de finais do século XVIII. O 
documento recolle a información por individuos, non por veciños, e analiza 

minuciosamente as singularidades dos habitantes. O Freixo contaba con 959 

habitantes, dos que 222 eran labradores, 8 artesáns, 27 criados, 5 que pertencían 

ó foro militar, 1 cura e 1 sancristán.

No século XIX, o Dicionario histórico xeográfico de Pascual Madoz recolle a 
cifra de 1.708 habitantes, deixando constancia de que a parroquia reúne 343 casas 

de poucas comodidades. 

A descrición recollida no mencionado dicionario sobre as características das 

vivendas apoia a idea de que era unha parroquia cunha economía pechada, de 

autoconsumo, na que non había excedentes que puidesen reportar beneficios 
materiais ós habitantes. 
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No ano 1960 comeza a sentirse o descenso da poboación e unha década despois 

aparece unha acusada caída, tan brusca, que levará á parroquia a alcanzar unhas 

cifras alarmantes. Na actualidade, o envellecemento demográfico que sofre O 
Freixo engade, se cabe, un escenario aínda máis dramático, non hai substitución 

xeracional que asegure a supervivencia do lugar.

Segundo os datos recollidos no censo do 2018 o 51% das entidades de poboación 

están deshabitadas e no 13% delas só vive unha persoa, o que indica que o 76% 

dos lugares permanecen baleiros.

O principal factor que orixinou esta crise 

demográfica, e que repercutiu na actual 
decadencia que vive a parroquia, sitúase 

nos anos 1958-59 e 60 cando o Patrimonio 

Forestal, autorizado polo entón Gobernador 

Civil Evaristo Martín Freire, apropiouse das 

terras de San Xoán do Freixo, expropiando 

forzosamente e sen indemnización os títulos 

de propiedade que legalmente posuían os 

veciños.

A privación das terras forzou ós veciños 

a desfacerse do gando, principal fonte de 

autoconsumo e ingresos, xa que lles foi 

prohibido o pastoreo, quedándolles pouco 

máis que as casas. Así o describe Marina Pico 

Pajón, veciña de Chao do Freixo:

As cabras, vacas e ovellas ían polo monte para arriba. Polas mañás, 

as que daban leite deixábanse no pasto do lugar, e pola tarde 

deixábanas libres porque debaixo facía moito calor e estaba todo 

cheo de toxal. Coa Forestal houbo que vender as cabras, as ovellas 

e as vacas. As vacas, abaixo, non nos paraban nin tiñan que comer, 

con outra mula. Meteu a man dereita de novo dentro da bolsa e 

buscou o último boliño que quedaba, o máis temido. O tacto duro 

da cortiza indicoulle que non se equivocaba. Dubidou un instante, 

pechou os ollos, agarrouno con forza, lanzouno dentro da auga e 

non se atreveu a miralo. Escoitou o ruído do obxecto en contacto co 

frío líquido. Non soou como os demais. Un calafrío sacudiu as súas 

costas, chegou á caluga. Abriu primeiro un ollo e despois o outro, as 

pálpebras parecían anquilosadas, con todo non foi capaz de mantelas 

pechadas, unha forza inexplicable empuxáballe a abrilas e mirar. 

Entón mirou, aínda puido percibir o movemento das ondulacións 

sobre a superficie da auga, alí onde caera o bolo. Esperou inmóbil 
ata que da auga asomou a terceira doncela, pero nesta ocasión algo 

non encaixaba, algo ía mal, a mula da última doncela estaba coxa.

Igrexa parroquial de San Xoán do Freixo

Evaristo Martín Freire con Franco 
a bordo do Azor  
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As relacións humanas eran auténticas, estreitas, cun alto grao de emotividade, 

construíanse sobre a necesidade de cooperación. Os traballos requirían moito 

esforzo e os veciños necesitábanse uns ós outros, tanto para realizar as tarefas 

agrícolas como para superar a dureza da vida que levaban. Este feito demóstrao 

unha anécdota cotiá narrada por un veciño do lugar de Pedrón na que explicaba 

como a crecida do regacho de Candedos facía inviable o seu paso a pé, 

obstaculizando o acceso ó carreiro que continuaba pola outra beira e que era un 

camiño de defuntos que levaba á igrexa do Freixo. Por este motivo organizouse de 

maneira espontánea un grupo de veciños que construíron unha ponte moi básica 

para poder salvar este obstáculo. 

A actividade económica baseábase na agricultura e a gandería, se se producían 

excedentes vendíanse nas feiras. A maiores, algúns veciños facían traballos para 

fóra da economía familiar, exemplo diso son actividades como a recollida de 

casca de sangrino3, unha árbore que posúe unha cortiza cun tipo de pigmento 

amarelado e que se utilizaba para dar cor ó iodo; outros exemplos proporciónanos 

traballos como a colleita de cogomelos da que tamén se facía negocio, a venda 

de mel e a venda de carbón, material que se elaboraba coa técnica seguinte: 

efectuábase un oco no chan, dentro do mesmo colocábase madeira de toxo, uz ou 

xesta; prendíaselle lume e, posteriormente, tapábase con terróns durante vinte e 

catro horas. 

Actualmente, a produción segue sendo de autoconsumo e tamén se exporta 

carne de cabalo —hai unha gran cantidade de cabalos salvaxes pola zona—. O 

conxunto da gandería compoñíase de vacas, cabras, ovellas, coellos, porcos e 

galiñas. Tamén había cabalos ou burros que se usaban como animais de carga ou 

como medios de transporte.

Marina Caaveiro Picos, veciña das Pontes e oriúnda da Igrexa, nárranos como era 

a alimentación no Freixo cando ela era cativa: 

3 Denominación local de arraclán ou sanguiño: Arbusto da familia das ramnáceas, de madeira 
flexible, casca escura empregada para facer remedios, follas ovadas e froitos en drupa vermellos, 
que se tornan negros cando están maduros.

que non comían toxos, enriba había máis queiruguina2. Ademais, ían 

encima dos piñeiros e botábanos, entón había que ir con elas. Entón 

a xente botou contas e… 

Daquela sobreveu o éxodo masivo, a emigración ás Pontes, a Ferrol e mesmo 

a países de Europa. Máis tarde, Icona devolveu as propiedades usurpadas e 

restableceuse a explotación gandeira en forma de cooperativa mais a parroquia 

xa estaba morta.

En San Xoán do Freixo a interacción coa natureza era vital para o desenvolvemento 

da vida diaria, o home sabía ler e interpretar a natureza e empregaba este 

coñecemento para aproveitar os recursos que lle ofrecía, desenvolvendo unha 

perfecta relación en consonancia co seu contorno. A economía era funcional, 

todos os bens e actividades que se desempeñaban organizábanse e fabricábanse 

atendendo á utilidade que aportaban á vida cotiá. Marina Caaveiro cóntanos 

como era a adaptación do home á natureza e como os veciños do Freixo foron 

construíndo un escenario vital en harmonía coa natureza: 

O Freixo tiña pouca terra de labranza. Para sementar para facer 

o pan tiñas que cavar o monte porque as leiras facían falta para 

sementar as patacas, o trigo e a horta. A paisaxe de antes estaba 

perfectamente coidada. Á beira das leiras estaban os cómbaros 

e aí se lindaban as vacas. Os homes cunha fouce, que daquela 

non había moitas ferramentas, facían as gabias para que a auga 

non encharcara os camiños. Se había algún foxo tapábano con 

terróns para que puidesen pasar os carros. Non había piñeiros, nin 

eucaliptos, tampouco había castiñeiros. As árbores que abundaban 

eran os carballos e os bidueiros. Os bidueiros eran moi importantes 

porque eran as árbores de onde se extraía a madeira para facer as 

zocas.
2 Queiruga ou queiroa: Arbusto da familia das ericáceas do que existen varias especies, que pode 
chegar a alcanzar un metro de altura, de follas perennes e lanceoladas, con flores pequenas en acio 
de cor púrpura, rosada ou branca.



134 135

Lembranzas do Freixo. Un percorrido a través dos muíños
María Belén Vázquez Brage

134



136 137

Lembranzas do Freixo. Un percorrido a través dos muíños
María Belén Vázquez Brage

136

pan branco e o resto do ano pan de centeo ou millo, aínda que o millo tamén se 

introduce máis tarde e úsase en menor cantidade. Marina Caaveiro continua a súa 

explicación sobre os cultivos de cereais da zona: 

O cereal era moi importante porque non só era un alimento básico 

para consumo humano, senón tamén para o consumo animal: aveas, 

centeo e millo. Na casa había dúas huchas moi grandes de centeo 

e de trigo, pero o trigo só era para as festas, na malla por exemplo 

cocíase o trigo, aos da máquina dábaselles caldo de repolo e carne 

e ao resto pan e viño. O trigo do Freixo era moi moreno por culpa 

do clima, era moi baixiño e daba moi pouca palla. O millo tamén se 

plantaba pero non era moi bo polo clima tan frío. O pan de centeo 

era moito menos saboroso que o de trigo pero era o que se consumía 

habitualmente. O centeo era o que daba a palla máis boa para o 

gando e para cubrir os palleiros, ademais daba o caruncho5 que 

o viñan recoller para levalo á farmacia para facer medicinas. Os 

colchóns facíanse de follas de millo ou de palla e, ultimamente de 

la de ovella.

Doutra banda, tamén confeccionaban pezas de liño para consumo propio —mantas, 

roupa de mesa e roupa de vestir— e mesmo, pola importancia e protagonismo que 

indica a existencia de varios batáns na parroquia —emprazados no coñecido rego 

do Batán, que debe o seu nome ó número de enxeños que nos atopamos ó longo 

deste curso de auga— podería pensarse que comerciaban con este tipo de tecidos. 

Con todo, os batáns da parroquia deixaron de utilizarse hai varios séculos, como 

así o indican algúns veciños do Freixo, que nin os viron funcionar nin son capaces 

de achegar datos históricos sobre eles, só posúen recordos materiais como mantas 

moi pesadas e grandes, que nalgúns casos estaban confeccionadas cunha mestura 

de liño e la e que, segundo testemuñan os veciños, poden chegar a ter 400 anos de 

antigüidade. Marina Caaveiro explica o que recorda dos batáns:

5 En español coñecido como cornezuelo del centeno: fungo que crece nas espigas do centeo.

O pan era o alimento principal. Almorzabas con pan ou con patacas 

e leite. Carne non había tanta. Aos animais dábaselles auga quente 

con patacas, salvado e un pouco de verdura, dieta que non resultaba 

moi abundante tendo en conta que tiñan que traballar e dar leite, 

porque os animais tamén pasaban bastantes traballos. As galiñas 

poñían pouco porque a comida era limitada. Ás veces, na miña 

casa compraban remolacha seca e as mondas poñíanse en auga a 

abrandar para darlle ao gando. Se viña un inverno malo, non había 

nin nabos nin verzas, nin nada... era unha miseria pero vivíase feliz. 

Cando había unha festa tamén se facían empanadas de troitas. 

As troitas pescábanse cunha herba chamada cascamelos4, que se 

machucaba e se poñía na auga, a herba deixaba aparvadas ás troitas 

entón recollíanse nun cesto de vimbia de boca estreita. 

Tamén se facían queixos co leite das vacas, os queixos eran bos ata 

que duraban os nabos. Gardábanse á beira da lareira, onde había un 

banco cunha tapa, e aí estaba o sal que tamén se usaba para botar 

auga á pota do gando. Aí quedaba todo o ano, e era riquísimo. 

Antes de que se fixese a estrada do Freixo tiñan que ir buscar o viño 
ao Caxado, viña nuns barrís grandísimos que ía buscar Nicolás de 

Paxón, un veciño que tiña bois. Despois para subilo á casa, como 

había unha pendente, había que ir chamar aos homes para poder 

subilos e colocalos. 

A agricultura foi variando ó longo do tempo. Nun primeiro momento o cereal 

que se cultivaba era o centeo, xa que erroneamente críase que o trigo non era un 

cereal apto para as terras do lugar. Posteriormente, corrixiron este erro, con todo, 

o cultivo e consumo do trigo era escaso, como así se deriva do feito de que o trigo 

o sementaban só para a festa do patrón. Apunta un veciño que para ese día facían

4 En español herba cana, científicamente o senecio vulgaris é unha das tres herbas que se utilizan 
para poñer as troitas panza arriba e logo collelas. As tres son: o trobisco, os casamelos ou herbas 
cana e a ruda.
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No Freixo atopámonos unha cantidade moi elevada de muíños de auga distribuída 

por toda a extensión do territorio, o que indica a importancia destas construcións 

na zona. Algúns deles xa desapareceron e outros soamente presentan restos da 

súa estrutura, a pesar diso aínda quedan algúns exemplos en pé, mais xa non 

permanecen activos. Tomando como referencia os datos rexistrados no catastro 

de Ensenada mediante a pregunta 17: hai algunhas minas, salinas, muíños 

fariñeiros ou de papel, batáns, ou outros artefactos no termo, atopamos que na 

parroquia contabilízanse no ano 1.752 vinte e nove muíños e dous batáns, un 

de liño e outro de teas de burel6. O vocábulo ou concepto pano de burel aparece 

documentado no ano 1.268 como burel e entre os anos 1.546 a 1.548 como buriel. 

No Dicionario de Autoridades de 1.726 defínese como ‘paño tosco, basto y burdo 

de que comúnmente se visten los labradores, pastores y gente pobre‘.

A continuación móstrase a relación dos muíños recollidos polo rexistro de 

Ensenada, os encontrados no catastro actual e os inventariados polos veciños de 

O Freixo:

Río do Machuco. Un deles está no Río do Machuco e sitio deste nome, moe 

cunha moa seis meses ó ano e pertence a Ignacio Gómez e xentes, producía 

setenta e seis reais. Sitúase no río do Batán, no cóbado co río de Tras da Serra. 

Denominado Muíño do Machoco no rexistro catastral e coñecido co mesmo 

nome polos veciños. 

Río do Machuco. Enxeño ou batán de teas de burel. Seguindo o río cara ó sur 

atopamos o batán. Propiedade de Antonio Piñón, Domingo Gómez e Ignacio 

Gómez. Traballa catro meses ó ano e produce douscentos reais ós seus donos. 

Actualmente aparecen no catastro nove parcelas denominadas batán. Os veciños 

recordan o batán pero non o viron funcionar.

No río do Batán, continuando cara ó sur, antes de chegar ó batán de labrar lenzo, no 

sitio da Gazeña está o muíño de Simón de Gaveiras que moe sete meses e produce 

setenta reais. No catastro actual atopamos tres parcelas chamadas muiño vello. 

6 Definición segundo o Dicionario de A Real Academia Galega: Tecido basto, xeralmente de la.

Ao batán levaban as mantas de la para que se curtiran porque as 

mantas máis antigas estaban feitas só con la e había que golpealas, 

despois empezaron a facerse urdidas con algodón polo que xa non 

necesitaban levalas ao batán. Máis eu nunca fun ao batán e do liño 

non teño recordo.

OS MUIÑOS DO FREIXO

O Freixo conta cun medio físico con condicións moi favorables para a implantación 

de muíños, debido a que dispón dunha ampla rede hidrográfica na que, á beira das 
grandes correntes de auga, son numerosísimos outros ríos e regachos que drenan 

toda a zona. Os ríos, regueiros e outros cursos de auga de menor entidade serven 

para regar os campos, as hortas, os prados pero tamén serven para mover os 

muíños como forza hidráulica. 
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Outro no sitio de Chao do Freixo, moe oito meses e pertence a Andrés da 

Bouza e consortes, produce oitenta reais. Outro no mesmo sitio, moe seis meses, 

pertence a Alonso das Vellas e consortes e produce sesenta reais. Un dos dous 

mencionados aparece no catastro actual situado no rego de Sucadío, á beira da 

ponte do Polio, os veciños chámanlle Muíño do Polio. O outro podería tratarse 

do Muíño do Torrillón sinalado polos veciños.

Outro no sitio do Formigueiro inventariado polos veciños, non hai constancia 

del en ningún dos rexistros consultados.

Outro no sitio de Cabanas, moe seis meses, pertence a Caetano Canadeiro e 

produce sesenta reais. Outro no devandito sitio moe oito meses, pertence a Don 

Pedro Pardo e produce oitenta reais. No catastro actual encóntranse moi preto, 

os dous situados no rego de Porto da Táboa, paralelo ó último tramo do rego do 

Batán que morre no Chao. As parcelas chámanse Muíño Cativo e Muíño de Súas 

Penas. O cativo podería ser o que moía seis meses ó ano. O denominado Muíño 

de Súas Penas tamén está recollido no rexistro de veciños.

Río da Gazeña. Enxeño de auga machuco de labrar lenzo no sitio do río da Gazeña, 

moe sete meses e pertence a Ignacio Gómez, Domingo Gómez e Guillermo Piñón, 

produce ós seus donos mil reais. Atopámolo no río do Batán seguindo cara ó sur. 

Actualmente aparecen no catastro tres parcelas denominadas Batán. 

Outro atópase no Río do Vilar, pertence a Don Pedro García prebendado e veciño 

da devandita freguesía, moe seis meses e produce sesenta reais. Atópase no 

mesmo río do Batán, seguindo o seu curso cara ó sur preto do batán anterior xorde 

un regato que corre paralelo ó río do Batán. Sitúase onde comeza o río Candedos, 

facendo un cóbado. Podería tratarse do Muíño Novo inventariado polos veciños.

Outro no sitio da Rega, moe oito meses e pertence a Gabriel Rey e consortes, 

produce oitenta reais. Non se atopa referencia a este muíño no catastro actual.

No lugar de Tras da Serra hai dous muíños, un pertence a Juan Barcia, traballa 

seis meses e produce sesenta reais e outro a Julián Pasón e consortes que traballa 

sete meses e produce setenta reais. No catastro actual aparecen seis parcelas preto 

do puntal de Tras da Serra, que indica a presenza dun deles. Este muíño tamén 

está na memoria popular.

Outro no sitio de Campoverde inventariado polos veciños, non hai constancia del 

en ningún dos rexistros consultados.

Outro no sitio de Tras do Río, inventariado polos veciños.

Outro no sitio de Sucadío de Abaixo pertence a Luís García e consortes, moe 

oito meses e produce oitenta reais. Atópase no rego de Sucadío, no cóbado co río 

de Tras da Serra. No catastro actual hai dúas parcelas que se chaman Muíño da 

Vella. Os veciños tamén fan alusión á existencia dun muíño neste lugar.

Outro no sitio da Fonte moe seis meses, pertence a María Alonso e consortes 

e produce sesenta reais. Podería ser o muíño do lugar de O Pulgón, linda con 

parcelas que no catastro actual son denominadas A Fonte, atópase nun regato do 

rego de Porto da Táboa. Na actualidade chámanlle o Muíño do Cubo.
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Outro no sitio de Casa da Bouza, moe catro meses e pertence a José Gato, produ-

ce corenta reais. Está no rego de Mera e coincide co inventario popular.

Outro no sitio de Merlán, moe cinco meses e pertence a Matías da Fraga e con-

sortes, produce cincuenta reais. No rego de Merlán, no rexistro catastral actual, 

hai un muíño que se chama Muíño de Pedrón, que tamén está recollido a través 

do inventario de veciños. Con todo, atópase afastado do lugar de Merlán, polo 

que podería ser outro muíño distinto ó que fai referencia o catastro de Ensenada.

Outro no sitio de Insua do Baio, moe seis meses e produce sesenta reais, pertence 

a Andrés de Lamagueiro. Está no rego da Caseta e é coñecido polos veciños como 

Muíño de Insua de Baio.

Outro no sitio de Porto Pereira, moe oito meses e pertence a Juan Antonio da 

Fraga e consortes, produce oitenta reais. Está no rego de San Tomé, fai un círculo 

co rego de Pereira. 

Outro no sitio do Río dos Candedos, en Candedos de Abaixo, moe seis meses 

e pertence a Juan Púa e consortes e produce sesenta reais. No catastro actual 

aparece reflectido en dúas parcelas e tamén é coñecido polos veciños como o 
Muíño de Candedos.

Outro no sitio de Solloso, moe oito meses, pertence a Don Pedro Pardo e produce 

oitenta reais. Está no rego do Solloso, á beira da capela de Pena de Francia.

Cruzamos a estrada cara ó oeste e atopamos, seguindo o catastro de Ensenada 

outro muíño que se sitúa no sitio de san Tomé, moe seis meses e pertence a 

Francisco Gómez e consortes, produce sesenta reais. Coñecido polos veciños 

como Muíño de san Tomé e tamén rexistrado no catastro actual, atópase na beira 

do rego das Cañas ou rego de San Tomé.

Outro no sitio da Insua, moe seis meses e pertence a Vitorio Capelo e consortes, 

produce sesenta reais. Aínda que no devandito lugar non se atopan parcelas coa 

denominación de muíño, os veciños falan do Muíño de Insua.
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Outro no sitio de Pazos de Arriba, pertence a Ana Díaz Tenreiro moe cinco 

meses e produce cincuenta reais. Podería tratarse do Muíño do Seco, rexistrado 

no catastro actual.

Outro no sitio de Covas pertence a don Bernardo Pardo, moe tres meses e 

produce trinta reais. Non aparece ningunha parcela que faga alusión á existencia 

de muíños. Con todo, no rego da Táboa, a 900 metros do lugar de Covas, aparece 

unha parcela chamada Muíño de Paxón, tamén documentado polos veciños.

Outro no sitio de Adá, pertence a Manuel Ramos e consortes e moe tres meses 

producindo trinta reais. Neste caso tampouco hai parcelas rexistradas con nomes 

alusivos ó muíño no lugar de Adá. Con todo, hai constancia del no inventario 

veciñal.

Outro no sitio do Chao da Lagoa, moe cinco meses e pertence a María Paz e 

consortes, produce cincuenta reais. Este muíño atópase no lugar de Coucegordo. 

No catastro actual aparecen na contorna do muíño parcelas que se chaman Lagoa. 

Está no rego de San Tomé, e é coñecido como Muíño de Coucegordo.

Outro no sitio de Penaquente, moe catro meses e pertence a Pedro Paz e Caaveiro, 

produce corenta reais. Está no rego de San Tomé e coñécese entre os veciños 

como Muíño de Penaquente.

Outro no sitio de Poupariña, moe catro meses e pertence a Juan Jarel, produce 

corenta reais. Tamén está no rego de San Tomé e chámanlle Muíño de Poupariña.

Outro no sitio de A Cabana, inventariado polos veciños.

Outro no sitio de Covas, moe tres meses e pertence a Alonso Capelo, produce 

trinta reais. Non se atopan parcelas que fagan referencia á existencia de muíños, 

con todo, aparece sinalado no catastro un círculo cun asterisco nunha parcela sita 

no rego de Porto da Táboa.
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RÉXIME DE PROPIEDADE E USO DOS MUÍÑOS

Respecto ó réxime de propiedade dos muíños atopamos que non é un sistema 

estable, senón que foi variando ó longo dos anos, probablemente derivado dos 

cambios sociais producidos no lugar. 

No rexistro de Ensenada os muíños son clasificados como propiedades privadas 
pertencentes a uns poucos cabezas de familia, onde o xénero masculino era o pro-

pietario predominante, só catro dos trinta e un inventos recollidos son de propie-

dade feminina. Esta singularidade podería explicarse pola falta de descendencia 

masculina na liña de sucesión familiar ou mesmo, por tratarse de mulleres viúvas 

como é o caso de María Paz, propietaria do muíño situado no sitio de Chao da 

Lagoa—información obtida a través do catastro de Ensenada—.

Nesta época non hai constancia de que houbese ningún muíño de maquía na zona. 

Os muíños de maquía eran muíños de propiedade privada onde o muiñeiro moía 

o cereal a cambio dunha parte da fariña moída, que se chamaba maquía, ‘maíca’ 

ou ‘moíca’ dependendo da zona. 

Segundo os datos extraídos desta fonte documental os muíños estaban en mans 

dunhas poucas familias, descoñécese se o resto da poboación tiña acceso ó seu 

uso, e no caso de que se dese esta condición, non hai constancia de como se 

xestionaba a súa utilidade. Só un muíño —o muíño situado no río do Machu-

co, propiedade de Ignacio Gómez e xentes— e os dous batáns aparecen citados 

como propiedade de varios veciños, o resto están vinculados a un só propietario. 

Unha posible explicación do uso dos muíños podería enfocarse desde a idea da 

existencia dun conxunto de acordos establecidos entre o propietario do muíño e 

os veciños do lugar. O propietario permitía ós veciños o acceso e uso do muíño a 

cambio dunha serie de traballos ou coidados das terras, o gando e mesmo o muíño 

do propietario. O feito de que algún veciño fose propietario de varios muíños, 

nalgún caso situados a certa distancia, afianza esta hipótese. Este tipo de acordos 
transformaríanse, nalgúns casos, no que actualmente se coñece na zona como 

modelo de parcería.Mapa dos muíños do Freixo
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Había a  maquía, pois o muíño non cobraba diñeiro efectivo, tiñan 

unha medida: por cada ferrado, que eran 14-15 quilos, chegabas alí 

cun saco, miraban e enchían tres medidas: unha, dúas e tres... pum... 

e ese era o pago do muíño polo seu uso. Eu tiña a experiencia da 

miña familia, polo que cada quince días había que ir repartir entre 

os socios a renda, a  maquía, a ver o que tocaba. E un tiña unha 

medida, outros dous... cada un tiña unha medida dependendo da 

parte de propiedade que tivese. 

No Freixo o modelo prototipo de 

muíño, o muíño de parcería, é 

un tipo de construción de muíño 

hidráulico de río, cuxa roda motriz 

atópase en posición horizontal, 

con dous tipos de infraestruturas 

exteriores: a modalidade de canle 

e a modalidade de cubo. A auga é 

captada nun remanso natural do 

curso do río ou mediante unha 

presa construída artificialmente 
a través dun obstáculo, que 

adoitaban ser laxas de pedra. Desde 

este punto a auga desviábase por 

unha canle artificial que chegaba 
ó rodicio. Na modalidade de cubo 

a auga terminaba nun depósito ou 

pozo, no que se almacenaba para 

ir utilizándoa cando conviñese 

xa que, neste caso, o seu uso 

respondía a que os ríos levaban 

Co paso do tempo a propiedade do muíño pasou ó común dos veciños. Antes 

de entrar en desuso, no Freixo a maioría destas construcións eran comunitarias. 

Chamábaselles muíños de parcería, cada un dos veciños ou parceiros posuía e 

utilizaba o muíño en colectivo. O tempo de uso organizábase segundo consenso 

veciñal, distribuíase por períodos de tempo acordados mediante un sistema de 

rotación.

O consenso veciñal asentábase no sistema de propiedade herdado por dereito do 

muíño. A distribución das partes no uso dos muíños era un privilexio adquirido 

por herdanza e reflectíase nas ‘partijas’7; nas que, segundo contan os veciños, 

quedaba expresado por escrito o número de días de uso do muíño. Así o explica 

un veciño: “uns tiñan unha parte, e outros tiñan a metade desa parte. Herdaban. 

Repartían a unidade, se tiñan dous fillos repartían entre dúas unidades. E había 
algún que tiña máis e sobráballe e vendíaa”. Este dereito adquirido podería ter a 

súa orixe e estar vinculado á contribución achegada por cada un dos veciños na 

construción ou mantemento do muíño, ou mesmo por ceder os terreos onde se 

erixiría. Tamén podería deberse á posta en venda dunha parte do muíño e poste-

rior compra dela. O que máis achegaba, máis privilexios de uso tiña.

Nalgúns casos a propiedade era de varios membros do lugar, pero non da comuni-

dade enteira. Aínda que, aqueles veciños que non tiñan parte no muíño, tamén  o 

utilizaban porque sempre había alguén que lle cedía unha parte do seu tempo de 

uso sen cobrarlle ningún pago polo servizo.

Na vila das Pontes, había un muíño que combinaba as dúas modalidades de ex-

plotación mencionadas, tratábase dun muíño de maquía que era propiedade dunha 

sociedade de parceiro. As maquías recollidas durante quince días repartíanse en-

tre todos os membros da devandita sociedade, dependendo da parte que lle tocase 

a cada un. Antonio Lorenzo Cabarcos, veciño das Pontes, relátao da seguinte 

maneira: 

7  Vocábulo castelán que se usa para expresar a partición ou repartimento, especialmente o dunha 
herdanza. Restos do Muíño do Pulgón
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A tipoloxía do edificio expresa 
os principios de racionalidade 

construtiva sobre os que se basea 

este tipo de arquitectura. Teñen 

unha soa porta de madeira e 

á beira da mesma unha pedra 

encaixada no muro que serve 

para pousar o saco do gran. 

Carecen de vans, e no interior só 

tiñan unha moa. 

Adáptanse á topografía do terreo 

e non mostran ornamentos, non 

hai orixinalidade porque non 

a buscan. Tampouco hai afán 

de protagonismo por parte do 

construtor, isto indica que o 

que se tenta expresar non é 

propiedade dun individuo senón 

do carácter dun pobo nun período determinado 

da súa historia. Son construcións que transmiten 

sinxeleza, humildade, unha estreita simbiose coa 

natureza e funcionalidade. 

Un dos grandes artífices e rehabilitadores de muí-
ños do século XX foi Andrés Caaveiro Castro nado 

na Poupariña o 14 de maio de 1.908. Autodidacta, 

construía casas, muíños, plantas de luz, mobles de 

madeira, rodicios, picaba as pedras de moer... Era 

un gran artesán ó que se lle atribúen: o Muíño de 

pouco caudal. Un exemplo 

deste tipo de muíño hidráulico 

atopámolo no lugar do Pulgón.

Os muíños de parceiros son de 

planta rectangular e de pequenas 

dimensións, aproximadamente 

de 3 metros de ancho por 6 de 

longo. Están construídos con 

muros de cerramentos con 

función portante, executados coa 

técnica de cachotería e utilizando 

diferentes tipos de pedras do 

lugar. O tellado presenta cubertas 

a dúas augas, de suaves pendentes 

e con cubrición de laxa de lousa 

sobre soporte de vigas de madeira 

de carballo, ás veces formando 

tesoiras. 

Pontigo para acceder ao Muíño Cativo de Cabanas

Muíño Cativo de Cabanas

Fronte do Muíño Cativo de Cabanas

Aliviadoiro. Interior do Muíño Cativo de Cabanas

Moega deteriorada. Interior do Muíño Cativo de 
Cabanas

 Andrés Caaveiro Castro
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Doutra banda, o muíño de Cabanas é un exemplo de muíño de propiedade privada 

no que se cobraba unha maquía polo seu uso. Na actualidade está abandonado, 

do mesmo xeito que o núcleo de poboación e as vivendas que compoñen o lugar.

Formigueiro, o Muíño de Campoverde e o forno da casa sita alí, a casa de Paxón 

de Abaixo, e o muíño do mesmo nome, e o cemiterio novo do Freixo, entre outras 

obras das que non hai unha constancia explícita. Pero, probablemente, foi un dos 

artesáns máis importantes do Freixo do século pasado.

Aínda que en menor medida, na parroquia tamén había muíños de propiedade 

privada, que coexistían co modelo predominante: o muíño de parcería. Os muíños 

de propiedade privada podían ser de uso exclusivo do seu propietario ou, pola 

contra, podían ser postos ó servizo do pobo previo pago dunha cota ó propietario 

do mesmo. Un exemplo de muíño privado, explotado só polos seus propietarios, 

é o muíño de Pazos.

Fronte do Muíño de Pazos, encóntrase rehabilitado Lugar de Cabanas

Muíño de Pazos
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O edificio adáptase á anatomía do terreo, atópase incrustado nel, unha das paredes 
apóiase sobre unha gran roca natural. Esta forma de acomodación ó terreo mostra 

como o home respectaba e usaba o medio de maneira intelixente, conformando 

unha paisaxe completamente integrada na natureza.

A infraestrutura de acceso da auga ou canalización foi elaborada perforando o 

monte mediante un gran labor de enxeñería popular. A finalidade desta laboriosa 
construción era aumentar a cantidade e forza de auga que chegaba ó muíño. Nas 

seguintes fotografías pódese observar as dimensións do túnel, escavado baixo a 

terra.

Construción abandonada do 

Lugar de Cabanas

O muíño de Cabanas é de planta rectangular e as dimensións son maiores que as 

doutros muíños da zona, o que indica que albergaba unha capacidade superior 

de moenda. Na fachada presenta un espazo cuberto, no que probablemente se 

deixaban as cabalerías cos sacos de cereal, e mesmo podía servir como lugar de 

reunión ó aire libre mentres se moía o gran. A porta é a dúas follas, sinal de que 

había unha intención de ventilar o lugar ou de negar a entrada ós animais que 

permanecían no exterior. Marina Caaveiro aínda lembra este muíño: 

Nos muíños da zona non se facían festas porque eran moi pequenos, 

con todo no de Cabanas facíase algunha, porque había unha palleira 

moi grande, levábase un saco de pan de trigo, un tocaba a gaita e a 

xente bailaba. Muíño de Cabanas
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ambas pezas cilíndricas. A base, o pé, vai fixado e ten un peso considerable. Neste 
piso, tamén se atopan unha serie de dispositivos independentes deses mecanismos 

necesarios para realizar o labor de moer: a moega ou moxega, que é o depósito 

onde se bota o gran, o pexadoiro, unha panca que serve para accionar ou parar o 

muíño e o aliviadoiro, panca que fai subir ou baixar a moa do muíño.

Outra diferenza que atopamos neste muiño é a presenza de dúas moas, en 

contraste cos muíños pequenos que só dispoñían dunha moa. Ademais, tamén 

servía como planta de luz. Cada unha das moas utilizábase para moer en función 

do fin que se lle quixese dar ó gran, se era para consumo humano ou, pola contra, 
para consumo animal. 

Este muíño facía ambas funcións e por este motivo, seguramente, era un muíño 

de gran afluencia, os muíños que moían para consumo humano eran menos 
numerosos polo que, nestes casos, a demanda era maior. As pedras para consumo 

animal non facían a fariña branca, para que a fariña saíse desta cor había que usar 

unha pedra que se chamaba albeira, que era onde se moía o trigo.

O muíño presenta dous andares, a 

planta inferior chamada inferno 

está situada por baixo do nivel da 

auga da presa, nela atópase a roda 

motriz en posición horizontal que 

vira ó recibir a forza da auga. O 

rodicio atópase suxeito a unha viga 

chamada touzo que se engancha 

ó veo. O veo engánchase á moa e 

faina virar sobre o pé. Neste caso 

tanto o rodicio como a viga son de 

madeira. 

Sobre o inferno está o nivel superior 

do muíño, chamado tremiñado, no 

que se atopan os mecanismos de 

trituración do gran: o pé e a moa, 

Canalización do Muíño de Cabanas

Rodicio de madeira do Muíño de Cabanas
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A FUNCIÓN SOCIAL DO MUÍÑO

Unha variable que inflúe na función social do muíño é o sistema de propiedade 
do mesmo. Dependendo deste factor os muíños xeraban unha atmosfera social 

determinada. Nos muíños de parcería, cada un tiña o seu día e os encontros 

non eran frecuentes. Ademais, o veciño ó que lle tocaba moer deixaba o muíño 

facendo o traballo, e volvía recoller a fariña cando lle correspondía. Así o conta 

Fina Cabarcos, veciña das Pontes:  

Traías o saco, vaciábase na manxarega, poñíaslle a apiadoira e logo 

poñíalo a moer. Esperabas ata ver que a fariña saía ó teu gusto e 

quedaba moendo só. Cando acababa de moer, na parte de arriba 

soltábase a táboa, a apiadoira. Cando volvías acababas de moer 

porque sempre quedaba un pouco de gran na pousela. Porque se 

quedaba sen gran, a pedra gastábase e tiñan que volver picalo e 

dicían: Non hai que deixar roer o muíño. Despois rodábase, enchíase 

o saco e para casa.

Neste sistema de uso non había contacto entre os veciños. Xeralmente, o veciño 

que terminaba de moer deixaba a chave nun sitio do propio muíño acordado entre 

a comunidade de parceiros para o seguinte uso. 

Nos muíños de propiedade privada, nos que había que pagar maquía, e nos que 

había que gardar a vez —que non era en todos, nalgúns de propiedade privada 

deixabas o saco e máis tarde, mesmo ó día seguinte, volvías buscalo—tiñas que 

botar tempo no muíño, mesmo ás veces pasar a noite. A espera no muíño era o 

que xeraba un rico tecido de relacións sociais que daba como resultado unha serie 

de vivencias e anécdotas moi peculiares. A xente ía ó muíño e o que lle importaba 

era o conto que había alí.

Neste sentido, o máis interesante do tema dos muíños non é a súa función 

produtiva, ou saber como eran ou como moían. Quizá, o máis significativo eran 

Interior do Muíño de Cabanas. Moas

O interior mostra tres grandes xanelas enmarcadas en madeira que buscaban a 

ventilación do lugar, en oposición ós muíños máis pequenos nos que non existen 

vans, outra mostra de que era un muíño no que se xuntaba a xente. Os muíños de 

parceiros non requirían grandes espazos interiores porque o uso era individual, 

cada veciño ía na quenda que lle correspondía e, mesmo deixaban o muíño 

traballando só, logo volvían e recollían a fariña.

Interior do Muíño de Cabanas. Moas
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A continuación recóllense cantigas, chanzas, anécdotas e exemplos do intercambio 

verbal que se daba no muíño, cedidas por José María López Ferro da fundación 

Museo Etnográfico do Monte Caxado:

Intercambiaban noticias: Fulano marchou pra Cuba. - Morreu fulano na guerra 

de África. -A filla de... casa co fillo de... – O tío Xan está moi maliño, non sei se 
haberá home pra moito tempo... –Na festa da Virxe de Francia houbo unha liorta 
entre os mozos da parroquia de... todo por unha rapaza. 

Intercambiaban experiencias: Pois eu levo anos plantando a pataca canabesa e 

vaime mellor que coa baraca. 

Pedíanse favores: Oes! Poderíasme emprestar a parella de bois para sacar un 

carballo dunha leira que teño e que é moi peada? 

Chanza

O cura foi ao muíño,
meteu a cabeza dentro.
Leva fariña nas barbas

pra facer un bo fermento. 

Adiviña

“Cabalo branco
que brinca no campo

ten o ferro no pé
e cabalo non é

Que é?”
(O muíño)

as historias que se desenvolvían ao redor del. Era un lugar de reunións, de contar 

historietas, contos de medo, de intercambiar noticias, experiencias, de falar e 

incluso de enganar, de tratar de facer burlas uns veciños a outros. 

Outro contido moi frecuente nos muíños, era o tema das relacións entre parellas, 

‘moceábase’ e ás veces xurdían relacións duradeiras que terminaban en voda.

A importancia social do muíño atópase nos estados afectivos que se manifestaban 

nas reunións establecidas neste espazo. O carácter festivo, que definía certos 
encontros desenvoltos no muíño de maneira espontánea ou de previo acordo, era 

o estímulo que facilitaba a aparición de emocións positivas. Este tipo de emocións 

benefician a saúde do ser humano como ser individual e reforzan as relacións 
interpersoais como ser social.

O conto, o verdadeiro protagonista do muíño, cuxo contido comprendía diferente 

temática - medo, anécdotas, bromas, historietas de entretemento-, tamén presenta 

un valor evolutivo. Desencadea unha serie de procesos cognitivos e patróns 

expresivos e de comunicación colectiva que obedecen a unha funcionalidade 

extraordinaria para o ser humano.

O conxunto de aspectos emotivos, cognitivos e motivadores característicos 

destas reunións foron construídos no plano inconsciente do colectivo social para 

poder superar as esixencias e obstáculos que presentaba o medio ambiente. A 

construción dun tecido social sólido e duradeiro era especialmente significativo 
nun espazo e tempo no que a axuda colectiva, traducida en forza de traballo e 

en apoio psicolóxico, era a mellor ferramenta para salvar as dificultades da vida 
cotiá.

Doutra banda, o espazo social creado promoveu o impulso social ó permitir o 

intercambio de información e experiencias, básico na produción de cambios 

sociais relevantes cara o avance e a evolución dunha sociedade. En definitiva, 
o escenario construído ó redor do muíño foi un estímulo fundamental para a 

adaptación do ser humano ó medio.
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CONCLUSIÓN

En San Xoán do Freixo a incidencia da natureza e a comunidade deseñou 

unha realidade única do rural cotián que se atopa nun preocupante estado de 

fosilización inicial. Unha serie de factores foron os responsables da decadencia en 

que se atopa este lugar pero, sobre todo, o elemento determinante é e será a falta 

de sensibilidade social cara a este tipo de lugares, necesaria para poder apreciar e 

recoñecer o extraordinario valor que albergan. 

Ensináronnos un concepto da estética no que non encaixa a sinxeleza do rural e 

o valor do ordinario. No mundo da agricultura todo se repite e prima o práctico, 

non hai orixinalidade nin beleza. É un mundo pouco avanzado, sen comodidades 

e asociado a unha deficiente calidade de vida. Doutra banda, a contorna natural 
é percibida polo campesiño como un recurso material, o seu valor radica na súa 

utilidade. Para o foráneo, en cambio, a natureza ten un valor excepcional cando 

posúe unhas características peculiares ou polo seu valor ecolóxico. Ámbalas 

maneiras de observar a natureza obvian o verdadeiro valor que posúe. San Xoán 

do Freixo non é rural, non é natureza, é carácter.

San Xoán do Freixo é un lugar de memoria, un espazo comunicativo que pode 

transmitir unha información extraordinaria, unha mensaxe única. Como dicía 

Viollec- lle- Duc “calquera forma debe ser explicada para ser bela”. 

Para rematar, reproduzo un testemuño recollido mentres Fina Cabarcos, veciña das 

Pontes, trataba de transmitirme a beleza da paisaxe onde creceu. Ela explicábame 

onde eran os espazos vitais daquel lugar pasado: o campo onde plantaba o cereal, 

o muíño, o lavadoiro... Entón ela mesma foi consciente do que estaba a facer, 

mostrarme lugares que xa non volverían. E mediante o seguinte relato ensinoume 

a importancia que ten preservar a memoria: contou como un veciño que deixou 

en herdanza a un fillo o produto do seu traballo (un viñedo), díxolle nun intento 
de supervivencia: 

“ NON O CONVIRTAS NUNHA ERA”.

Cantigas

O cura foi ao muíño,
meteu a cabeza dentro.
Leva fariña nas barbas

pra facer un bo fermento.
...     ...     ...

Unha noite no muíño,
unha noite non é nada;
unha semaniña enteira
esa si que é muiñada.

...     ...    ...
No vayas nunca al molino a moler
Porque te puede coger el molinero

Entonces, tú ya verás
Como con él perderás trigo y dinero

...     ...      ...
Unha noite no muíño,
unha noite non é nada;
unha semaniña enteira
esa si que é muiñada.

Refrán

O que pode, vai ao muíño e moe.

Expresión

Pacencia ratos que ardeu o muíño!
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EMIGRACION INFANTIL

Verdadeira bágoa da Galiza

Un dos subgrupos cualitativa e cuantitativamente importantes que participou na 

marea migratoria galega cara a América foi a de  rapaces menores de dezaseis 

anos. Precipitaban a súa marcha para non quedar atrapados pola lexislación militar 

e a súa posible mobilización. Calificados como prófugos en canto cumprían 20 
anos, non podían regresar ata ter os 40. 

Neste artigo, complementario cos publicados na revista Cátedra nº 261 e na revista 

Terras de Ortegal nº 72, repasamos a lexislación sobre emigración que enmarca 

este fenómeno, identificamos os diferentes intentos gobernamentais de orientar 
os fluxos migratorios, vemos as estatísticas globais do Reino sobre o número 
de emigrantes e, da man dos textos recomendados oficialmente, coñecemos as 
opcións reais, a disposición dos migrantes para escoller destino.

Finalmente achegámonos á sorprendente magnitude das cifras acadadas no 

concello das Pontes entre 1901 e 1930, cando  foron declarados prófugos o 51́ 2 % 

dos quintos sendo, nos anos centrais dese período, tres de cada catro.

Os denominados MENAS (menores estranxeiros non acompañados), son un 

subgrupo de migrantes que nos últimos tempos merecen atención mediática. 

1 BRISSET MARTIN, Xavier, “Prófugos adolescentes”. Lexislación entre  o militarismo e a teima 
recadatoria, revista Cátedra nº 26, Pontedeume 2019, no que se repasa a abundante lexislación 
militar xerada por este fenómeno, publicada polos ministerios de Guerra, Mariña e Gobernación 
que, por un lado, non escatiman ameazas e sancións pero, polo outro, parecen necesitar os cartos 
que lles reporta, nun difícil equilibrio entre os militarismos patriótico e o pragmático. Inclúe tamén 
as estatísticas de prófugos en varios concellos do distrito electoral de Pontedeume. (San Sadurniño, 
Neda, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, Monfero e Pontedeume).
2 BRISSET MARTIN, Xavier; “Soldados e rapaces a Cuba”. A ocupación militar abre a espita 
migratoria; Terras do Ortegal, 7; Ortigueira 2020. Ao longo do XIX, entre revoltas de escravos e 
alzamentos de independencia, a política imperial en Cuba planifica a creación de colonias militares 
para asentar a miles de soldados licenciados. Entre eles moitos labregos  galegos que aproveitaron 
o Exército como vía emigratoria. Tras da independencia, os lazos familiares e de veciñanza farán 
doada a emigración masiva de menores de 16 anos que, fuxindo do servizo militar, atoparán brazos 
que os acubillen. Inclúe tamén as estatísticas de prófugos no concello de Ortigueira. 

Maiormente separados das súas familias de forma involuntaria, atopan grandes 

dificultades para adaptarse e seren comprendidos e respectados nun entorno alleo. 
Bo momento para lembrar cando en Cuba, Arxentina, Brasil, Uruguai e outros 

países americanos, desembarcaban MENAS procedentes das Pontes, Galiza e o 

conxunto do Estado español.

Dende mediados do século XIX, como outras moitas economías preindustriais 

da Europa periférica, Galiza non foi quen de resistir a agresión do liberalismo 

capitalista, provocador dunha extraordinaria marea migratoria que espallou por 

todo o mundo unha multitude desherdada de labregos europeos.

Así naceron as denuncias líricas de Rosalía e textos como o de Emilio Saco Brey,3 

publicado en 1881,  que detecta a existencia dunha importante emigración infantil 

e a denomina como a verdadera lágrima de Galicia, que escollo como título deste 

artigo.

No libro de Saco, impresor coruñés afincado na rúa Fuencarral de Madrid, 
respectase o dereito a emigrar tanto como o dereito a vivir, pero urxe medios para 

conter a emigración ou canto menos a dignificala. 

“Combátase pues, solamente las emigraciones de ignorantes.../...las autoridades 

civiles y eclesiásticas del país traten de impedir que salgan gentes sin artes, 

sin oficios, sin carreras a entregarse, como lógica consecuencia de su falta de 
instrucción, al más duro servilismo, a la peor de las esclavitudes que pone al 

hombre en parangón con los seres irracionales.../... empleos bajos y despreciables 

que tanto nos desprestigian en lejanas tierras”.

3 BRISSET MARTIN, Xavier; “Soldados e rapaces a Cuba”. A ocupación militar abre a espita 
migratoria; Terras do Ortegal, 7; Ortigueira 2020. Ao longo do XIX, entre revoltas de escravos e 
alzamentos de independencia, a política imperial en Cuba planifica a creación de colonias militares 
para asentar a miles de soldados licenciados. Entre eles moitos labregos  galegos que aproveitaron 
o Exército como vía emigratoria. Tras da independencia, os lazos familiares e de veciñanza farán 
doada a emigración masiva de menores de 16 anos que, fuxindo do servizo militar, atoparán brazos 
que os acubillen. Inclúe tamén as estatísticas de prófugos no concello de Ortigueira.
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Palabras duras para os valentes que 

procuraban mellor fortuna4, que o autor 

completaba con outros tópicos da época 

como o carácter individual do labrego, 

incapaz de formar robustas sociedades. 

Denunciaba tamén al rico gallego que 

no invierte, resultando moi lento o 

desenvolvemento das industrias na Galiza. 

Propuña como solución crear escolas de 

Artes y Oficios en todas as vilas, idea que 

calou nalgúns dos indianos retornados.

En todo caso, o texto de Saco  válenos 

como punto de partida pois o número de 

migrantes transoceánicos non fará máis 

que medrar nos seguintes cincuenta anos, 

entre eles os rapaces que marchaban antes 

de cumprir os dezaseis anos. 

     Vale tamén citar que ese mesmo ano 1881, no expediente de alistamento de 

Pontedeume, entre os 49 quintos do reemprazo, só 8 estaban ausentes (16´3%), 

concedéndolles 90 días para presentarse ós 6 que estaban en Cuba e 120 días para 

os que estaban na Arxentina. Conforme pasen os anos e a fuxida de adolescentes 

se multiplique o tratamento que reciban será ben diferente.

4  Escrito que diversos veciños do concello de A Estrada remiten ao Reitor da Universidade de 
Santiago en 1894 “Que habiendo quedado vacante recientemente la escuela completa de niñas de Fojo 
Corbelle, por haberse trasladado a otro punto la maestra que la desempeñaba,  se ven en la disgustosa necesidad 
de acudir a V.E.  suplicándole que dicha escuela sea declarada de niños, porque sus hijos antes de tener 15 años 
cumplidos generalmente marchan a lejanos países por ver si mejoran la fortuna, y los que así no lo hacen, 
al cumplir la edad reglamentaria van al servicio militar, sin poseer estos ni aquellos los más rudimentarios 
conocimientos de primera enseñanza por no tener escuela donde poder concurrir con comodidad.
  Sabido es, Excmo. Señor, que en los pueblos rurales,  particularmente de Galicia, ofrecen más ventajas las 
ecuelas de niños que las de niñas, porque éstas rara vez salen del hogar doméstico donde han sido criadas, 
dedicándolas sus padres a las faenas del campo para ayudarles en sus múltiples tareas, ocupándose muy poco 
de su instrucción; mientras que  aquellos los mandan con interés a la escuela para que más tarde sepan trepar 

honradamente por los ásperos senderos de la vida social”.  Citado en DE GABRIEL FERNÁNDEZ, 
Narciso, Emigración y alfabetización en Galicia, Revista Universitaria, 4.- Ourense 1985.

Os expedientes de quintas eran 
responsabilidade dos concellos

Un libro que orienta a lexislación

Semella que os contemporáneos decatáronse de súpeto do problema que tiñan. 

Existía o feito da emigración e non sabían moi ben como actuar. No ano 1879, 

a Sociedade Económica Matritense convocou uns premios na súa sección de 

Beneficiencia, solicitando textos que analizaran a emigración5. O ano seguinte foi 

a Real Academia de ciencias morales y políticas quen centrou nese tema o seu 

premio anual6. Pero a mostra máis evidente do despiste oficial témola cando José 
Luis Albaneda, ministro de Fomento, no repetidamente citado 1881, creou unha 

Comisión especial encargada de estudiar los medios de contener en lo posible la 

emigración por medio del desarrollo del trabajo7.

Antes de que pasara un mes,8 a Comisión reclamou aquellos antecedentes que 

son indispendables para conocer la extensión del mal y la índole de sus causas, 

polo que desexan ouvir el dictamen de todas aquellas personas que a juicio 

de V.S. puedan en algún sentido ilustrar la cuestión, y a las cuales invita por 

su intermedio para que contribuyan a la obra común que ha de redundar en 

beneficio de la Nación.

A colaboración que solicitan concrétana nun cuestionario que debían responder as 

entidades e institucións das provincias máis directamente afectadas. O ministro 

dirixiuse entón ós gobernadores civís de Alacante, Valencia, Murcia, Almería, 

5 O tema a desenvolver era “En que se basa la emigración que se observa en las provincias de 
Alicante, Castellón, Málaga y Cádiz en dirección a la Argelia, y la que se observa en las Provincias 
Vascongadas y en las de Pontevedra y Oviedo en dirección de las Repúblicas hispano-americanas”. 
(Gaceta de Madrid  de 30 de Jullo de 1879). 
6   “Causas de la emigración de los habitantes de nuestro territorio: su influjo en bien o en mal del país; 
sistema que conviene adoptar en este punto” (Gaceta de Madrid 14 xaneiro 1880). Presentáronse 3 
traballos (Gaceta de Madrid. 6 outubro 1880) pero o xurado declarou o premio deserto (Gaceta de 
Madrid 29 outubro 1880). Un segundo tema da convocatoria era: “El socialismo contemporáneo: 
sus causas, sus tendencias y medios más eficaces de precaver a la sociedad de los peligros de la 
propaganda socialista”. 
7  “Comisión encargada de formular los proyectos legislativos que estime conveniente para disminuir 
las causas que motivan la emigración, comprendiendo al  propio tiempo en sus indicaciones cuanto 
tienda a establecer el mejor reparto de la población en beneficio de la riqueza común”. (Gaceta de 
Madrid de 22 de xullo de 1881). 
8  Gaceta de Madrid de 19 de agosto de 1881. 
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Málaga, Granada, Baleares, Canarias, Oviedo, Navarra, as tres vascas e as catro 

galegas. As mediterráneas partícipes dunha migración anual á Arxelia francesa e 

as atlánticas orientadas a América.

No interrogatorio remitido pretendían a cualificación e cuantificación do fenómeno 
emigratorio pero os resultados deberon ser moi cativos. En maio de 18829, un 

Real Decreto de Fomento asume que a pesar de los laudables propósitos de la 

Comisión creada al efecto, no se han podido encontrar con certidumbre recursos 

eficaces para daño tan evidente”.

Este era o contexto do libro de Saco e tamén das “Cartas sobre emigración y 

colonias” do IV marqués de Fuensanta10. Este último libro dedicado polo autor 

ao Sr. Albaneda foi recomendado na Gaceta de Madrid de 14 de xaneiro de 

1882. O marqués suxería reorientar a emigración oceánica cara ás terras virxes 

peninsulares. Estimular a aquela poboación sobrante nas terras do norte para que 

aceptaran establecerse en comarcas despoboadas onde, exentos de contribucións 

e do servizo de quintas, obterían  outras moitas vantaxes. Chegaba a animar o 

retorno dos que xa estaban en América.

Non eran ideas novas iso de crear colonias interiores, de feito xa existía lexislación11 

así como precedentes seculares, pero a proposta foi asumida creándose, dentro do 

ministerio de Fomento dúas ferramentas administrativas. Por unha banda integran 

un negociado na Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico  que 
debería elaborar un informe anual desa realidade migratoria. Para elo contaría 

cos informes dos cónsules no estranxeiro, de Sanidade e da Mariña que deberían 

remitirlle listaxes cos datos dos embarcados e desembarcados.

9  Gaceta de Madrid de 10 de maio de 1882. 
10 CONRADO ASPRER, Mariano, IV marqués de Font Santa de Palma. Cartas sobre emigración 
y colonias;  Madrid 1881. Vinte e catro anos despois este aristócrata foi autor doutro libro “Pro 
Hispania: El Problema emigratorio” Madrid 1905, no que defende ideas semellantes e inclúe unha 
completa reseña da bibliografía e da lexislación sobre emigración. Igual que o primeiro, este texto 
tamén foi comentado e recomendado na Gaceta de Madrid, en R.O. publicada polo ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes o 24 de febreiro de 1906. 
11 As principais: Ley de Colonias agrícolas de 1855 e Ley de Colonización de 1868. 

Por outra banda crearon unha Sección na Dirección de Agricultura, Industria y 

Comercio encargada da cuestión de emigración e inmigración, que tería como 

obxecto: Combinar la acción del Gobierno con la de los particulares en beneficio 
de la mejor repartición de la población, divulgar as ofertas de traballo, gestionar 

descuentos en los ferrocarriles para desprazarse os xornaleiros, informar de los 

males que han acaecido a los emigrantes e dos medios de obter colocación dentro 

do territorio e denunciar ante o Ministerio fiscal, a las agencias o agentes que 

cometan fraude o engaño en los cantratos de emigración.

Ao longo das seguintes décadas, 

e conforme medraba o número de 

embarcados, este intento de absorber 

a corrente migratoria no interior 

peninsular seguirá sendo unha 

opción reactivada periodicamente 

pero con escasos resultados.

A idea si resultou exitosa cando 

os militares a aplicaron en Cuba 

creando colonias de militares e 

licenciados que se asentaban na illa. 

Esta utilización do Exército como 

vía emigratoria, obedecía ao interese 

dos sucesivos Capitanes generales de 

blanquear a poboación e contar con 

traballadores peninsulares nos postos 

máis cualificados da modernizada 
industria do azucre, en plena 

expansión 12.

12 Tema tratado no artigo “Soldados e rapaces a Cuba” na revista Terras do Ortegal, número 7.

Os expedientes individuais xeraron 
milleiros de documentos
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Esta primeira etapa de dubitativa actitude gobernamental ante o fenómeno 

migratorio, conclúe o 11 de novembro de 1883 coa publicación de dúas reais 

ordes do ministerio da Gobernación, a primeira regulando os embarques cara ás 

Repúblicas americanas e ó imperio do Brasil e a segunda cara ás provincias de 

Ultramar.

A efectos do tema que nos interesa, a emigración infantil, esta normativa migratoria 

era respectuosa coa Lei de Recrutamento e Reemprazo de 1878, reformada en 

xaneiro de 1882. Para viaxar ó estranxeiro,  tendo os 15 anos cumpridos e ata os 

35, era preciso certificado de estar libre de toda responsabilidade de quintas ou ter 
depositadas as 2.000 pesetas para redimirse do servizo militar, cantidade só ao 

alcance dos ricos. Agora ben, para viaxar ás provincias de Ultramar ata os dezaoito 

anos, abondaba coa partida de nacemento, e entre os 18 cumpridos e os 20, un 

acta estendida polo alcalde conforme os pais ou titores facíanse responsables da 

súa presentación.

Polo tanto, era doado viaxar a Cuba, Porto Rico, Filipinas, pero en destino 

agardaba o servizo no exército colonial. Se a familia ou o rapaz quería liberarse 

marchando a Arxentina, Uruguai, Brasil... tiña que embarcar antes de cumprir os 

15 anos, ou intentalo de xeito clandestino. 

Ata a definitiva guerra dos anos 1895-98 houbo variada lexislación publicada polos 
ministerios de Guerra, Fomento, Ultramar, Gobernación, Estado... que daban 

presenza ás diferentes propostas para intervir no fluxo emigratorio. Propiciando 
o traslado de traballadores dunhas zonas onde sobraban a outras onde faltaban, 

dentro da península. De dificultar a emigración ó estranxeiro, especialmente a 
clandestina. De orientar cara ás posesións de Ultramar a marea de migrantes e 

asentar en territorios produtivos a soldados e licenciados...

Vou citar unicamente dous reais decretos. O primeiro, do ministerio de Ultramar 

publicado o 7 de decembro de 1886, mostra que o Goberno xa estaba entendendo 

onde centrar seus esforzos para aproveitar o desprazamento de traballadores no 

seu beneficio. Na exposición de argumentos que xustificaban o decreto, celebraban 

a abolición da escravitude e advertían da proximidade da zafra, polo que urxía 

favorecer a inmigración a Cuba de traballadores agrícolas libres, seguindo un 

criterio de selección: Primeiro inmigrantes españois, despois de cidadáns brancos 

das repúblicas hispano americanas e finalmente doutros estranxeiros brancos. 
Sempre preferindo familias. Só no caso de non cubrirse os cupos aceptarían 

outras categorías de inmigrantes. 

O Estado, con orzamento aprobado, aboaría os importes das pasaxes dende Europa 

e si os migrantes prolongaban a súa residencia máis dun ano, recibirían outras 

axudas como colonos. Así impulsaban a captación de traballadores agrícolas 

brancos, entrando directamente na feroz competencia entre as moitas repúblicas 

americanas que desexaban atraer labregos europeos. Máis adiante volvemos a 

este tema.

O segundo real decreto que cito antes de chegar ao cambio de século, foi asinado 

polo ministerio de Estado o 12 de xullo de 1891, e solicitaba a todo o corpo 

diplomático e consular en África e América participar nunha completa estatística 

para coñecer las verdaderas condiciones del trabajo en los puntos de destino 

donde se dirige la corriente de la emigración española y ver si puede encauzarla 

Emigrantes chegando ao porto da Habana
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en los límites del propio suelo, o dirigirla a nuestras posesiones ultramarinas.../...

sumando así fuerzas a la producción nacional que, de otra suerte, esparcidas en 

el exterior, se pierden para la patria.

Nos últimos oito anos do século, o ministerio de Fomento publicou na Gaceta as 

estatísticas trimestrais das correntes de inmigración-emigración elaboradas pola 

Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico. Non son consideradas 
moi fiables polos investigadores que as contrastaron cos datos de inmigración nos 
países de destino, deducíndose que un 30 % dos desembarcados nos portos ibero 

americanos viaxaban de xeito clandestino13. Aínda aceptando ese importante 

desvío, válenos para observar que Cuba era, con diferenza, o destino preferente 

seguida por Arxentina. Brasil ofrece cifras moi variables, probablemente debidas 

á cadencia das ofertas gobernamentais invitando a inmigrantes europeos. E 

finalmente, con valores apreciábeis, Uruguai e México entre outros.

Nos derradeiros 39 meses, tamén inclúen o número de menores de 14 anos 

embarcados nos portos españois como emigrantes, resultando unha media anual 

de 4.727 rapaces e 2.936 rapazas.

Século XX

Tras da guerra contra os independentistas cubanos, filipinos e portorriqueños e a 
derrota naval ante a Navy, o primeiro texto lexislativo sobre o tema, xa no século XX, 

foi unha real orden circular de Gobernación14 recoñecendo que o trato preferente 

a Cuba como destino da nosa emigración quedaba virtualmente derogado. A 

13 SANCHEZ ALONSO, Blanca, Una nueva serie anual de la emigración española: 1882-1930. 
Revista de Historia Económica, 1990. “Según cifras oficiales, entre 1888 y 1930 retornaron a España 
2.862.000 emigrantes, mientras que en las mismas fechas, y según mis estimaciones, los regresos 
a España alcanzaron la cifra de 4.298.000. Esto supone que de cada tres personas que volvían a 
España, las estadísticas oficiales contabilizaban sólo a dos, mientras que en el caso de las salidas, de 
cada cinco personas que emigraban las estadísticas recogían a cuatro. Entre 1888 y 1930 salieron de 
España, según las cifras oficiales, 4.000.000 de personas, mientras que mis estimaciones presentan 
una emigración bruta en esas fechas de 5.194.000’’. 
14 Gaceta de Madrid do 22 xaneiro 1900. 

partir de entón, como 

territorio estranxeiro, 

debía aplicarse a 

normativa vixente para 

as demais repúblicas 

iberoamericanas.

Moi pouco despois, o 

7 de outubro do 1902, 

tres reais ordes de 

Gobernación, Guerra 

e Mariña, publicadas 

na mesma páxina da 

Gaceta, aclaran que a 

prioridade era evitar 

los grandes abusos 

que se cometían na 

expedición da do-

cumentación que 

permitía os embarques, 

e que pola sistemática 

falsificación de expe-
dientes non se garantía 

o cumprimento das 

obrigacións militares.

Fu nd ament a l mente 

aportaban dúas novidades, unha, rebaixar a 1.500 pesetas o depósito para emigrar 

en idade militar e a segunda, determinar que os varóns en idade militar eran os 

mayores de 15 años y menores de 40, canto ata entón eran os de 15 años a 40, os que 

tiñan esa obrigación. Isto supuxo unha prorroga de 12 meses, moi apreciable para 

As autoridades militares dirixían e  supervisaban a xestión 
dos concellos
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aqueles rapaces que podían gozar un ano máis na casa antes de despedirse15. Por 

tanto, a partires desta modificación, calquera rapaz que non cumprira os dezaseis 
anos, podía dirixirse temporal ou definitivamente a outros países, presentando 
unicamente a cédula persoal e consentimento dos pais ou titores.  Agora ben, 

cando cumpría os 20 era convocado polo seu concello para o reemprazo anual. 

Daquela, ausente no estranxeiro, era declarado prófugo comezando todo un 

proceso que desenvolvín no artigo da revista Cátedra xa citado.

Nas primeiras décadas do 

XX, coa experiencia recente 

das guerras do Desastre e 

a perigosa situación bélica 

en Marrocos, unha chea de 

rapaces,  por sentimentos 

antibelicistas, ou por sinxelo 

sentido de supervivencia, 

optaron por sumarse 

prematuramente á corrente 

migratoria cara a América. 

Algúns non regresaron nunca, 

outros agardaron ata cumprir a 

idade na que xa quedaban exentos de calquera obriga militar. Os que necesitaban 

regresar quedaban expostos a ser detidos mesmo ao desembarcar e ser obrigado 

a cumprir os anos de servizo ao Rei, máis outros tantos de sanción. Tamén, nos 

consulados, podían acollerse ós numerosos indultos que previo pago, concedían 

os sucesivos gobernos cunha periodicidade bianual de promedio.

A partires de 1926, si o rapaz emigrante se inscribía no consulado máis próximo 

á súa residencia e pagaba unha taxa anual a conta da súa redención, podía 

regresar un máximo de catro meses cada ano e non era calificado como prófugo, 

15 No caso da miña familia, entre o 1916 e o 1920, meu pai, Demetrio, e os meus tíos Ernesto e 
Manolo embarcaron legalmente para Cuba antes de cumprir os 16 anos. 

Porto da Coruña, 1918

O promedio anual dos mozos ponteses declarados prófugos superaba o 50%
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entendéndose que con eses pagos periódicos conseguía a exención do servizo 

militar activo.

Pode dicirse que o Real Decreto de 24 de marzo de 1926, o seu Regulamento 

e sucesivas melloras e ampliacións, representaron a proposta máis equilibrada 

entre os intereses contrapostos. Entre o patriotismo militarista, celoso garante 

de que todos os pobres aptos estiveran en disposición de seren mobilizables, e o 

militarismo pragmático, necesitado de ingresos para garantir o orzamento dun 

Exército macrocefálico e os seus tardíos soños africanistas. Un compromiso entre 

o número de mozos a disposición dos mandos e o de emigrantes cotizantes. 

Esta exitosa normativa estivo en vigor ata o 28 de decembro de 1958. Daquela a 

corrente emigratoria dirixíase a Europa onde non aceptaban rapaces traballando.

A radiografía dunha época

Hai outro libro sumamente clarificador sobre 
as auténticas opcións que podían escoller 

os que estaban decidíndose a dar o salto. Foi 

escrito por Eduardo Vincenti Reguera16, tamén 

coruñés. Estudio sobre emigración, publicado 

en Madrid en 1908, aparte dun excelente 

resumo da lexislación española17, ofrece unha 

ampla información da situación do fenómeno 

emigratorio no mundo e, polo miúdo, en 

16 Eduardo Vincenti Reguera, A Coruña 1855- 1924 Madrid. Avogado casado con Dolores Montero 
Ríos Villegas, e por tanto un dos sonados xenros de D. Eugenio. Deputado enfeudado por Pontevedra 
durante 37 anos nos que venceu en todas as eleccións, case sempre co 100% dos votos ou, como 
candidato único, polo artigo 29.  Cando seu sogro foi nomeado presidente do goberno deulle a 
alcaldía de Madrid. Tras deixar ese cargo escribiu esta estupenda guía.  A familia de Montero Ríos é 
un dos paradigmas da xenrocracia, nepotismo típico da Restauración (1876-1923), con repercusión 
directa no distrito electoral de Ortigueira.
17 Especialmente a Ley de emigración, aprobada o 21 de decembro de 1907, meses antes da 
publicación do libro. Asinada por Juan de la Cierva, ministro de Gobernación no goberno longo de 
Maura.

Iberoamérica. Magnífica guía para os emigrantes e para axudarnos a entender a 
realidade cotiá daqueles anos. Vincenti é dos poucos capaces de levantar a cabeza 

e presentar a emigración española no seu contexto europeo. Algo apreciable no 

seu tempo e aínda hoxe pouco frecuente. Debemos prestarlle atención.

A idea central do autor é que, ante a corrente migratoria, os lexisladores debían 

aprobar menos cláusulas restritivas e dedicarse a  crear máis consulados que 

orientaran e defenderan ós compatriotas no estranxeiro (páx. 28). A experiencia 

europea nos anteriores 60 anos, demostraba que as limitacións de emigrar non 

conseguían máis que acrecentar as saídas clandestinas, mentres que a cobertura e 

protección dos emigrados revertía sempre en beneficio do país de saída.

A irresistible chamada de América, que amontoaba nos peiraos atlánticos ós 

labregos e artesáns rurais europeos 

que, arruinados polas fábricas, 

agardaban praza de embarque, 

era amplificada polas aldeas, “La 

propaganda se emplea sin trabas 

para seducir a los pobres diablos; 

asociaciones religiosas y compañías 

de navegación toman a su cargo 

el transporte y alojamiento; los 

gobiernos consienten en ello y 

algunos Estados de ultramar llegan a hacer uso de la publicidad”18. 

No 1908, cando Vincenti publica o seu libro, había en Galicia 49 consulados de 

trece países latinoamericanos que funcionaban como axencias de inmigración19. 

En moitos casos ofrecendo billetes, aloxamento, desprazamentos internos, útiles, 

18 SCHNERB, Robert; El siglo XIX, El apogeo de la expansión europea (1815-1914). Destino libro, 
Barcelona 1982.
19 A metade deses consulados repartidos entre Vigo e A Coruña, pero tamén en Marín, Vilagarcía, 
Carril, Corcubión, Ferrol, Viveiro, Ribadeo, Lugo e Ourense. Correspondían a: Arxentina 9; Uruguai 
6; Brasil 5; Santo Domingo 4; México 4; Chile 4; Cuba 4; Costa Rica 3; Guatemala 3; Perú 2; 
Paraguai 2; Panamá 2 e Venezuela 1. No conxunto do Reino había outros 278, principalmente na 
cidades de beiramar. Mentres os consulados españois neses trece países eran 178.
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ferramentas e terras.  Todos eles chamaban a inmigrantes europeos brancos, sendo 

explícito o rexeitamento de asiáticos, africanos e cíngaros. O límite máximo de 

idade andaba entre os 50 e os 60 anos.

Seguían a lexislación inmigratoria dos EE.UU., que no 1864 autorizou que 

Compañías, Sociedades e Corporacións necesitadas de man de obra, pagaran 

por adiantado os billetes. Nesas décadas centrais do século XIX, os emigrantes 

europeos eran exclusivamente dos países ribeiregos do mar do Norte, 

especialmente británicos,  escandinavos e alemáns. A  gran emigración de WAPS 

(White, anglosaxon and protestant), maioritaria ata 1895, cando é superada polos 

europeos orientais e meridionais, especialmente italianos e súbditos dos imperios 

Austrohúngaro e dos zares. Entón, a partires de 1891 (Inmigration Act, march 

3), aparecen na lexislación os principios euxenéticos, que procuran a creación 

dunha raza superior nos USA.  Era responsabilidade das compañías de transporte 

seleccionar en orixe para evitar a chegada de poboacións consideradas inferiores 

ou con discapacidades herdadas ou adquiridas, homosexualidade, dexeneracións, 

deformacións, enfermidades contaxiosas ou pasado criminal. Dende 1892, na illa 

de Ellis, xunto a estatua da Liberdade, examinábase seguindo eses criterios a un 

millón de inmigrantes cada ano.

Son semellantes os textos lexislativos dos países latinoamericanos (Vincenti 

aporta trece exemplos), como por exemplo a Lei de 1896 de Costa Rica, que 

acepta a todo tipo de traballador branco  pero rexeita as razas perjudiciales para 

el país, locos, idiotas, imbéciles... o anarquistas manifiestos.

Na Cuba tutelada polos EE.UU., a lei de 1902, para fomento da inmigración e 

colonización, desexa facilitar a chegada de europeos e canarios, adicando o 20% do 

orzamento a invitar a braceiros de Suecia, Noruega, Dinamarca e do norte de Italia.

No ano 1905, cando entraron 47.902 inmigrantes na Habana (10 % menores de 

14 anos), aprobouse un decreto que prohibía o desembarco de menores de catorce 

anos que viaxaran sós e non foran reclamados por familiares residentes (polo 

tanto podían seguir entrando os de catorce e quince).

Tamén ofrece Vincenti información das 

compañías navieiras e casas consignatarias. 

Detalla liñas de vapores inglesas, francesas, 

alemáns20... destacando a Trasatlántica de 

Barcelona con 8 axencias na Galiza. Como 

consignatarios algúns dos capitalistas 

que facían negocio coa emigración como 

Molina, Marchesi, Rubine, Pastor, marqués 

de Riestra, Barreras, Bárcenas, Durán, 

Conde, López de Neira... En total máis de 

20 portos latinoamericanos estaban unidos 

directamente cos peiraos galegos. 

20 Esas liñas facían escala na Coruña 13, en Vigo 17, en Vilagarcía 3 e unha en Marín.

Barco da  compañía Trasatlántica de Barcelona
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Os mellores transatlánticos ofrecían liteiras e salvavidas individuais, alumeado 

eléctrico, botica e servizo médico, paseo por cuberta, cociñeiros e camareiros 

españois ademais de viño e pan fresco nas comidas.

Consulados, navieiras e consignatarios enviaban ganchos a predicar polas aldeas 

estas vantaxes. En dura competencia, uns e outros ofrecían condicións que 

frecuentemente eran incumpridas,  motivando repetidas queixas e denuncias de 

migrantes e consulados españois.

Tal foi o caso do Estado de Pará, entre a desembocadura do Amazonas e a cidade 

de Manaos. Cunha superficie na que collían dúas penínsulas ibéricas. Na época de 
ouro do caucho amazónico, tiña o seu propio programa de captación de agricultores 

europeos ofrecendo pasaxe ata Belem, 25 ha de terreo fértil en colonias agrícolas, 

ferramentas, útiles a adianto de manutención para seis meses. Pero a falta de 

fornecementos e a mera loita contra a invasión da selva nos terreos, esgotaba as 

forzas dos colonos que regresaban a Belem sen medios de subsistencia, faltando 

ao compromiso de permanencia asinado en orixe21. Este tipo de conflitos, tamén 
reproducidos noutros estados, foron atallados cun Real Decreto de 31 agosto de 

1910, prohibindo a emigración a Brasil con billete de balde. Unha vez recibidas 

garantías oficiais foi levantada esta prohibición o 4 de febreiro de 1912.

Na Gaceta de Madrid de 02/xullo/1911, o ministerio de Instrucción Pública, 
acusaba recibo do agasallo de 325 exemplares do Estudio sobre emigración de 

Vincenti, para seren distribuídos entre as bibliotecas públicas e oficiais.

As cifras nas Pontes

A primeiros de cada ano, en todos os concellos, debían comezarse as laboriosas 

xestións que, a mediados da primavera, culminarían coa entrega nun cuartel 

da capital da provincia dos mozos do reemprazo declarados útiles. Así como 

21 MARTINEZ GONZALEZ, Elda; Los inmigrantes escogidos: Los pequeños propietarios 
españoles en la Amazonía brasileira; Anuario americanista europeo nº 3, 2005

a clasificación dos 
demais como temporal 

ou totalmente ex-

cluídos, con prórroga, 

pendentes, exentos ou 

coa nota de prófugos. 

As primeiras listaxes 

entregábanas os 

párrocos cos nenos 

nados vinte anos 

antes. Entre eles o xuíz 

tachaba os falecidos e o 

resto eran convocados 

no concello para seren 

tallados e clasificados. 
Para que fora de 

coñecemento público 

os nomes dos que non 

se presentaban e, por 

tanto, eran declarados 

prófugos, debían ser 

notificados nun pleno municipal a celebrar a finais de marzo ou en abril. Isto era 
importante pois calquera veciño podía denunciar a presenza dun prófugo, sendo 

premiado coa licenza militar dun fillo  ou irmán. Por tanto a consulta dos libros 
de plenos dos concellos é unha das vías para cuantificar o número de prófugos de 
cada reemprazo.

Outra fonte, máis completa, nola ofrecen as listaxes por clasificacións de mozos 
nos voluminosos expedientes de quintas. Nese caso obtemos máis datos. Na 

procura que realicei no arquivo municipal das Pontes utilicei para uns anos os 

libros de plenos e para outros as listaxes dos expedientes de quintas. 

A progresiva intervención dos consulados facilitou o 
regreso de moitos prófugos
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Debemos ter en conta que para determinar o número exacto de prófugos hai 

variables que nos obrigarían a revisar os expedientes de cada mozo en particular. 

Por tanto hai un marxe de error, pois un mozo podía ser declarado prófugo polo 

concello, pero presentarse a tempo no cuartel para entrar en caixa; era multado 

pero retirábanlle a nota. Por outra parte un mozo tallado e declarado útil no 

concello podía fuxir e non presentarse cando, días despois, eran conducidos á 

capital. Daquela a nota de prófugo recibíaa no cuartel. Esas informacións aparecen 

en cada expediente pero non as consultei. En todo caso, as porcentaxes globais 

son claramente demostrativas dunha realidade tremendamente conflitiva.

Esta prematura e masiva fuxida de mozos que non querían verse involucrados 

na ocupación de Marrocos permitiulles participar activamente nas sociedades 

de instrución, como a de Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García 

Rodríguez, estudada por Manuel Souto López22, que inclúe nas súas conclusións:

 “...non só conseguiron a construción destas cinco escolas, tamén 

realizaron un traballo de protesta e denuncia ante as autoridades 

educativas do estado de abandono no que estaban outras escolas 

do municipio, e solicitudes de creación e dotación de máis centros 

educativos que viron os seus froitos coa chegada da II República que 

incrementou o número de escolas nacionais no distrito.”

Reivindicativa, solidaria 

e patriótica actitude dos 

emigrantes ponteses que 

permite afirmar que, 
unha vez no estranxeiro, 

liberados do asfixiante 
manto protector do 

caciquismo23, demostra-

ban sobradamente a súa 

capacidade de autoorga-

nización e compromiso.  

 

22 SOUTO LOPEZ, Manuel; A Sociedade Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríguez. No seu centenario. Revista Hume nº 4, As Pontes 2011.
23 BRISSET MARTIN, Xavier; As elección de 1910 nun distrito pacificado, revista Hume nº 4, As 
Pontes 2011.

Durante a Guerra Civil 
os expedientes de quintas 
foron revisados polos 
golpistas
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BANDA DE RIBADEUME
FUNDADOR E DIRECTOR

D. JUAN VÁZQUEZ VÁZQUEZ

                                           (Aranga 1873 - Ribadeume 1956)

 Primeiro cura, mestre de músicos e fundador da banda

A banda de música tivo unha traxectoria destacada como agrupación musical, 

xogando tamén un papel importante na formación dunha verdadeira escola de 

músicos procedentes, na súa maioría, do agro e oficios afíns. Logrouse un gran 
resultado, chegando a acadar un recoñecemento unánime na Capela, concello ao 

que pertenceu Ribadeume, aínda que máis tarde esta parroquia pasaría a formar 

parte do Concello das Pontes.

A Banda de Ribadeume estivo activa dende 1909 ata 1943, salvo no período da 

Guerra Civil, que estivo sen tocar.

A estela desta banda, que naceu grazas ao soño de D. Juan Vázquez Vázquez, 

chegou moi lonxe e os seus sons aínda resoan da man dos seus continuadores. A 

súa andaina iníciase en Ribadeume, continuando por Bermui, Xestoso, Xermade, 

Ferrol, Betanzos, Pontedeume, A Coruña e países europeos, formándose 

verdadeiras sagas familiares de músicos que optaron, ao igual que os seus mestres, 

por ensinar música. Citaremos uns cantos músicos da banda e descendentes que 

son exemplo do anteriormente comentado:

1.-Antolín (Vedueiro), que deu os primeiros pasos musicais da man de José Freire 

da Caseta e que lle serviron de base para triunfar ao longo de moitos países 

estranxeiros, tal e como el mesmo comentou na visita que se lle fixo antes da 
A Banda con vinte músicos

Diploma de Banda Municipal da Capela
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homenaxe nas Pontes como “músico do ano”

2.- Rodrigo López, instruído por D. Juan Vázquez, cura de Ribadeume

3.- O pai e os irmáns de Olegario Corral

4.- O alumno máis destacado, D. Antonio Pico Blanco

5.- Os irmáns Alfonso e Sergio Rey

6.- Anselmo Lamigueiro, batería fundador dos Satélites  

7.- Celestino Puentes Corral, mentor dos Cupeiro (Capris) e outros.

Rvdo. JUAN VÁZQUEZ VÁZQUEZ  

D. Juan Vázquez Vázquez nace no 

ano 1873 no Concello de Aranga, 

no lugar de Vilauxe, moi cerca da 

igrexa desa parroquia. É o fillo 
máis novo dun matrimonio pobre, 

no que o pai era cego e tiñan que 

gañar o seu sustento tocando o 

violín en feiras, festas e romarías. 

Pedían esmola polas parroquias da 

bisbarra e valíanse dunha burra para 

carrexar o instrumento e as esmolas 

que lles daban, que consistían en 

calquera cousa de proveito nunha 

casa como un pouco de trigo, fabas, 

patacas etc. Así ían xuntando 

para comer e tamén algúns cartos                                                                                                                                          

que normalmente procedían de 

persoas de clase social acomodada. 

Ao ser o fillo varón de menor idade tocaralle de 
acompañar a seu pai por máis tempo, facendo de 

lazarillo seu, circunstancia que aproveita para 

aprender o oficio de xoglar, tocando o violín de 
oído e interpretando coplas en feiras e festas. O 

seu interese por todo era grande; lía todo papel 

ou libro que lle caera nas mans e segundo conta-

ban, tiña unha grande inquedanza polo coñece-

mento e a cultura. Naquel tempo, tamén apren-

de a tocar algo a trompeta e o clarinete.

Cando lle chega a idade ten que presentarse a 

filas para servir ao Rei e faino dúas veces, unha 
por el e outra por un irmán máis vello que xa 

estivera en Cuba. Este irmán dalle corenta pesos da época para que se presente a 

facer o servicio militar no seu nome e así poder marchar de novo a América. 

A longa estadía no servicio militar aprovéitaa para estudar solfeo e outras 

disciplinas que lle servirían para logo avanzar máis nos estudos da carreira de 

sacerdote que quería facer.

Despois de sete anos na vida militar volta á súa casa e manifesta o desexo de 

facerse sacerdote. Ingresa no Seminario compostelán, de onde sae cura de carreira 

curta; ademais dos estudos eclesiásticos perfecciona os coñecementos de música, 

aprendendo a tocar o órgano e outros instrumentos.

Ao ser ordenado, e xa metido na trintena, ten o seu primeiro destino de cura 

coadxutor na parroquia de Mugardos. Máis tarde, no ano 1906, é destinado de 

cura párroco ás parroquias de Ribadeume e Bermui, onde exercerá ata a súa 

morte.

Unha vez que toma contacto cos seus novos feligreses, dase conta do potencial 

que tiñan os mozos desas parroquias. Había un señor maior que tocaba a gaita e D. Juan Vázquez Vázquez en procesión

José Corral Adega
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un rapaz que o acompañaba; iso fai que tome moito interese e os anime a estudar 

música, axudándolles a acadar un maior nivel formativo para ter un mellor futuro 

profesional. Nese tempo xa había máis dun mozo que aprendera música, uns de 

oído e outros cun mestre chamado Villanueva, entre eles estaba algún da familia 

dos Corral.

D. Juan empéñase en ensinar a disciplina da música a eses mozos e, vaia se o 

acada!

Pouco a pouco reúne a un grupo numeroso de mozos que inician os estudos 

instrumentais e de solfeo, alcanzando un nivel suficiente para formar unha 
agrupación musical similar á das bandas militares. Ao fin, no ano 1909, nace a 
BANDA DE RIBADEUME.

Segundo parece, a todo aquel que desexaba ser músico, D. Juan poñíalle de proba 

que cantara e, se lle gustaba como o facía, ensináballe música.

Esta banda acada unha gran sona e 

renome e é dirixida persoalmente polo 

seu fundador, que tocaba o cornetín de tal 

xeito “que o facía falar”. Nas festas recollía 

a sotana para arriba e sacábaa aparecendo 

como un civil máis, xa que naquela época 

non parecía adecuado que un cura andivese 

polas festas dirixindo unha agrupación 

musical; cada vez que ían en competencia 

con outra banda, sempre os músicos 

contrarios dicían: coidado co cornetín… 

coidado co cornetín! 

Fixo de mestre dos nenos e ensinou música 

a Domingo Pico Blanco, que sería un 

alumno aventaxado, pois este sucederíao 

como director en dita banda, continuando 

co labor do cura ensinando música a novas 

remesas de mozos que substituían aos que 

por unha ou outra razón se ían marchando.

Esta agrupación musical permanece en 

activo ata o ano 1936 e por mor da Guerra 

Civil desfaise. Reorganízase en 1939 ao 

remate da guerra, e en 1943 desaparece 

definitivamente.

A banda de Ribadeume serviu de base 

formativa a un gran número de mozos 

que lograron situarse en bandas militares 

e orquestras punteiras de gran renome en 

Galicia.

Veciños con D. Juan

Celestino Puentes Corral

Cándido Paz
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Ao longo da súa intensa actividade 

musical, a banda foi dirixida por varios 

músicos. Ademais do seu fundador e 

segundo a información de que se dispón, 

son os seguintes:

- D. Juan Vázquez Vázquez

- D. Domingo Antonio Pico Blanco

- D. José Corral Adega

- D. Anselmo Lamigueiro López

- D.Francisco Fernández Anca (Pancho 

da Graña).

Algúns dos músicos da banda ao longo 

do tempo formaron agrupacións máis pequeñas dando lugar ás orquestras “Los 

Ribadeumes”, “Riber”.

Esta banda chegou a tocar en Santiago, pero onde máis sona acadou foi pola zona 

de Lugo. O seu repertorio consistía na música do momento, o pasodobre era o 

que mandaba na música popular e así, pezas como: El gato montés, Tengo miedo, 

Francisco alegre, Domingo Ortega, España cañí, Ponteareas... foron éxitos 

daquelas datas e que aínda triunfan hoxe. Tamén se tocaban chotis, foxtrot, pezas 

de zarzuela etc.

O cura compráballes os instrumentos e pagábanos pouco a pouco. Para 

seleccionalos, escoitábaos; o que non cantaba ben non o quería e se cantaba ben, 

dicía: “este pode ter bo oído”. 

O sentido do aforro tíñao especialmente desenrolado, mandaba aos seus alumnos 

traer un tizón da casa para non gastar mistos en acender velas na igrexa.

O cura cantaba moi ben. Unha vez que cantaron xuntos D. Antonio, o cura e Pena 

foi inolvidable. Cantaron unha misa a tres voces; o cura fixo a primeira, Pena a 
segunda e D. Antonio a terceira.

DIRECTOR 

DOMINGO ANTONIO PICO BLANCO

(Ribadeume 1895 - A Coruña 1985)

Mestre de primeira ensinanza e de músicos, 

sucesor do fundador e autor da música do 
Himno de As Pontes. A súa historia está 

resumida nun traballo anterior.

D. Antonio tocou a trompeta e fliscorno 
cando empezou co cura, despois seguiu 

estudando e dirixindo a banda.

Baixo a dirección de D. Domingo Antonio 

Pico Blanco, o 11 de marzo de 1928 a Banda 

de Ribadeume acadou o diploma de Banda 

Municipal do Concello da Capela, sendo alcalde D. Francisco Calvo.

Algúns dos músicos que integraron a Banda de Ribadeume e mentores doutros 

que medraron coas súas ensinanzas, segundo a memoria dos veciños e de forma 

aleatoria, foron:

1. José Freire Rodeiro, do Bidueiro - A Vilabella (percusión)

2. José Pico Fernández, da Torre - Bermui

3. Ángel Fornos Grueiro. Cabo da Igrexa - Bermui

4. Francisco Fornos Pico. Cabo da Igrexa - Bermui, primo de Olegario Corral, 

Teniente Coronel do Exército

Aurelio Pena

Domingo Antonio Pico Blanco
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5. Adolfo Pena Adega, de Campoverde - Bermui

6. Sergio Alvariño Grueiro. Carballo - Bermui

7. Alejandro Fernández Anca, Graña - Bermui (clarinete)

8. Alfonso Fernández Anca, Graña - Bermui, morreu na Guerra Civil

9. Francisco Fernández Anca, Graña - Bermui (bombardino)

10. Domingo Fernández Rivera, Graña - Bermui

11. José Paz, Graña - Bermui

12. Manuel Pena Fernández, de Graña - Bermui

13. Juan Pena Adega, da Ermida - Bermui

14. Julio Rivera López, da Ermida - Bermui, morreu na Guerra Civil no cruceiro 

Baleares (fliscorno)

15. José Rivera Paz, da Ermida - Bermui, 

músico na Escola Naval de Marín

16. José Freire, de Murazoso - Bermui

17. José Cupeiro Puentes, de Sobrevila - 

Bermui, empezou nos Ribadeumes

18. Pedro Cupeiro Puentes, de Sobrevila 

- Bermui, empezou nos River

19. Celestino Puentes Corral, Sobrevila 

- Bermui

20. David Puentes González, Sobrevila 

- Bermui, morreu antes de rematar a 

Guerra

21. Ricardo Fernández, de Rebardille 

- Faeira

22. Antonio Pena Carballeira, de 

Cachopal - Ribadeume (clarinete)

23. Ricardo Freire Nieto, da Carreira 

- Ribadeume

24. Anselmo Lamigueiro, da Carreira 

- Ribadeume, batería fundador dos 

Satélites (percusión)

25. Anselmo Bermúdez Rodeiro, do 

Castiñeiro - Ribadeume

26. Narciso Carballeira Barro, do 

Castiñeiro - Ribadeume (trombón)

27. Antonio Corral Pico, Corredoira - Ribadeume

28. José Corral Pico,  da Corredoira - Ribadeume

29. Olegario Corral Pico, da Corredoira - Ribadeume

30. Alfonso Rey Antón, de Espa - Ribadeume. (saxo alto)

31. Constantino Rey Antón, de Espá - Ribadeume

32. Sergio Rey Antón, de Espá - Ribadeume (saxo tenor)

33. Antonio Carballeira Arnoso, de Pedra do Couto - Ribadeume, mestre de 

cornetas en Infantería de Marina (fliscorno)

34. Eulogio Carballeira Arnoso, de Pedra do Couto - Ribadeume, Teniente de 

Infantería de Marina

35. José Carballeira, de Pena de Traste - Ribadeume

Alfonso Rey Antón

Jose Freire Rodeiro
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36. Manuel Carballeira Souto, de Pena 

de Traste Ribadeume

37. Arturo Carballeira Vázquez, de 

Pena de Traste - Ribadeume, morreu na 

Guerra Civil (percusión)

38. Manuel Carballeira Vázquez, Pena 

de Traste - Ribadeume (clarinete)

39. Pedro Carballeira Vázquez, Pena de 

Traste - Ribadeume

40. Miguel Barro Pena, Viador – 

Ribadeume

41. Clementino Corral López, Viador - 

Ribadeume

42. José Adega Formoso, Villerma - Ribadeume

43. Manolo Fornos, Villerma - Ribadeume (trombón)

44. José María López Vispo, Villerma - Ribadeume, brigada na Guardia Civil 

(clarinete)

45. José Roneu Fornos, Villerma – Ribadeume

46. Andrés Uceira López, Villerma - Ribadeume

47. Antonio Uceira López, Villerma - Ribadeume

48. José Uceira López, Villerma – Ribadeume

49. Saturnino Uceira López, Villerma - Ribadeume (saxo alto)

50. Antonio Carballeira, Fragachá - S. Pedro de Eume

51. Baldomero Seco, Fragachá - S. Pedro de 

Eume

52. Dionisio Adega Formoso, Maciñeira - 

Vilabella, mutilado de guerra

53. Cándido Paz, da Touza, Miraz - Xermade 

(fliscorno)

54. Aurelio Pena Carballeira, Pena de Traste 

- Ribadeume

55. Bernardo Pena Pena, Xestoso

56. Narciso Rivera Sueiro, Miraz - Xermade

57. José Carballo, Miraz - Xermade

58. José Nieto Criado, Souto - Xermade (requinto)

59. Jesús Cabarcos López, Ferreira - 

Vilabella

60. José Corral Adega, Corredoira - 

Vilabella (baixo ou tuba)

61. Domingo Antonio Pico Blanco, 

Corredoira - Ribadeume (Director)

62. Antonio Bellas Prieto, Acibido - 

Vilabella, Guardia Civil, sobriño do 

xeneral Carnevado de Bouza

63. Artemio Formoso.

Cándido Paz da Touza tocou o trombón 

de varas nos Castigadores e na banda Antonio Bellas Prieto

Jesús Cabarcos

Eulogio Carballeira
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o fliscorno, que era o instrumento que 
tamén tocaba o cura D. Juan. Compañeiro 

especial de Narciso Rivera Sueiro e de 

José Carballo, ambos os dous de Miraz. 

Cando el tocaba eran na banda 23 músicos 

e formaron parte os tres dos Castigadores; 

ademais de tocar na banda, foi alumno de 

D. Antonio Pico Blanco. Segundo conta, 

eran tempos de trincarse (competir) por 

quen o facía mellor; os de Sta. Mariña e 

eles sempre o facían.

Anécdotas:

1. Unha vez contaba Cándido da Touza que 

en Cabreiros el non tocaba pero animaba 

aos de Ribadeume, entón os veciños viñan 

reclamarlle por que non animaba aos de 

Cabreiros. El respondeu: “como non os vou animar se eu toco sempre con eles”.

2. Un ano polo 15 de agosto tocaban en Ribadeume os Castigadores e os de 

Ribadeume, daquela tocaban normalmente dúas pezas cada formación, aínda 

que ás veces eran catro e catro. Pola tarde, os de Xestoso xa tiñan conquistados 

os seus seguidores que eran da Faeira, Piñeiro e parte das Pontes porque os de 

Ribadeume estaban nas casas cos seus invitados.

Alfonso García dos Castigadores tocaba as maracas e cantaba o demo de ben, pois 

era moi bo músico:  

Era una linda pampera 

la que quiso con locura,

aquella tarde dichosa 

los dos juntos con la Luna.

Os de Ribadeume que estaban na festa 

achicábanse, eran poucos pois o resto dos 

veciños estaban na casa cos invitados; todos os 

que aplaudían eran os de Xestoso. Pero, vindo a 

noite, xuntáronse o tío José de Alonso e mais o 

tío José da Villerma e dixo un “fuera mi alma” 

e “vannos atropellar estes que veñen aquí de 

fóra... a ver José, hai que reunirse coño e facer 

corpo”, e empezaron a xuntarse os veciños e 

déronlle a volta aos aplausos, todos a favor dos 

de Ribadeume. A tía Francisca de Corral dicía 

“José, José, non apertes que xa gañastes.”

Pola tarde os de Ribadeume non tiñan 

seguidores pero á noite viraron a tortilla, cando 

subían a actuar os de Xestoso non lles aplaudían 

e cando subían os de Ribadeume  sentíanse os 

aplausos por todos os lados e dicían “hai que 

repoñerse” e fixéronlle unha coroa de flores a 
Amador.

Tamén se cantaban as novenas na misa:

Antes de romper mis cadenas

Y alcanzar mi libertad

Cuan terribles son mis penas

Piedad cristianos piedad. 

3. Esta última anécdota deixa unha grata impresión e fai que aínda haxa esperanza 

para crer na xente.

Antonio Vázquez

Monolito conmemorativo das 
Asociacións
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Un día, metidos na Guerra Civil, un músico militar de Ribadeume con mando 

sobre soldados na zona Roxa atopou aos seus subordinados zurrando de forma 

moi forte a un cura. El chamoulles a atención e preguntoulles se o cura se metera 

con eles; como dixeron que non, el fixo que o soltaran. Andando o tempo, esa 
zona pasou aos Nacionais; un día que o cura estaba paseando, ocorréuselle mirar 

un tablón de anuncios onde aparecían presos roxos e foi lendo, coa sorpresa de 

que veu que na lista estaba o nome do militar que o salvara dos soldados e que 

figuraba como condenado á morte pola súa condición de mando.

Ao cura faltoulle tempo para achegarse ao cárcere e declarar a favor do reo, de tal 

forma que quedou libre de cargos. 

As apariencias ás veces enganan, había boas persoas en ambos lados. Un Roxo 

salva a un Nacional e un Nacional salva a un Roxo.

Non podía finalizar sen mencionar un recuncho, estamos falando de Vilauxe, 
aldea de Aranga, que foi o lugar onde veu a primeira luz o noso loado cura D. Juan 

Vázquez. Creo que vale a pena visitar Aranga (capital e municipio) e mergullarse 

no seu entorno tanto relixioso como histórico. 

Chama poderosamente a atención a Lenda da ermida e a Santa Cruz da 
Fonte Santa. A lenda di así:

Unhas mulleres que pasaban de noite preto de Aranga sentiron soar unha campaíña 

por baixo da terra. Foron entón onda o crego, que veu con elas e comezaron a 

cavar ata dar cunha cruz de ferro con adornos de cobre e unha coroa de prata que 

tiña unha campaíña que era a que as mulleres sentiran tocar. Esta cruz parece ser 

que despois foi roubada ou vendidos algúns anacos.

No sitio no que estaba a cruz, 

comezou a manar una fonte de 

augas milagreiras. Arranxada 

a fonte e feita unha ermida 

naquel sitio, organizouse 

anualmente unha romaría que 

ten lugar o día 3 de maio.

Hai un cantar de por alí que fai 

referencia á fonte, á ermida e á 

romaría e que di así:

Verdadeira cruz de Aranga

que has de dar ós teus romeiros;

auguiña da túa fonte,

sombra dos teus castiñeiros.

Versión publicada por Xaquín Lorenzo en Nós, 99. Ourense, 15-III-1932, p49. X.M. 

GONZÁLEZ REBOREDO. Lendas galegas de tradición oral, Galaxia, Vigo 1995.

Aldea de Vilauxe

Igrexa de San Paio
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Casos da vida 

Nas súas longas estadías nas Pontes, 

D. Francisco Cabo Pastor, médico cego 

e poeta que estaba unido por lazos 

de amizade e integrado na sociedade 

pontesa, cando asistía a algunhas 

reunións, feito habitual, ademais de 

recitar, interpretaba  pezas musicais co 

seu acordeón. Un ano polas festas do 

Carme, faleceu unha mociña filla do 
Sr. López, familia á que apreciaba; co 

sentimento desa perda fixo este recorte 
adicado a Encarnita, a defunta.

Esa nena chamada Encarna era a irmá 

maior de Estilita e Marciala, fillas do 
que fora alcalde das Pontes D. Jesús 

López López e de Dona Encarnación 

Tojeiro Prieto. Co tempo, a nena máis 

nova, que era Marciala, sería a esposa 

dun membro da Banda de Ribadeume 

(Alfonso Rey).

Con gusto presento este papeliño copia 

do orixinal feito por D. Francisco Cabo 

Pastor; tenro e desgarrador polo que 

estaba acontecendo nese momento. Por 

un lado a tristura da  perda da nena 

desa familia amiga e por outro a alegría 

do festexo da patrona, dous dos grandes 

contrastes da vida, a pena e a alegría.

Encarna López, e súas irmans  Estilita e Marciala 
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Mapa de Roupar
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INTRODUCIÓN

San Pedro Fiz parroquia do concello 

de Xermade está formada polos 

seguintes lugares: O Aguillón, 

A Armada, O Aruxo, Aveás, A 

Azoreira, Baxín, O Bidueiral, O 

Boucello, Buscalte, A Calousada, O 

Campo, A Carballeira, A Casanova, 

A Criba, A Ermida, As Folgueiras, 

A Graña, Paidavella, Palmáz, A 

Pedreira, A Pena, A Penavaqueira, A 

Pinguela, O Porto da Vila, O Porto 

Muiño O Portonovo, O Reboredo, 

A Ribeira, Sucastro, A Torre e O 

Vilar, que abranguen un territorio de 

17.47 km2. É a porta da comarca da 

Terra Chá pola zona oeste. É unha 

aldea cun longo pasado como o testemuñan os xacementos arqueolóxicos aquí 

atopados: Castros de Castrillán, Sucastro e  A Graña e a Uila romana da Graña. 

Na Idade Media o chamado Coto de Roupar foi disputado polo señorío feudal e 

eclesiástico. Ten tamén unha casa señorial de máis de cincocentos anos:  A Casa 

da Torre e numerosos cruceiros.

A súa poboación foi a menos cos anos como ocorre na maioría das aldeas galegas, 

así no ano 1974-75 tiña 645 habitantes, no 2000 tiña 443, no 2007 chegaba a 381, 

no 2917 a 308 e agora ten 302.

Como xa hai escritos publicados sobre os achados arqueolóxicos, neste pequeno 

estudo etnográfico falaremos sobre todo dos traballos e oficios, do ensino, das 
crenzas, das diversións, da economía, de xentes singulares etc. Baseándonos nas 

informacións de persoas coñecedoras do que relatan, ben por telo vivido ou por 

telo oído de seus avós. Xa que logo falaremos, sobre todo, da primeira e segunda 

metade do século XX.

Roupar na historia

Os restos arqueolóxicos xa citados dan fe da estancia de celtas e romanos. No 

lugar da Ermida atoparon vestixios dunha construción, que puido pertencer  a 

unha comunidade de monxes: ladrillos, un crucifixo queimado, unha lápida con 
inscrición e a pía da auga bendita, que non garda a auga. Diante da capela había 

lastras de canto que semellaban unha sepultura.

O 30 de Xaneiro de 1250 o rei Fernando III confirmou ao convento de Meira 
o coto de Roupar doado xa antes polo seu pai Afonso IX de León (significaba 
poboación en terreo de señorío). Tempo despois os conventos de Meira e Monfero 

disputaron entre si pola posesión desta parroquia e doutras próximas Pero no 

século XVIII o rei Carlos III acabou co litixio  creando o concello de Xermade.  

Foi o goberno nacional o que dispuxo o señorío da comarca e outorgou ao conde 

de Amarante o dominio de Roupar. O pazo da súa propiedade no lugar da Torre 

tiña un escudo de armas con coroa condal e fondo de prata.

Un sobriño da súa irmá Constanza de Lemos de nome Sancho Arias ( o conde  

Sánchez) construíu no lugar do Campo a Ermida da Virxe do Carme e San 

Caetano. Na sucesión do conde de Amarante tocoulle a Sánchez, no 1720, a zona 

sur do feudo ou sexa o Campo e mais Lousada. Ata hai pouco aínda quedaban os 

restos da súa casa.

En 1816 o rei Fernando VII nomeou conde a José Pallares Correa. Os roupareses 

tiveron que pagar aos señores de Pallares o canon foral que lle ían levar ao pazo 

de Parga a véspera de Nadal e que consistía en reais de vellón e pares de capóns. 

No ano 1927 o primeiro ministro de Afonso XIII ordenou que estas pensións 

Resto do castro da Graña
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forais foran redimidas mediante un baixo valor de taxa, co que remataba o secular 

dominio feudal.

Nun artigo de La Voz de Galicia de 1997 afírmase que na capela de San Roque, 

na Torre, foi atopado un libro de misa de 1675 con ilustracións que poderían ser 

de Rubens. Pénsase que o conde de Amarante, que despois de loitar nas guerras 

de Flandes, retirouse en Roupar, puido ser quen o trouxo.

Esta capela comunicábase co pazo mediante un pasadizo e era da súa propiedade, 

ata que a igrexa ou autoridades eclesiásticas se apropiaron dela sen presentar 

ningún tipo de documentación, o mesmo que fixeron coa de San Miguel, a do 
Campo e a de Santo Estevo. É a única que conserva a feitura primixenia, con chan 

de lousas e imaxes antigas de San Roque con anxo, San Francisco e a Inmaculada. 

Tivo capeláns propios e nela celebrábase a tradicional romaría do 16 de agosto. 

A capela de Santo Estevo, antes do amaño, tiña casas pequenas todo ao redor 

formando un conxunto harmónico.

Un dato curioso que dá fe do pragmatismo dalgúns cregos é que na Rectoral, cando 

había que pagar a rogación chegaba con levantar dous chanzos das escaleiras, nun 

botábase o trigo e noutro o centeo, tirabas dunha trampiña e xa ía para o despacho 

do cura. Outras veces era o propio cura acompañado polo sacristán o que ía pedir 

polas casas despois das mallas. Por Semana Santa, cando o precepto, os veciños 

tiñan que ir á igrexa para facer un exame, que se denominaba doutrina, e de paso 

debían levar ovos de regalo. O bautismo agasallábano cun par de queixos. Para os 

responsos o esixido era trigo, un ferrado de trigo equivalía a un ano de responsos, 

sen embargo os responsos dos que morrían pagábanos os veciños. Tamén era na 

igrexa onde se lían as pagas ou sexa os impostos que esixía o concello.

Para poder comer carne por vixilia, sen pecar, había que pagarlle á igrexa dous 

reais, era a bula ou bulda.

Aínda se conserva o cárcere que era nomeado como Cárcere do coto de Roupar, 

pertencía aos condes, tiña un horto pola parte de atrás e por unha xaneliña a xente 

botáballes verdura aos presos. Está no Porto da Vila á beira da estrada.

Costume moi antigo era a de obrigar aos nenos a axeonllarse se viña o cura e a 

escapar se viña a garda civil.Interior da 
capela de San 
Roque, na Torre, 
na actualidade

 

Cárcere, no Porto da Vila, na actualidade
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Os cruceiros  

Son un dos monumentos populares 

máis importantes de Galicia, estudados 

por Castelao. A súa orixe vincúlase 

aos miliarios romanos e ás cruces 

dos peregrinos. O máis antigo que se 

conserva é do século XV pero a época 

de máis auxe vai do século XIX ao 

primeiro terzo do XX.

Roupar ten doce cruceiros. Diante da 

igrexa hai un cruceiro do século XIX, 

regalo da familia Pernas de Casdiego, 

no adro hai outro, característico por ter unha plataforma onde se descansaba co 

morto antes de chegar ao cemiterio. Está tamén o cruceiro da Torre, no que daba 

volta a procesión o día da festa. O cruceiro do Campo fronte á capela. Unha cruz 

de madeira nas Barreiras e outra moi artística nos Fornos, un cruceiro na Fraga 

das Bidueiras, outro no Feal e finalmente está o chamado Cristo de Portonovo.

Roupar na prensa

No Boletín Oficial (1851) da provincia de Lugo hai unha citación feita a unha 
veciña de Roupar por roubarlle un año a un veciño. O cal aparece descrito como 

de cor branca, pelo negro etc. e que viste “saya y dengue de picote” chaqueta de 

pano negro e pano branco na cabeza.

En El Correo Gallego de 1935 fala do nomeamento de Celestino Freire Díaz como 

coadxutor de San Pedro de Roupar e o seu anexo o Aparral.

No xornal La Vanguardia Española do 19 de febreiro de 1967 dáse conta da forte 

tormenta que descargou sobre Roupar onde un raio derribou o campanario e as 

dúas campás, despois baixou pola torre ata o cemiterio e arrincou a lápida dun 

nicho no que repousaban os restos dun veciño enterrado había só unhas horas.

No Progreso de 1978 na sección Estampas da Terra Chá, José Vidal Rodríguez 

escribe sobre el Roupar primitivo. No mesmo xornal e sección pero no 1979 

pregúntase: termas romanas en Roupar? 

En La Voz de Galicia de abril de 1997 vén unha entrevista a Antonio Pernas que 

estivo fuxido durante os tres anos que durou a guerra civil. Desertou xunto a 

un compañeiro e refuxiáronse nunha cova dun monte, entre Muras e Ourol, alí 

tiveron axuda da familia e tamén da agrupación de guerrilleiros e fuxidos que 

vivían por ese monte. O furado no que pasaron tres anos só tiña 1,70 metros de 

alto, 3 metros de largo e 2 de ancho.

Roupar escenario literario

Benito Vicetto (Ferrol 1824-1878), 

xornalista, historiador, dramaturgo 

e novelista , ademais de precursor do 

rexionalismo liberal galego, elixiu a 

nosa parroquia como escenario de 

dúas das súas obras: o relato La loca 

de Roupar e o libro de cabalerías 

Rogín Rojal o el doncel de los cabellos 

de oro, unha historia do ano 1250. No 

prólogo de Otero Pedrayo a un libro 

de Chao Espina lembra o seu paso 

por Roupar: “pasé por el crucero de 

Roupar y descansamos en su entorno 

de grave y afectuosa montaña”.
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Divertimentos

En Roupar había tres festas 

grandes, a festa do Campo na 

Tallería de Arriba, a de San Antón 

na Tallería do Medio e o Santo 

Estevo na Tallería de Baixo. O San 

Miguel celebrábase en Buscalte 

relacionado coa festa do Campo. 

Había tamén o San Roque na Torre, 

ademais de bailes nos salóns.

Un dos métodos de sacar cartos 

para as festas era elaborar roscóns 

ou roscas, ensartalas en pólas de 

loureiro e poñerlles un mango, 

para poder levalas na procesión e 

despois facer unha poxa.

Era grande a afección ao teatro, 

representáronse obras de 

Dostoyevski, o Don Juan Tenorio, 

Genoveva de Brabante , A cabra, 

La malquerida, Que viene mi 

marido... Había que levar da casa o 

banco para sentarse.

O fútbol ocupaba asimesmo 

un posto importante, no 1932 

fundaron a sociedade Aficción club 
rouparés, o seu principal obxectivo 

era fomentar a práctica de todos os 

deportes especialmente do fútbol, 

organizar veladas e conferencias para estreitar os lazos de amizade e afecto 

entre os socios, proporcionar os medios necesarios e ter un domicilio que foi un 

departamento do edificio Hijos de Roupar. A sociedade debía levar un rexistro do 

historial do club: partidos xogados, nomes dos equipos, árbitro, campos e nomes 

dos xogadores que axudaron á vitoria ou á perda. En caso de disolución os cartos 

sobrantes destinaríanse á biblioteca ambulante. A comisión organizadora asínana 

Benito López Garcia, Manuel Pardo Agras e Jesús Pardo Pernas.

Nun partido celebrado o 25 de decembro de 1956 contra o equipo de Noche o 

resultado foi 12-0 a favor do Roupar.

Nun xornal deportivo chamado El Castillo do 8 de abril de 1950 figura un longo 
artigo: “Roupar se proclama campeón interparroquial al vencer al Santaballa por 

2-1 en un interesante encuentro”.

Procesión en Roupar: diante á dereita, 
Manolo da Agra; primeiro levador da 
dereita, Manolo da Pena; no medio, coroa 
de roscas para a poxa

Equipo de fútbol de Roupar (sobre os anos 60, de esq. a dta. de pé: Luis de Chiquito, 
Servando de Buscalte, Boucello, o fillo do barbeiro, o irmán de Divina. Anicados: Pepe 
de Marcelino, Suso de Tato, o home de Camelia...
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Os divertimentos tamén podían estar unidos ao traballo, como ocorría nas fiadas 
e esfolladas.

Lendas e crenzas populares

A fonte de Santo Estevo, a da Santa e unha fonte de Candamil dise que brotaron 

onde puxo o pé o cabalo de Santiago.

O pozo do encanto na Besura dicían que non tiña fondo e o que caía alí non volvía 

a saír.

As campás de Roupar, chamadas Paula e María, tocábanas cando había tormenta 

para que a arredase co seu ruxido intenso.

Había xente que oía as campaíñas do viático antes de que soasen. Outros/as vían 
o enterro de alguén antes de que sucedese. Isto acontecíalle a algunha persoa que 

estivese moi en contacto coa natureza.

O mal agoiro tiña varias manifestacións, por exemplo que caese unha botella 

de aceite no chan, se oías cantar o cuco antes de almorzar, botábache a niñada 

(estabas cansa e con sono todo o dia). Se a curuxa cantaba moi preto da casa era 

sinal de morte. Por outra parte os últimos que casaban dicíase que traían o cuco.

Unha mestura de crenza e menciña popular dábase cando alguén temía estar 

infectado pola rabia, nese caso ían buscar a chave da capela de Bascuas e despois 

de poñela ao roxo vivo aplicábana na testa. Era o único remedio coñecido naqueles 

tempos contra a rabia.

Menciña popular. Curación a través da palabra

A curación pola palabra é habitual na menciña popular, que emprega ensalmos 

e oracións rematados en invocacións a Deus e a Virxe. O emprego de ensalmos 

é propio de case todas as formas de cultura primitiva, van dirixidos ás potencias 

que rexen os movementos da natureza, pero a súa eficacia tamén depende das 
divindades que oen estas invocacións. A palabra posúe virtudes terapéuticas pois 

activa á suxestión ou autosuxestión. Unha informante referiume ensalmos cos que 

afirma que ela mesma ou a súa avoa foron quen de curar a xente que padecía o 
fogo salvo, a gafadura, o mal da teupa ou a úlcera. A suxestión e a fe na curación 

deberon ter moito que ver.

O fogo salvo

Tamén lle chaman culebrilla en castelán, porque empeza coa forma da cabeza 

dunha cobra e acaba en forma de rabo. Maniféstase cunha especie de vexigas cheas 

de líquido. Hai xente que afirma que non se cura con menciñas senón recitando 
unha oración e cuspindo levemente no mal durante nove dias, primeiro círcase 

cunha vela bendicida para que non siga andando e faise a bendición: “bendición 

de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” e logo dise a oración:

“Montes calvarios vistes arder

Salunguino le preguntó a Nuestro Señor

con que se apaga señor?

Con la saliva del pecador

para que non coma nin creza, da cabeza aos pés e dos pés á cabeza.

Non é pola miña sabedoría que é pola de Deus e da Virxe María

rezando un padrenuestro e unha avemaría”.

Se o enfermo/a están moi afectados pódese facer unha dobre bendición e esa noite 
xa poderán durmir.



222 223

Lela Castelo Santaballa
Apuntes sobre Roupar

A Gafadura

Mal feito por bichos gafos: cobra, sapos, sacabeira. Bendición ao principio e 

círcase, como no caso anterior, a vela debía estar bendicida o día 2 de febreiro 

(Candeloria), logo dise a oración:

Se es sapo vaite ao mato

se es sacabeira vaite á beira

se es cobra vaite á cova

se por aquí volves pasar

con auga e lume heite queimar

non é pola miña sabedoría

que é pola de Deus e da Virxe María

rezando un padrenuestro e unha avemaría.

O Mal da teupa

Maniféstase coa pel moura,  inchazón e dor nas mans ou nos pés. A señora 

Generosa, avoa de Marina Chao de Sucastro, curou a moita xente deste mal. 

Primeiro faise a bendición e despois de circar dise esta oración:

Teupiña, teupa matar

fillos e netos e bisnetos

e todo canto por aquí pasar

e se por aquí volves pasar

con auga e lume heite queimar.

Ao acabar fanse cruces coa vela dicindo outra vez a bendición .

Úlcera

Bendición coa vela. Oración:

De que dependes úlcera

de cinza mil

vente á fonte mineral

con tres areas de sal

e tres de silval

e tres de ortigal

non é pola miña sabedoría...

Faise unha cruz sobre o mal con gromos de silvas e ortigas molladas na auga con 

sal (fonte mineral) durante nove dias ou se é necesario durante dezaoito dias. O 

enfermo debe tomar tamén unha cullerada de mel con romeu e outra de aceite de 

oliva, á primeira hora da mañá, durante nove dias.

Algúns topónimos singulares

A toponimia é o estudo dos nomes de lugar, da súa orixe e significado, 
está relacionada coa historia, pois infórmanos dos pobos que habitaron nun 

determinado territorio e déronlle nome.
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A Agra: palabra latina que significa finca labradía bastante grande e chá ou varias 
fincas cerradas.

A armada: significa trampa para cazar animais.

A Cortiña: vén do latín *cohors, sitio cerrado - as cortiñas son leiras cercadas 

destinadas ao cultivo de legumes e cereais.

A Graña: ben do latín *grania, refírese a unha granxa agrícola romana

A Panda: do latín pandu-a significa terreo combado, lomba.

A Rega: hidrónimo, de posible orixe prerromana rek-rego. Ten o significado de 
pequeno val polo que pasa un rego.

A Torre: do latín turre, fortaleza, pero tamén pode indicar casas fidalgas ou de 
labradores ricos.

As Valoiras: ten relación con val máis o sufixo oira que vén do prelatino awr co 
significado de corrente de auga.

As Folgueiras: lugar onde abundan os felgos ou fieitos.

Baxín: vén de *uilla bagini  ou baginus, nome do antigo posuidor da *uilla ou 

explotación agrícola.

Buscalte: vén do latín busto, extensión de terra para pastar o gando. Calte podería 

ser o nome do posuidor.

Castrillán: castro illán. Castro illado, afastado, que está lonxe. O termo illó pode 

corresponderse cun pequeno manancial.

Aruxo: voz prerromana,  a raíz *er indoeuropea significa fluír, moverse a auga. 
Lugar con auga.

O Boucello: diminutivo de bouza, terreo que está a monte con toxos, uces etc.

O Pimpín: de orixe onomatopeica e indicando unha fonte de pouco caudal, que 

pinga.

O Reboredo: vén do latín robur> robureto> reboredo. Edo é un sufixo abundancial 
igual a carballedo ou carballeira, lugar onde abundan os carballos.

Aguillón: pedra ou monte rematado en punta.

Calousada: cal>calis camiño ou rúa, alude a unha antiga vía nun lugar poboado. 

Calousada sería antiga cal ou rúa lousada ou cuberta de lousas.

O ensino

1ª fila: 2º pola esq. Pepe de Antonio, último pola dta. Amador da Pena. 2ª fila: 1º pola 
esq. Manuela da Pedreira. 3ª fila: 2º pola esq. Remedios de Aquilino. Co mestre D. Isaac
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Os roupareses que emigraron a Cuba dábanlle moita importancia ao ensino e a 

cultura de aí que sufragasen a construción de escolas. Así na Tallería de Abaixo 

nun terreo cedido, construíron unha escola mixta nos anos trinta. O primeiro 

mestre foi don Jesús Río de Lugo, pero antes xa houbera os chamados “mestres de 

ferrado” que daban clases nunha casa prestada. Recibían o seu xornal en especie 

e ían comer á casa dos alumnos, un día por cada un, pero se nunha casa había tres 

alumnos tocáballe ir tres días a comer alí. Don Isaac, mestre de ferrado, era un 

home moi culto que ensinou a ler por signos a dous mudos e tamén matemáticas, 

incluso ensinaba a escribir a máquina. Despois de don Jesús estivo dona Alicia 

Vila Cabado, orfa de guerra, unha mestra moi boa e xa máis tarde Manolo do 

Cristo, nacido en Roupar.

A escola habanera da Casanova foi custeada pola Sociedad de Instrucción, 

Beneficiencia y Recreo de Hijos de Roupar, con domicilio na Habana. Esta 
sociedade tiña como obxectivos principais: fomentar e propagar o ensino, 

interesarse polos veciños que chegasen a Cuba, velar polos intereses xerais 

de Roupar e protexer aos asociados con poucos recursos. No artigo 41 do seu 

regulamento aprobado en xuño de 1913 di que as clases deben ser diúrnas e 

nocturnas, as materias impartidas serán: lectura, escritura, gramática, aritmética, 

agricultura, historia, xeografía, xeometría, contabilidade, labores femininas e 

correspondencia. Ademais daranse conferencias para adultos sobre agricultura, 

gandería, avicultura, apicultura, e explicacións sobre o Código Civil.

Nos anos corenta, para os nenos o mestre foi don Benito López García, gran 

pedagogo pero da filosofía de que “a letra con sangue entra”, foi autor tamén dos 
libros La inmortalidad, Conferencias e Historia de la pedagogía. Para as nenas 

tiñan a dona Justina Peña Maria e despois a dona Julia Arranz Ruiz casada con 

Joaquín Valero, que por ser de esquerdas e republicano foi apartado do ensino. 

Posteriormente ocuparon a praza dona Concha de Castro, dona María Teresa 

Iglesias Arsira e finalmente Remedios Pernas Blanco.

Debido á ditadura imperante había que rezar un nosopai ao principio, e ao final 
cantar o “cara al sol” desfilando ao redor da clase.

O mestre don Jesús cos seus alumnos na escola da Tallería de Abaixo, anos 40. Ao seu 
lado as súas fillas. De esq. a dta.: 2ª Carmen da Pedreira, 3ª Clara de Engracia, 6º 
Arturo da Fraga, 7º Pepe de Percordeiro, 8º Juan de Baldomero

Dona Julia coas 
súas alumnas no 
1955 na escola 
habanera. Última 
fila, no lado da 
mestra, Carmiña 
da Pedreira e Mari 
Carmen Tato
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Modos de vida e economía

Como noutros sitios de Galicia, en Roupar había artesáns, ou sexa persoas que 

realizan traballos individualizados e que teñen unha relación directa co cliente 

fronte á fabricación industrial en serie, que é o que prevalece hoxe. Había 

zoqueiros como José do Campo e Marcelino Hermida que facían zocas chinelas 

máis abertas, calugas máis cerradas e zocas de caña que combinan caluga con 

polaina.

Carpinteiros: Ricardo na Casanova, o señor Baltasar na Tallería de Baixo e 

Antonio do Boucello.

Ferreiros: Enrique da Torre, Eugenio Pernas da Pinguela, Marcelino de Sucastro 

que tiña incluso forxa e roda de afiar, e o pai de Urbalina.

Xastres: Narciso e Guillermo.

Modistas: Carmen da Pedreira, Carmen do Pinar, Luz de Castelo e nos anos 

corenta María Carreiras, nai dos Guerreiro.

Para tocar as campás estaba José de Cela, ao que pagaban cun mollo de renda 

por cada casa.

Teceláns: sobre todo na primeira parte do século XX, habíaas en todas as 

parroquias. No lugar da Pedreira tiña o seu obradoiro Isolina do Santo. A xente 

leváballe a la, o liño o algodón, segundo como quixera as prendas. Se querían 

facer lenzo, levaban as liñas soas, se tecían con liñas ou estopa e la facían o picote. 

Para sabas e sabos ou tea para roupa, usaban o lenzo feito con liño fino. A estopa 
era o liño máis bruto. Tamén lle levaban trapos e nobelos para facer as colchas.

O lugar da Torre  tivo a súa tecelán  que foi Dosinda, tecía sobre todo colchas 

de repaso e mais de trapos. Relacionadas coas tecedeiras están as trapeiras que 

mercaban trapos para as colchas ou daban en troco fontes, cacheleiras, vasos... 

que traían nunha cesta na cabeza.

Os cesteiros viñan polas casas e quedábanse traballando un ou dous días. 

Dentro da economía eran importantes os gandeiros e gandeiras que coidaban 

vacas, porcos, ovellas e incluso posuían cabalos bravos que vivían nos montes da 

Azureira e Esperada, antes de plantaren os piñeiros.

Os cultivos eran máis ben escasos, o centeo era máis abundante que o trigo. De 

froita: mazás repinaldos, peras de nabo e urracas.

O traballo das mulleres

As mulleres tiñan que axudar 

nos labores agrícolas e 

gandeiros, unha informante 

díxome que ela cavara na 

roza e arara igual cós homes. 

Ademais tiña que ocuparse 

do liño, ás veces ía ás fiadas, 
xuntábanse de noite e fiaban 
animadas pola música dun 

gaiteiro e un acordeonista. 

Malla en Roupar de 
Abaixo. Carmen da 
Pedreira á dereita, 
collendo a palla. 
Ao lado, Marina de 
Sucastro

Isolina da Pedreira coas vacas, a súa tía e Tonete 
na grade
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Podían estar ata as 

catro da noite, pero sen 

esquecerse de madrugar 

ao día seguinte para 

segar no trigo ou no 

centeo. Cando casaban 

multiplicábanselles os 

traballos, xa que tiñan 

que ocuparse do home, 

das persoas maiores, do 

coidado da casa e dos 

fillos. Por iso cando ía á 
maraña levaba ao neno máis pequeno nun cesto, pero se había un furado xeitoso 

metíao alí, mentres ela traballaba.

Muíños e fontes
Nos pequenos ríos, que collían o nome do lugar por onde pasaban, construían 

moitas veces muíños de auga para moer a gra, eran de parceiros e cada un moía 

cando lle tocaba, tamén se chamaban muíños de rolda, e o que amañaba algunha 

avaría e non lle pagaban quedábase coa rolda. Os muíños eran: muíño da Torre, 

muíño da Pedreira, da Criba e da Azureira.

Había así mesmo fontes, que antes 

dos pozos e traídas, cumprían 

unha  función importante. 

Algunha de nome tan orixinal 

como a fonte da cereixa, que 

servía para que foran os do lugar 

do Mingolo  buscar alí a auga 

e era onde bebían as vacas. Na 

Pena, a fonte da Beira do Rego 

sustentaba a todo o lugar.

As feiras
Para a economía rural do pasado século eran moi importantes as feiras, nelas 

vendíanse produtos agrícolas e gandeiros e mercábanse outros que non se 

producían na propia explotación. Tiñan  unha función social, xa que permitían 

que se relacionasen persoas que habitualmente vivían illadas. Nela atopábanse 

con parentes, amigos ou coñecidos doutras aldeas. Ademais cada compra-venda 

de gando tiña o seu alboroque ou celebración, primeiro bebían unhas cuncas de 

ribeiro que logo acompañaban con polbo á feira e un bolo de pan. Un dato curioso 

é que nunca se vendía un animal coa corda, o tratante ou comprador tiña que 

traer a súa propia porque crían que ao vender a vaca coa corda vendíase a sorte da 

corte. Había tratos de todo tipo, incluso de casamento. 

A feira en Roupar era o trece de cada mes, primeiro celebrábase na fraga da 

Calousada e despois trasladárona para a Casanova. Había cegos que cantaban 

coplas acompañándose do seu acordeón, 

un poeta que recitaba poesías , incluso as 

facía no momento, só tiñas que  dicirlle o 

nome e xa tiñas o teu poema do trinque.  

De Viveiro, coa súa cesta na cabeza 

viña a Repatriada que traía chicharros 

e sardiñas xa cociñados, separados en 

capas mediante unha verza.

Duraba ata despois do mediodía e logo 

de comer, celebrábase o “paseo” no que 

mozos e mozas saían a pasear e coñecerse. 

Á noitiña viña o baile no salón El Encanto, 

iso si, avisaban cun escrito na parede: “se 

prohíbe ceder la pareja”.

Lavando no lavadoiro de lousóns da Criba. Remedios de 
Aquilino e Josefa

Muiño da Azureira

Carmen da Pedreira e Ramón bailando 
no salón de Segundo, no 1966. Subindo 
á escada, Victor do Ares
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As tabernas
As tabernas tiveron unha función social importante no mundo rural. Na  Tallería 

de Baixo as máis antigas eran a de José Folgueiras e a de María Andrea, eran 

asemade ultramarinos, mesóns e daban comida e pousada sobre todo aos feirantes 

que podían gardar o gando nos seus curralóns. A do señor Segundo tiña ademais 

salón de baile. Outra taberna era a de Fraga na Calousada, neste mesmo lugar na 

Ramalleira din que houbo outra taberna, hoxe en ruínas, por onde pasaban os 

maragatos. En Roupar de Arriba ou Tallería do medio estaba Cas Tato que existe 

desde 1861. O mesón de Tato era unha parada obrigatoria dos que ían de Viveiro 

a Lugo, aquí facíanse tertulias políticas e era visitada por xente importante para 

a cultura galega como Isaac Díaz Pardo, Chao Espina, que pasou aquí varios 

veráns, Bouza Brei durmiu nesta casa durante as escavacións arqueolóxicas, 

Anxo Guerreiro e o seu irmán Gil etc. Outras tabernas eran casa Rochela, que 

tiña o correo, bar Carreiras, casa de Lista, onde se facía a entrega do gando o día 

da feira, o bar Marcial, casa Hermida, casa de Luís da Agra, bar de Silvestre e 

bar de Artemio. Na Armada, último lugar de Roupar estivo o bar de Antón. En 

Roupar de arriba había tamén farmacia e ferretería.

Personaxes populares
Haberá uns cen anos, pasaban por Roupar pobres para pedir ou vender algo como 

Ramila que ofrecía area en po traída desde a canteira de Lousada na cabeza, 

esta empregábase para fregar pranchas, zocas etc. Outros como Gumersindo que 

tocaba a guitarra e durmía na casa dos Castro Vilar ou Xan Guindán que traía un 

carriño tirado por un can; A Perola, que se caracterizaba por poñer moitos trapos 

na cabeza, Xaquín das Herbas...

Minerais
En canto a riqueza mineral fixéronse escavacións na Azureira en busca de ferro 
e  miraron se había carbón na Ribeira e no Reboredo pero estaba moi fondo e 

decidíronse por As Pontes. Sen embargo no Correo Gallego de 1884 fala da 

produción de carbón vexetal e da abundancia de ferro.

Ditos e frases feitas de Roupar
En vez de grazas din: “deus che dea que dar e que ter”. “Teño o demo ao lombo e 

o inferno á porta”: doíanlle as costas e non se levaba ben coa veciña”. “Aí che vai 

canto Marta fiou”: iso é todo. “Foi como a xesta varredoira”: foi moi eficaz. “Curou 
coma un naipe”, curou completamente. “Perdo os toteles”: perdo a habilidade para 

facer cousas. “Non casou pola ovella que casou pola la” fíxoo polos cartos.

Léxico
Sofrece >por se acaso

Agadamente> adrede

Surosa> que dá sorte

Albaroque> comida para unha celebración sinxela

Alburgar> mentir ou aldraxar

Encivido> ensimesmado

Murcio> picado, dito do leite

Fanfonia> lenta

Conversible> de trato amableChao Espina no centro con Mari Carmen Tato, 1ª á dereita
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Axirar> peneirar

Caruncho> graos alargados e negros que nacen nas espigas do centeo

Esbúrdigo> lugar illado, feo.

Hai que celebrar que está voltando xente nova para as aldeas, de momento moi 

timidamente. Na nosa zona trátase de universitarios que optaron por vivir da 

agricultura ecolóxica e os obradoiros de comida san.

Quizá poidamos ser optimistas e que o renacer das aldeas non sexa só un soño.

Agradecementos

A Mari Camen Tato

Aquilino da Tallería

Carmen da Pedreira

Marina de Sucastro

A señora Julia do Pinar (A Torre).

 

Mil grazas polas súas informacións e amabilidade.

Roupar das verdes pradeiras
Das fragas fermosas
Das xentes rumbosas
E cantareiras.

Casa de aldea en Roupar, óleo de E. Chao Espina
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Cronista oficial de Ortigueira, profesor e historiador
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PEDRO FERNÁNDEZ DE SOLLOSO, UN “POBLADOR” PONTÉS 
EN AMÉRICA A COMEZOS DO SÉCULO XVII

Comentario histórico e transcrición dunha proba de Limpeza de sangue feita na 

vila das Pontes de García Rodríguez o 8 de marzo do ano 1610 con motivo de 

embarcarse, cando se dera a ocasión, para ocupar un oficio que precisara desa 
proba; ou para marchar a “Tierra Firme”; proba que se fixo a petición e por conta 
dun veciño desta terra chamado Pedro Fernández de Solloso.

ABREVIATURAS

Para a lectura do texto orixinal inserido ó final, faise necesario o uso e compresión 
de certas abreviaturas usadas na época e no texto orixinal, motivo polo cal as 

expoñemos e comentamos a continuación.

Advertencia introdutoria: Unha das abreviaturas que usamos na actualidade é a 

(@) e este signo é unha reprodución alterada da abreviatura que se correspondía 

cunha unidade de masa, ou de volume, chamada “arroba” que era moi frecuente 

no século XVI e XVII; tempo no que transcorre a acción da presente historia. Esa 

abreviatura aparece en diversos documentos notariais (por exemplo de Viveiro) 

como medida de masa de moitos produtos do mar, salgados e curados listos para 

vender, de “mercader a mercader”, como se di nos contratos de venda, e figura 
escrita así: “a°s”;  que ó escribila moi rápido, cunha letra sobreposta e un xiro de 

moneca dalgúns escribáns (a xeito de ligadura)  deu lugar a un signo parecido ó que  

tomou o da  arroba actual “@” tan usado en Internet . Nos tempos presentes penso 

que case todos os usuarios de medios e aplicacións ofimáticas e de internet saben 
como se escribe, se ben é un símbolo gráfico que, recalco, non se corresponde 
exactamente coa abreviatura orixinal, pero si co son da palabra escrita.  

Comézase a táboa pois con esa abreviatura aínda que non aparece no expediente 

que se transcribe no apartado correspondente, pois penso que de todas as 

expostas é a única que se utiliza na actualidade. Non lle botemos toda a culpa 

á xuventude por escribir con abreviaturas, xa estaban inventadas, en todo caso 

deberíamos propor a ensinanza e aplicación das mesmas, pois o que está pasando 

lévanos, outra vez, por ese camiño. Nin os escribáns eran tan desordenados nin a 

xuventude actual son uns vagos; os primeiros coñecían o seu oficio; e os segundos 
son os nosos fillos ou netos, se escriben así é por algo;  ó mellor é necesario 
recuperar o moito e bo da nosa gramática e da escritura das linguas romances que 

forman parte do noso pasado e son a raíz da nosa cultura falada e escrita; se así 

o fixeramos non nos comerían á nosa porta outras linguas que o fan porque son 
linguas de economías e países poderosos, con intereses económicos e comerciais 

dominantes que pretenden sempre a máxima ganancia; pese a quen lle pese e 

custe o que custe na maioría dos casos. Desculpen por este exordio, tampouco  

quero meterme onde non me chaman. O da arroba xa estaba inventada, vaia, e 

o das abreviaturas moita xente úsaas pero só as entenden os que as escriben; os 

escribáns, por suposto, entendíanas todos.

Lista de abreviaturas, ou signos de abreviación, usadas, sobre todo, polo escribán 

Juan Justo no documento orixinal que se transcribe no ANEXO DOCUMENTAL  

e o seu significado no texto que se transcribe ó final deste traballo.

Figura Valor
a°s Arroba medida de masa e de capacidade, equivalente, se-

gundo as distintas zonas, a unha cantidade comprendida 

entre os 11 e os 15 Kilogramos, ou entre os 15 e os 20 litros 

 Esta mesma figura tamén pode significar “años”
Alo Alonso

allde alcalde

Anto Antonio
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aos años

berd verdad

Brme Bartolomé

cata Católica

cdo conocido

contdas contenidas

contdo contenido

dhs dichos, dichas

diz dice

derco derecho

dona doña

drco derecho

ffa fecha, hecha

ffo fecho

juramto juramento

Fre Fernández

goveror gobernador

grs generales

Intro interrogatorio

Jenes generales

juo Juan

Justa justicia

Ma María

me madre

mrd merced

nescso necesario

ningo ninguno

noto notorio

nra nuestra

nrastafee cat Nuestra santa fe católica

nuebamte nuevamente

pe padre

pes padres

Pez Pérez

pido y suplico 
a vuestra mer-
ced

pido y supplco a Vs md

pz Pérez

Po Pedro

pra primera

pregdo preguntado

pregta, preguta pregunta

pregtas preguntas

prima primera

pte parte

puco y noto público y notorio

presto presentó

presta, prsta presenta

pte parte

Ptes Puentes

Ptes de gra rro Puentes de García Rodríguez

q que

puca pública

qnsi que ansi, que así

qra cualquiera
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qta cuarta

qto cuanto

res responde

Rco Revocó, ratificó

rrdo recibido

rres reales

rro Rodríguez

sauo escribano

sr señor

sta Santa

Sta ynqon Santa Inqusición

Sebastan Sebastián

segda segunda

seiso seiscientos

sige siguiente

so escribano

Sto offo Santo oficio

soltro, solto soltero

supco suplico

tdo Tenido, tratado

to Testigo, testimonio

tdo tratado, todo

tra pta tercera pregunta

tos testigos

va villa

via villa

A Vsa supco Vuestra señoría suplico

vzo vecino

xpianos cristianos

ynformon información

ynterroga yn-
terro

interrogatorio

ytem además

CAPITULO I. A LOITA POR SAÍR DO REINO DE GALICIA A 
COMEZOS DO XVII NA PROCURA DE TRABALLO E FORTUNA

INTRODUCIÓN

Os feitos que se describen no presente traballo ocorreron entre os anos 1610 e 

1621; abranguen polo tanto un período de dez anos nos que a vida na vila e terra 

das Pontes de García Rodríguez corría ó son da natureza existente nas ribeiras do 

Eume e dos seus afluentes; ía e viña coa súa parsimonia ou coa súa présa, segundo 
viñera a estación do ano. Ese Eume segue na actualidade  recollendo as augas 

desas montañas e dese amplo val, pero a paisaxe non é a mesma, nin a quietude 

nin os aromas das súas ribeiras, nin o ar,  pouco ou nada que ver con antano, 

aínda que a emigración non desapareceu de todo. A esa emigración que se daba 

na Galicia daquela época, naquel reino de Galicia do Antigo Réxime, ímoslle 

facer unha pequena crónica da man dos veciños dunha vila como a das Pontes de 

García Rodríguez.

 1. Comeza a historia de emigración do noso protagonista

A presente crónica está relacionada coa historia dun rapaz das Pontes que 

abandona esta terra no ano 1610 e que dez anos despois atópase en Sevilla coa 

intención de embarcar rumbo ás Américas. Neses dez anos parece que estivera en 

Sevilla e que seguía solteiro. Cando se foi das Pontes era un rapaz; en Sevilla xa 

era un home que se atrevía a tomar rumbo ó descoñecido ó que ía como labrador, 

ou iso era o que el pensaba. 
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Mentres, naquel ano de 1610 un veciño chamado Luís Pérez ocupaba a praza de 

alcalde ordinario da vila das Pontes de García Rodríguez, un cargo que rotaba 

e que era ocupado por un dos moradores da vila, e que xunto con outros dous 

homes bos (rexedores) constituían o goberno local que estaban baixo a autoridade 

do representante do Conde de Lemos, que era o señor e o dono da xurisdición. 

Para exercer a súa función o alcalde asistíase necesariamente dun escribán (que 

neste caso parecía unha persoa instruída) que se chamaba Juan Justo1.  Por aquel 

entón xa non dispoñían da antiga e primixenia  casa do concello; aquela vella 

residencia municipal situada primeiramente no antigo castelo que, tempo andando, 

1  Con este nome existiron dous escribanos nas Pontes; o primeiro témolo documentado no ano 1 
561 ó dar testemuño do casamento de María de Galdo, filla de Rodrigo de Montouto e de Inés de 
Galdo, donos e veciños do lugar de Vilar Maior, pertencente á parroquia de San Xoán do Freixo. 
E o outro, o segundo, que pode ser fillo do anterior, no 1610; que como se pode comprobar polas 
imaxes que se achegan máis adiante, teñen distintas sinaturas, e distintos “signos” que eran persoais 
e intrasferibles, os cales facían á man ó final de cada documento público.

debido ao deterioro desa edificación medieval, tivo que abandonarse, polo que a 
reunión a consello dos veciños celebrábase no entorno doutros edificios, tanto 
no adro da igrexa parroquial de Santa María das Pontes, coma noutros lugares 

públicos dispoñibles. Máis tarde, co paso do tempo, poderíase construír unha 

nova casa consistorial. 

Os veciños das Pontes de García Rodríguez cada ano elixían ós seus representantes 

e facíano habitualmente no mes de xaneiro; noutros lugares e coutos facíano 

por Nosa Señora de marzo, seguindo costumes antigas traídas polo calendario 

romano e pola tradición. A elaboración dun padrón era un acontecemento maior, 

e o reparto e cobro de impostos era motivo de tristura; a pobreza era xeneralizada 

e só uns poucos tiñan un nivel de vida aceptable.

Se ben os alcaldes das Pontes tiñan poder, este non era absoluto nin moito menos, 

pois en moitas das causas civís e penais estaban obrigados a derivalas ó meiriño do  

Conde de Lemos que residía no Castelo de Moeche, onde tamén estaba o cárcere 

da xurisdición. Tanto da vila das Pontes como na de Cedeira estaban obrigados 

a respectar a autoridade dos donos do 

señorío e dos seus meiriños, pois as dúas 

xurisdicións e vilas andaban na mesma 

cabeza, cando menos desde os séculos 

XIV e XV, tempo no que pasan de vilas 

de señorío pertencentes ó condado de 

Trastámara, a vilas de señorío particular, 

posta no caso das Pontes na cabeza do xa 

coñecido escudeiro García Rodríguez de 

Valcárcel. 

As Pontes pertenceu ó tipo de señorío 

particular e desde o século XV ata os 

anos nos que se desenvolve a presente 

historia (que, lembremos vén sendo 

Adro da igrexa parroquial de Santa María na actualidade

Pedro Fernández de Castro, VII Conde 
de Lemos
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entre os anos 1610 e 1620) estaba nas mans da Casa de Lemos. Por eses anos de 

comezo do século XVII, outro descendente de galegos que tamén deixaran a súa 

terra nalgún momento de finais do século XV ou de comezos do XVI, chamado  
D. Miguel de Cervantes  Saavedra escribía, ou preparaba, coa protección do 

Conde de Lemos D. Pedro Fernández de Castro2 (Señor tamén da Vila das 

Pontes), a segunda parte3 das aventuras daquel enxeñoso fidalgo universal a quen  
se coñecerá universalmente como Don Quijote4; se ben o seu alcume era o de 

Alonso Quijada ou Quesada, que ó autor parecía faltarlle un pouco a memoria;  

pouco importa iso ó caso, o que importa é a herdanza deixada por Cervantes 

para a literatura universal, que é o que del recibimos; legado cultural del e do seu 

tempo que recibiu a axuda  destacada e a prestada ó ilustre escritor  polo citado 

señor das Pontes, que foi un auténtico mecenas das letras e doutras artes e que 

morreu cando contaba 46 anos, no ano 1622.

Nesta ocasión imos falar de fidalgos, dos pobres fidalgos de comezos do  XVII; ou 
de polo menos un, chamado Pedro, que era da casa de Solloso e de Montenegro, e 

que se foi para as Américas cando tiña 28 anos.

Aínda que as súas aventuras, ou desventuras, nada teñan que  ver coa largueza 

e loucuras do fidalgo da Mancha, nin moito menos, pero si co tempo no que as 
andanzas  de don Quijote e do seu escudeiro Sancho contábanse de viva voz e 

corrían, seguramente,  de feira en feira. Se quixeramos facer comparacións co 

2  Precisamente esa segunda parte da obra citada dedicaríalla Cervantes no 1915 ó citado 
conde do xeito que segue: “Dirigida a don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, de 
Andrade y de Villalba, marqués de Sarria, gentilhombre de cámara de su Majestad, comendador 
de la encomineda  de Peñafiel y de la Zarza, de la orden de Alcántara, virrey, gobernador y capitán 
general del reino de Nápoles y presidente del supremo Consejo de Italia. Año 1605. Con privilegio. 
En Madrid, por Juan de la Cuesta. Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del rey nuestro 
señor.” D. Pedro Fernández de Castro naceu no ano 1576 e morrería no 1622, ano no que, como 
verán, acabo a historia do fidalgo das Pontes Pedro Fernández de Solloso.
3 A primeira, publicada no 1605, dedicáralla ó Duque de Béjar.
4 Segundo a importante opinión do académico e catedrático  D. Martín de Riquer, “Quijote significa 
la pieza de la armadura que cubre el muslo y procede del catalán cuixot, «muslera» (cfr. J. Corominas, 
Dic. Etimológico leg. Castellana, III, 953”. Véxase en MIGUEL DE CERVANTES, DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA, EDICIÓN Y NOTAS DE MARTIN DE RIQUER, DE LA REAL ACADEMIA, 
EDITORIAL JUVENTUD, S.A., Provenza, 101-Barcelona, 1974, octava edición, Vol I, páx. 40, 
nota 14.

pretendido por Pedro Fernández de Solloso,  en todo caso poderiamos  aventurar 

algún parecido co bo de Sancho, o escudeiro por antonomasia, porque aínda que 

este non se foi para o Novo Mundo,  a ilusión non lle faltaba,  nin tampouco as 

ansias por acadar riquezas e gobernos de “ínsulas”. Aínda que  esta pode ser unha 

apreciación moi persoal de quen isto escribe, poida que o pontés Pedro Fernández 

de Solloso procurara a aventura, unha aventura para o seu destino. A riqueza 

non sabemos se chegou a ela, nin tampouco se as súas metas andaban ó par das 

de Sancho; soamente sabemos que quería irse para o Novo Mundo como moitos 

outros rapaces da súa idade; e sabemos que se foi, nada máis.

2. Os expedientes de Limpeza de Sangue, un requisito obrigatorio. 
A dúbida polas crenzas relixiosas. Os primeiros galegos desta zona 
no Alén mar5

Feita esta introdución, e seguindo coa historia, diremos que  o caso foi que 

debido á solicitude dese veciño das Pontes (que contaba dezaoito anos no 1610 

e que se chamaba Pedro Fernández de Solloso) fíxose necesaria a apertura dun 

“expediente de Limpieza de Sangre6”, mediante o cal se recolleu o testemuño de 

varios veciños da vila das Pontes; pasado relacionado cos costumes relixiosos da 

súa fidalga familia. Para tal efecto chamábanse homes de recoñecido prestixio que 
5 Para os interesados neste tema direilles que, ademais dos arquivos públicos oficiais e dos 
particulares, poden consultar a publicación “ LOS GALLEGOS Y EL NUEVO MUNDO EN 
LA ÉPOCA VIRREINAL Edit. Polo Grupo NONO ARR, BANCO PASTOR con motivo do V 
Centenario do Decubrimento. Os autores que forman este grupo son. JOSÉ ANTONIO PARRILLA, 
JOSÉ ANTONIO MUÑIZ, CAMILO CARIDE. A primeira edición é do ano 1983. Edita NONO-
ART, S.A. Marino Cubi, 63. 08006 Barcelona. 1987. 187 páxs. 
6 As probas de “Limpieza de Sangre” mantivéronse ata que a Ley do 16 de maio do ano 1865 as 
suprime definitivamente, e con carácter xeral, pois ata esa data a información achegada por esas 
probas era necesaria desde contraer matrimonio ata para ingresar en calquera corpo do Estado; o 
que se recollerá na Constitución Española do ano 1869 ( art. 27) e na do 1876, e que xa se trataba 
desde a do ano 1845.
Unha da súas acepcións era: “Calidad de no descender de moro, judio, hereje o pentenciado.” Ata o 
ano 1824 esa proba restrinxía moito máis o acceso a outros corpos e estados, mesmo o do ingreso 
nunha corporación, colexio, universidade, e incluído para exercer certos oficios ou profesións, 
o fundamento era relixioso, baseándose na condición social e xurídica precisamente por razón 
relixiosa. Teñamos presentes que xa en marzo do ano 1492 a raíña dona Isabel decretara a expulsión 
dos xudeus; iso explica un pouco a necesidade de ter que someterse a estas probas, pois de existir 
algunha dúbida acerca dos antepasados de Pedro Fernánde de Solloso non podería nin embarcar, nin 
nada que se lle parecera, senón que incluso podería ser procesado.



248 249

Carlos Breixo Rodríguez
Pedro Fernández de Solloso, un “poblador” pontés en América a comezos do século XVII

respondían baixo xuramento (“so cargo del juramento”) a unha serie de preguntas 

do interrogatorio fixadas pola Lei; preguntas que, ademais de dar os datos da idade 
tamén o facía do seu aspecto físico, pois era necesaria algún tipo de descrición 

para recoñecelo a falta, claro está, doutros medios. As testemuñas deron datos da 

súa condición relixiosa, da del e mais da dos pais, avós e demais antepasados; o 

que na actualidade  pode resultar sumamente estraño a moitos e moitas persoas 

daquela non era tal, enténdase que o das crenzas  dos seus antepasados e mais 

a súa, vista desde a perspectiva intransixente relixiosa da época, era o que se 

necesitaba para demostrar esa limpeza desexada, sen mancha de “moros” nin de 

xudeus. Pero ademais do relacionado coa relixión  as testemuñas tamén deron 

outros datos coma que era fidalgo de pais e avós, ou que o rapaz tiña o corpo 
refeito (poida que polo traballo) e que a pel da súa cara era de cor amarela7. Con 

18 anos  seguramente tiña cara de neno, moitos soños e baleira a faltriqueira.

Á vista do antedito, cal era a necesidade que tiña de irse Pedro Fernández de 

Solloso? Emigrar non, pois non saía dos reinos que se agrupaban baixo a plural 

Coroa de Castela pois saía dun reino para irse para outro; cambiaba de reino  pero 

non de Rei. 

7 Lembren que o apelido Amarelo aínda se conserva por Muras e outros lugares, e poida que houbera 
máis xente amarela da que pensamos por esta zona.

A súa aspiración era moi común naqueles 

tempos de crise e pódese describir como a de 

tantos outros que emprendían camiño cara a 

populosa e comercial cidade de Sevilla onde se 

atopaba a Casa da Contratación8 para (se a sorte o 

acompañaba) dar cun señor, un amo que o levase 

cara ás Américas, a calquera dos reinos que tiña 

a Coroa (que naquel ano cinguía o rei Felipe III 

e a raíña Margarita de Austria) na procura dun 

lugar onde poder asentarse, formar unha familia 

e acadar os ansiados e prometidos froitos da 

deusa “Fortuna” que, baixo advocación cristiá, 

era convocada moi a miúdo como unha das moitas manifestacións da Virxe, de 

Deus ou dalgunha santa ou santo da corte celestial ós que, movidos pola fe,  se lle 

atribuían, entre moitos outros inmateriais,  eses outros materiais. 

Había moitos pícaros, moitos desleigados,  pero case todos tiñan na boca o nome 

de Deus, a quen invocaban incluso para amolar. Estamos na época onde a literatura 

segue describindo as andanzas de Lucas Trapaza, do Lazarilllo, de Rinconete y 

Cortadillo, da Lozana Andaluza; en fin de tantos e tantas pícaros e alcahuetas 
que pululaban polas grandes cidades e polas vilas máis poboadas e que tamén lle 

pedían amparo a Deus.

Pero, chegados a este punto débese retomar o fío desta historia e tratar de aclarar  

o porqué da necesidade de ter que facer unha proba como a de Limpeza de 

Sangue, que non ten nada que ver coa limpeza e purificación biolóxica, nin moito 
menos. Trataremos de averiguar a continuación que era, ou cales eran os posibles 

elementos contaminantes, pois a relixión púxolles nome e apelidos e a palabra 

xudeo ou moro tiña unha connotación de altísimo risco.

8 Nesta casa, da que daremos algúns datos máis adiante, realizábanse, entre outros moitos, os trámites 
para embarcar con rumbo ó Novo Mundo; sen eses trámites e a autorización correspondente ninguén 
podía abandonar estes reinos con destino ás terras do continente americano.

Sevilla, porto de Indias e sede da Casa de Contratación dende 1503 a 1790

Felipe III
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Non é que houbera xudeus nas Pontes nese momento, pois despois da súa 

expulsión a finais do século XV era moi difícil que ninguén se declarase como 
tal; si os houbo en Viveiro, en Ribadeo ou en Betanzos, por exemplo. Mesmo en 

Viveiro unha fonte próxima ó convento de Santo Domingo levaba, no século XVI, 

o nome de “ La Fuente de los Judíos”. Estas probas de limpeza de sangue tiñan 

tamén un obxectivo disuasorio, por iso se preguntaba nelas se os candidatos tiñan 

antepasados xudeus ou novos conversos, non fora a  ser. Os novos conversos tiñan 

fama de selo de portas para fóra, aínda que dentro seguían fieis  á súa relixión; 
pero o problema era que alguén acusara a un veciño desa práctica, pois estaba 

perdido. 

Acontecía tamén que por xenreiras exercéronse acusacións falsas, acusacións 

tendentes a desprestixiar para o exercicio dalgún oficio, onde algunhas testemuñas, 
cando querían prexudicar, non tiñan máis que sementar a dúbida de que algún dos 

antepasados do que movía o expediente eran del “asta banca”, que era un sinal 

cosido na roupa que se lles poñía ós xudeus, ou ós que se tiñan por dubidosos 

cristiáns, nos tempos da represión máis dura e cruel. Iso pasou, por exemplo, 

con algúns descendentes da casa do Pereiro en San Xiao do Ermo, da familia 

dos López de San Pedro; ou con algún outro de Cedeira coma os do apelido 

Poentas, e incluso coa antiga casa dos Mesía de Couzadoiro na figura do patrucio 
Lanzarote Mesía o vello; acusacións feitas por veciños que tiñan o fin concreto de 
desprestixiar e inhabilitar para o exercicio dalgún oficio;  o que moitas ocasións 
conseguían. Na proba feita a favor de Pedro Fernández de Solloso ningunha das 

testemuñas foi contraria ós intereses do bo do veciño das Pontes, pois de selo xa 

non houbera collido camiño para Sevilla, que foi o seu primeiro obxectivo.

3. Pedro Fernández de Solloso en Sevilla. Aparece Don Diego de Arrollo 

Daza, gobernador da provincia de la Nueva Andalucía

Un bo día, non sabemos cando, saíu das Pontes coa súa carta executoria e nada 

máis. Tardaremos dez anos en saber algo máis del.

Como veremos polos documentos orixinais, en 

Sevilla atopará un señor que necesitaba xente para 

traballar as súas terras nas Américas; e o señor non 

era calquera cousa pois tratábase de don Diego 

de Arroyo Daza, gobernador da provincia de 

“La Nueva Andalucía” (tamén chamada “Paria”), 

territorio este con moitos recursos agrícolas e con 

minas de sal que se situaba ó norleste do país que 

hoxe é Venezuela. Don Diego necesitaba para as 

terras baixo a súa gobernación soldados, labradores 

e labradoras e traballadores de diversos oficios e 
sobre todo matrimonios; e sen sabelo moi ben para 

labrador era para a ocupación que ía Pedro Fernández de Solloso, para cultivar 

unhas terras que estaban cheas de perigos e non só eran os que podían causar 

algúns nativos ou as feras, senón tamén o dos corsarios anglos e os holandeses 

que eran os que roubaban a miúdo o sal que necesitaban e non tiñan. 

Coñecemos algúns detalles relacionados coa misión de don Diego por unha das 

cartas que lle envía desde Cumaná ó Rey, a cal  está datada o 8 de xuño do ano 

16209, cuxo teor se transcribe:

“Cumpliendo con la mrd q su Magd (Dios legde)  fue servido hacerme 

de los cargos de Guvernador y capitan gl desa Provincia de la nueva andalucia 

me embarque en conserba de los galeones y legue a ella a los 26 de mayo adonde 

halle muy poca defensa y mucha necesd de repararla por ser el lugar corto y la 

gente tan poca, que acavado de tomar la posesion me obligó a tratar de fortifi-
9 Aquí lembramos a necesidade de man de obra que había en la Nueva Andalucía no ano 1620; e, 
cousa curiosa,  tamén que nese mesmo ano foi cando os chamados peregrinos puritanos ingleses 
(uns 102) do May Flowers arribaron a un lugar das costas septentrionais de América, que tamén 
estaban abandonadas, ou pouco poboadas, dando lugar, con esa primeira toma de posesión dunha 
parte dese territorio, descoñecido para a Compañía de Londres; e co que viría despois, á fundación 
no ano 1643 de “la Nueva Inglaterra”. Ese grupo de familias puritanas tamén sufriran persecución 
por parte da igrexa, nese caso da anglicana e víranse obrigados a fuxir, primeiro a Holanda, e despois 
ó continente americano na procura da liberdade de culto. Coa sinatura do pacto de Cap Cod, feito o 
11 de novembro de 1620 cambiaría todo. Como as cousas foron levadas de distinta maneira, a Nova 
Inglaterra medraría, e vaia se medraría; pero a Nova Andalucía non. 

Escudo de armas de don 
Diego Arroyo Daza
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carla luego con la yndustria que combiene y tengo obligon de saber de los años 

que aquí sirvo sin que los vezinos reciban bejacion ni queja ni su Magd costa, 

tanto mas con la ocasión que é hallado entre manos de cinco navios de piratas 

que andaban en las costas de la Trinidad y la Guayana, q nos a puesto en arto 

cuydado rispeto de la poca gente que ay para la defensa, la qual voy alistando 

por si se ofreciere haciendo de mi parte las diligencias posibles para acertar en 

todo el deseo que tengo de servir a su Magd toda mi vida…” e no reverso do folio 

engade “Los años pasados mandó su Magd a los vezinos de esta Ciudad cortar 

una cantidad de madera para anegar las salinas de Araya, y despues de mudo 

deste disinio y mando su Magd pagar lo que ymporto la dha madera a los vezi-

nos y el Goveror Coronel que lo hera en aquella sazon repartio alguna parte y 

quedaron en su poder treze mill setecientos y setenta y tres Rs y qdo le sucidio mi 

antecesor Juo de Haro le pidio esta misma cantidad y entro en su poder y ahora 

mela a de entregar a mi, los governadores no tienen en esta Ciudad cassa donde 

vivir ni la ay de ayuntamiento , ni carcel con lo que estan muy desautorizados y 

desacomodados de vivienda, VS se sirva de hazerme md a mi y a los demás que me 

sucedieren de que estos, 13773 reales q heran de los vezinos de aquí se gasten en 

estas obras pues son tan necesarias y aunq. se quiera ahora restituyr a los vezinos 

no ay a quien por que los mas sen muerto y los otros sean ydo y lafalta destas 

fabricas es muy grande. Sr Presste de las Yndias”.

Aínda que poida que Pedro Fernández de Solloso fora o primeiro, ou un dos 

primeiros ponteses que cruzaron o Atlántico rumbo ás Américas,  non sabía para 

onde ía, nin onde se metía, pois de ter coñecido o exposto na carta enviada por 

Don Diego Arroyo ó Rei, de seguro que non embarcaba. Antes que el xa foran 

outros galegos (varios centos ó longo do século XVI), algúns dos cales tiña en 

común con el a súa orixe na familia dos Sanjurjo de Montenegro do Padornelo, en 

Vilalba, pois, como veremos despois, a familia dos Sanjurjo de Montenegro tivo 

longa e frutífera xeración. Todo isto  non lle era descoñecido nin a el nin á súa 

familia máis achegada. 

Así aconteceu que uns anos antes que o noso protagonista pontés emprendera esa 

arriscada aventura, outro parente del (descendente da citada casa dos Montenegro)  

fixera o mesmo, ou parecido; tratábase dun rapaz  ortigueirés chamado Bernardo 
Sanjurjo de Montenegro,  fillo do capitán Alvaro Sanjurjo de Montenegro e de 
Catalina Díaz Alfeirán; matrimonio este que ademais  estaba  emparentado coa 

casa dos Pernas e a dos Alfeiráns, situadas en San Claudio, na vila de Santa 

Marta, en Espasante, en San Estebo do Vale e en Viveiro. Pero a parentela que 

os une vénlles tamén pola casa  de Solloso de San Xoán do Freixo, a onde veu a 

dar unha rama dos Sanjurjo de Montenegro. Desta familia xa falamos con certa 

extensión nun artigo publicado nun número anterior desta revista, tal e como 

se pode comprobar coa consulta do número 4, publicado no ano 2011, onde nos 

ocupamos destas casas, e en particular da do lugar de Solloso pertencente a esa 

antiga freguesía do Freixo; aí poderán ver a orixe e o seu enlace cos Sanjurjo 

vilalbeses10. Polo tanto,  retomo a liña de investigación no presente traballo para 

falar tanto de Bernardo como de Pedro, os nosos ilusionados viaxeiros e dos 

trámites seguidos polos dous cuns anos de diferencia. 

4. Os expedientes de Bernardo Sanjurjo de Montenegro e o de Lope 

Fernández de Aguiar

Sabemos polo expediente 

que promove Bernardo 

Sanjurjo de Montenegro no 

ano 1597, que tomou rumbo 

tamén para as Américas; e 

pensamos que esta noticia 

deixou un certo pouso na 

familia e na zona, pouso que 

se recolle co paso do tempo 

10 BREIXO RODRÍGUEZ, XOSÉ CARLOS. “A casa de Solloso en San Xoán do Freixo e os 
Montenegro de San Simón da Costa. As orixes dos fundadores da capela da Pena de Francia”, 
Revista de estudios históricos locais, As Pontes, Edit Asociación de Estudos históricos e sociais 
«Hume », nº 4, ano 2011, páxs. 27-58.

Castelo do Morro en La Habana
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e que transcende e aniña no ánimo doutros aventureiros coa idea de embarcar, 

posiblemente seguindo as fazañas dalgún conquistador e demais acompañantes. 

Algúns personaxes de renome foron, por exemplo o xeneral Sancho Pardo de 

Donlebún, veciño que fora de Castropol a quen se lle debe a fortificación do 
castelo do Morro en la Habana. Sancho Pardo e varios dos seus parentes eran de 

sobra coñecidos pola comarca e as súas fazañas e logros, tamén. Outros, como 

Macía López de Vivero, ( a Gonzalo Méndez de Cancio, por exemplo, que era 

natural  de Tapia de Casariego, é a quen se lle atribúe a introdución do “maínzo”, 

ou “panizo” no bispado de Mondoñedo) tamén eran de por aquí cerca, de vilas 

e lugares como Ribadeo, Mondoñedo, Lourenzá, Viveiro ou doutros sitios de 

Asturias e de Galicia, e tamén cruzaron o Atlántico coa idea de gañar algunha 

riqueza para vivir mellor. 

Da colaboración necesaria para obter o correspondente expediente e o informe 

positivo co que poder emprender este tipo de viaxes preséntase como fonte a 

información recollida a favor de Bernardo Sanjurjo na que declaran, entre outros, 

Pedro Gómez Toxeiro11, que se ben a súa familia eran naturais de Muras e tiñan 

parentes nas Pontes, el declarábase veciño da vila de Santa Marta de Ortigueira    

11 “presento por testigo a un hombre que dixo llamarse Pedro Gómez Toxero natural del condado 
de Santa Marta que es en el Reino de Galicia que possa a la red de San Luis en casa de dona Elena 
delaguo y del alurre (sic)  viuda  y possa en sus casass del qual se rescibio juramento en forma de 
derecho e pregdo por el pedimiento dixo que conoce a Bernaldo de Sanjurjo Montenegro vecino 
e natural de la villa de santa Marta de Ortiguera en el dho Reino de Galicia y Alvaro Sanjurjo 
Montenegro e Catalina Diaz Alfeiran ssuspadres de mas de quarenta anos a esta pte los quales a 
tratado en el dho tiempo mui de ordinario e comunicado con ellos en la dha villa de Santa Marta e 
su tierra…(omítese parte do texto) dice que conoció a Basco Alo Alfeiran e Gonzalo Sanjurjo de 
Montenegro padres del dho Alvaro Sanjurjo (realmente o pai deste Alvaro era Gonzalo Sanjurjo e 
Vasco Alonso Alfeirán  era o seu sogro) y de la dha Catalina Diaz Alfeirán, padre del dho Bernaldo 
de sanjurjo de Montenegro que hace esta probanza… los quales Bernaldo sanjurjo de Monnegro 
e sus padres y abuelos aquí rreferidos como dho tiene son hijosdalgo notorios e tal fama e común 
opynion es en la dha villa de santa Marta y en todo el rreino de Galicia e como tales hijos dalgo 
este testigo les vio e ha visto guardar y sse guardan e an guardado todas las libertades franquezas 
ecemciones preeminencias que a los tales hijosdalgo suelen guradar y guardan e an guardado el 
qual dho Bernaldo de Sanjurjo deciende de las casas de Montenegro que esta en el Padornelo en el 
dho Reyno de Galicia la qual a el presente se he y es señor della Fernán Sanjurjo de Montenegro 
hermano de Gonzalo de Sanjurjo de Mongtenegro padre del dho Alvaro de Sanjurjo y aguelo de dho 
Bernaldo de sanjurjo de Mongtenegro ”… Véxase o texto íntegro en: PARES (criterio da busca: 
Bernardo de Sanjurjo Montenegro), Archivo General de Indias,CONTRATACION,5253,N.2,R.39.

que, por causas que descoñecemos, residía en Madrid na pousada dunha señora 

chamada Elena por ese ano de 1597. Claro está a súa declaración é en todo 

favorable, e non lle pon ningunha tacha,  pois é galego coma o interesado e  trata 

á súa familia e a el, e coñeceu ós seus antepasados; iso foi o que declarou. Cando 

se saía do reino de Galicia conviña levar consigo a carta de fidalguía ou, a falta 
dela unha proba de limpeza debidamente acreditada; senón, cando se chegaba a 

unha cidade ou vila de fóra deste reino, había que proceder a facela, cousa que 

non sempre era doado por falta de testemuñas.

A axuda entre galegos amorriñados ou non, non é, polo tanto, cousa dos séculos 

XIX e XX, nin moito menos; esa necesidade e ese sentemento e irmandade vén 

de moito antes como se pode comprobar en moitas outras executorias deste tipo 

xa que despois de abandonado o Reino de Galicia tiñan que buscarse a vida ó lado 

doutros galegos coma eles. Querían irse porque o necesitaban economicamente, 

nada máis, pero a saída tamén era dura.

Outros, uns anos despois, seguirán o mesmo camiño que Bernardo; un deles foi 

Lope (ou Lupercio) Fernández de Aguiar e Piñeiro12 oriúndo tamén da casa da 

Horta de San Claudio, o cal pediu licencia ó rei para pasar “al reino del Pirú”, e 

estaba presto para ir ata Caracas no ano 1609 acompañado do seu criado Pedro 

de Aneiros e doutras persoas pois era “subrino carnal del maestre  frai Gonzalo 

Diaz de Piñeiro y Montenegro definidor y procurador general que se dize ser de 
la horden de San Agustin en el rreino del Piru”; un freire que xa estaba por esas 

terras exercendo o seu ministerio, tal e como se recolle no expediente referenciado 

polo que obtén o permiso para embarcar “e por que yo quiero hacer mi viaje en 

el navio me Miguel de Ucaña q va a Caracas”. A contestación e licencia viralle 

directamente do rei e asinada da súa propia man autorizándoa e ordenando a “ 

Mis presidente y Jueces oficiales de la Casa de la Contratación de la Ciudad de 
Sevilla yo os mando que a Lope Fernandez de Aguiar y Pineiro a quien he dado 

licencia para passar a las provincias del Piru le dejeis hazer su viaje a aquella 

12 Véxase a noticia en PARES, Archivo General de Indias, CONTRATACION,5311,N.61. Criterio 
da busca “Lope Fernández de Aguiar y Piñeiro”. 
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tierra con las persona y coa con la que se la ubiere concedido en qualquier navio 

que dela casa salier con registro para aquellas partes…”13. 

E tamén se deu a circunstancia de que este Lope Fernádez de Aguiar e Piñeiro 

descendía, por parte de nai, da casa de Montenegro en Vilalba, pois unha rama 

desa casa vilalbesa pasou á casa da Horta en  San Claudio na segunda metade do 

século XVI, onde deixaría descendencia na figura de Teresa Díaz de Piñeiro14 e 

13 Véxase esta noticia accedendo ó enlace citado na nota ó pe nº 8, imaxes 3 e 5.
14 Que á súa vez era filla natural lexitimada de Teresa Rodríguez de Montenegro e de Juan Díaz de 
Piñeiro, dono este último da Casa da horta en San Claudio.

Montenegro de cuxo matrimonio con Lope Fernández de Aguiar terían ó citado 

Lope Fernández de Aguiar e Montenegro, apelido este último que lle abriría as 

portas ó Novo Mundo. 

Como vemos non eran alleas este tipo de relacións e de accións  entre parentes; o 

mesmo que fixeron moitos galegos e galegas no século XX, cando chamaban uns 
ós outros e buscaban cartas de traballo para procurar o que non tiñan en Galicia e 

tamén para non estar sós nos países de destino (Suíza, Francia, Inglaterra, Alemaña, 

Bélxica, Inglaterra, a Illa de Cuba, Brasil, Arxentina ou de novo Venezuela). 

Como se pode comprobar as novas destas viaxes e correntes migratorias eran de 

sobra coñecidas no século XVI e XVII, e fórono tamén despois.

Por aqueles anos de finais do XVI e comezos do XVII mantíñase un costume 
na España imperial dos Austrias que era a moda de emigrar cara ó novo 

continente americano, costume feito ilusión e necesidade que fora iniciada 

poucos anos despois da viaxe e retorno emprendida (que deu lugar ó chamado 

“Descubrimiento”) polo almirante Cristobal Colón no ano 1492, coa que chegou 

ás illas do novo continente; aínda que, como sabemos, este morrería pensando que 

dera cunha nova ruta para chegar ás Indias, e non se dera conta de ter descuberto 

ningún continente. Sería, como é de sobra coñecido, outro  quen se levaría a 

gloria de bautizar ese continente co seu propio nome,  Américo Vespucio. Iso 

pouco importaba, pero o que si importa é que desde esa data  iniciouse un éxodo 

ultramarino masivo, deixando os reinos de España sen xente porque a necesidade 

de facerse donos das novas terras descubertas, despoxou ás vellas dos antigos 

reinos de España; que a partir do séculos XVI e XVII, dicíanse “de las Españas” 

para simplificar, pois a lista dos títulos herdados polos Austrias medraron de tal 
maneira que enchían máis da metade do recto dun folio.

5. A Viaxe ó “Reino de Tierrafirme” e á provincia de Nueva Andalucía

A viaxe a calquera punto do continente americano, neste caso a unha zona 

oriental do chamado inicialmente “Reino de Tierrafirme” ou “Castilla del Oro”, 
pola necesidade que tiña neste caso o gobernador Don Diego de Arroyo Daza, 

Mapa de América, 1680
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era un reclamo dunha forza inusitada e chea de expectación e sorpresas, onde as 

ansias de grandeza,  as de procurar algúns bens materiais ou as de obter outro tipo 

de bens ou favores (coma os espirituais pregoados pola relixión e notablemente 

esaxerados polos fanáticos), fixeron que moitos rapaces e rapazas emprenderan 
esa longa viaxe transoceánica (en días e na distancia) acompañando á súa familia, 

ou mesmo sós, contado con poucos anos e con pouca ou ningunha formación e 

fortuna. Poucos desconfiaban ou presentían os perigos ós que se verían sometidos, 

pois nin o ouro nin as perlas nacían nas fontes. Todo iso foi a antesala do que viría 

máis tarde, sobre todo a partir do século XIX e de comezos do vinte. Emigración 

e mais emigración15; man de obra que nalgúns casos deu froitos abondosos e 

noutros nada, segundo os saberes e a sorte de cada un.

Pero iniciar esa viaxe tan ilusionante non era doado, non o podía facer calquera, 

pois primeiro os lexisladores dos reis Isabel e Fernando, e despois os dos seus 

descendentes, artellaron un sistema de filtración coñecido e apoiado pola igrexa 
que  non  impedía totalmente un éxodo masivo desde España cara a América pero 

trataba de controlalo, o que tamén era  moi necesario. 

Na América dos reis de España da Casa de Austria facía falta xente para facer 

produtivos eses reinos e rica á Coroa, segundo o modelo Imperial da casa de 

Austria española; polo que se nomean virreis, gobernadores, alcaldes maiores, 

xustizas, bispos e outras autoridades, de distinta procedencia e orixe, entre os que 

estaban maiormente os  casteláns, seguidos dos andaluces, estremeños,  galegos, 

asturianos, navarros ou aragoneses; todo iso para seguir coa tarefa poboadora 

e colonizadora  da maior parte da poboación indíxena dese recén bautizado  

novo continente e coa tarefa de adoutrinamento e de aculturación. Aínda que 

o intercambio foi proveitoso, habemos que se lle poden poñer as tachas que se 

queiran; de acó  para aló e de alo para acó foi e veu moito, e moito quedou. Do peor, 

seguramente as enfermidades transmitidas polos españois que eran descoñecidas 

para a poboación indíxena, enfermidades para as que non tiñan defensa natural. 

A igrexa non foi allea a este fenómeno e algún cronista, como por exemplo 

Frei Bartolomé de Las Casas, deixou escrita a súa versión do alí acontecido, e 

el mesmo pasou á historia como defensor dos indios. Houbo cronistas fanáticos 

que escribían para os conquistadores; e houbo outros críticos, moi críticos cos 

españois, sobre todo os ingleses e algúns franceses, claro está, cuns fins tendentes 
a desprestixiar e a desgastar o imperio da Casa de Asutria na súa rama española.

15 E sería precisamente outro emigrante, o poeta ortigueirés Ramón Armada Teixeiro, o que publicará 
en La Habana no ano 1885  unha obra crítica con este fenómeno que segue acompañando ós galegos, 
que leva por título “Non máis emigración”. E de Ramón Armada cumprirase o vindeiro ano 2020 o 
centenario do seu pasamento.

Mapa da provincia de Venezuela e Nova Andalucía, 1635
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Na actualidade estase coñecendo a historia de  moitos pobos indíxenas por fontes 

non exploradas ata o presente, o que ata o de agora era case descoñecido; con 

todos eses datos reescribirase unha historia menos parcial e moito máis obxectiva 

que desmitifique e rompa con moitos tópicos, entre eles o desa “Lenda negra” 
onde houbo de todo, creada e espallada de xeito interesado, como adiantamos, por 

exemplo, polos inimigos de varias casas reais europeas que temían e temeron o 

Imperio Español e que trataron por todos os medios posibles de neutralizar o seu 

dominio pouco despois de dar a coñecer a noticia da volta de Colón, en outubro 

do 1412.      

Aínda que brevemente exposto, así foi como atendendo a diversas e variadas causas 

fixéronse necesarios os expedientes de limpeza de Sangue e as probas de fidalguía 
solicitadas polos responsables dese control migratorio, os cales contemplaron a 

necesidade de  establecer uns criterios para pasar ás Indias primeiro e a América 

despois, precisando sempre a que novo reino se quería ir; na maior parte dos 

casos era ó de Perú, pero o de México tampouco se quedaba atrás, segundo se 

ían controlando e dominando os novos territorios descubertos así se repoboaban 

e explotaban; facían falta traballadores e matrimonios que tiveran descendencia 

española en América, e iso era o que quería tamén don Diego de Arroyo Daza 

para a súa provincia de la Nueva Andalucía, e para iso levaba o bo de Pedro. 

6. A marcha da vila das Pontes para Sevilla. A pé e a cabalo, seguindo 

a rota da Vía da Prata ata Sevilla; ou por mar nalgún dos barcos que 

levaban mercadorías para Andalucía desde o porto de Santa Marta de 

Ortigueira, do de Viveiro ou de calquera dos da ría de Xubia, Betanzos 

ou Coruña

 Ademais das probas de limpeza de sangue e das cartas executorias de fidalguía, 
antes de partir era necesario buscar con quen ir, como ir e por onde ir. Pasos 

todos eles obrigados que necesitaban dar os aspirantes a novos poboadores no 

continente americano. En Sevilla había unha comunidade galega importante (o 

mesmo que en Madrid), a cal xa se asentara nesa cidade no século XVI; e eses 

galegos axudábanse entre si. Había xentes de Viveiro, de Mañón, de Ortigueira, de 

Betanzos ou da Coruña, 

estaban aveciñados en 

diversas poboacións 

tanto en Madrid como en 

Lisboa, ou na cidade do 

Guadalquivir. A maior 

parte destes galegos 

trataban e negociaban 

con produtos e con 

persoas relacionadas co 

Alén mar. Mercadorías, 

mulleres e homes, 

nenos, en fin, todo era 
negociable por si ou polo 

seu traballo; e houbo unha serie de negocios que fixeron ricos a moitos traendo 
produtos do Alén mar; pero houbo quen tamén sufriu a pobreza e o desengano 

máis cruel pois morreron na viaxe ou nas Américas sen que a súa familia soubera 

deles en moitos casos. Os datos son esclarecedores pois por causa dunha herdanza 

era necesario proceder a declarar por desaparecidas a moitas destas persoas que 

facía moitos anos e dos que nunca ninguén soubo máis nada deles; algúns deles 

fóranse con dezaoito anos, como fixo Pedro, ou incluso con menos. Cando o resto 
dos irmáns partían a herdanza que lles correspondía por seus pais era cando se 

coñecían eses datos. Outros chegaron a facer testamento no mesmo barco que 

facía a travesía e estando en perigo de morte lembrábanse da súa familia e incluso 

dos santos da súa devoción e dalgún santuario local a onde mandaban misas. 

Triste pero verídico.

Así e pois, o camiño máis usado era o que seguían os comerciantes, seguindo o 

Camiño Real a Castela e tomando a rota da Prata nalgún dos ramais que desde 

Astorga conducía a Sevilla. Esta viaxe levaba tempo pero era segura e relativamente 

factible, pois seguíana unha grande cantidade de xentes que se acompañaban e 

protexían mutuamente dos salteadores de camiños, e incluso traballaban polo 

Vía da Prata
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camiño en labores de recolleita 

de froitos do campo, para 

conseguir algún diñeiro que 

lles permitira chegar a Sevilla 

e pagar a viaxe. Os galegos 

eran traballadores e tiñan fama 

diso. A outra vía, a marítima, 

collíana en calquera dos portos 

protexidos do litoral galego, 

portos próximos coma os de 

Viveiro e Ortigueira a onde 

chegaban navíos de diversas 

nacionalidades que facían  esta rota entre os meses de maio e outubro de cada 

ano, levando e traendo mercadorías, tales como viño, aceite, laranxas, doelas de 

castaño para facer barricas, telas, louza, armas, madeira de liña para a construción 

naval e civil etc.

7. A redacción do expediente de Limpeza de Sangue. A función e o 

traballo dos escribáns, neste caso de Juan Justo

Na vila das Pontes había un escribán, ou máis dun, pois segundo aumentaba 

a poboación da vila e da súa xurisdición tamén aumentaron o número das 

escribanías, figura que, como na maior parte das vilas por aquela época, elevaba a 
público os documentos escritos que se recollían no que se coñece actualmente co 

nome de protocolos notariais, se ben entón chamábaselles escribáns, reservando 

o nome de notario para os que redactaban e trataban asuntos eclesiásticos. Por 

aqueles anos na vila das Pontes sabemos que había máis dun escribán, pero o que 

redacta e recolle as preguntas do interrogatorio e a declaración das testemuñas 

que conformarán o expediente de limpeza de sangue chamábase Juan Justo e era 

veciño das Pontes. Deste escribán sabemos algunhas cousas, como que casou de 

primeiro matrimonio con María de Lago, filla de Lanzarote de Lago e Valcárcel 
e de Inés Gómez; e sabemos tamén que casou máis  dunha vez, pero que do 

primeiro matrimonio deixará, cando menos, un fillo chamado Andrés Justo, o cal 
foi padroeiro do beneficio curado de S. Xiao de Montoxo como herdeiro dos seus 
avós maternos e membros de familias fidalgas locais que viviron no século XVI 
e que tiveron un certo poder nas terras de Trasancos, Cedeira e Ortigueira, como 

descendente, neste caso, do xa citado Lanzarote de Lago y Valcárcel, apelidos 

traídos polas antigas casas de Lago, de Valcárcel e de Cordido. 

Unha escribanía mercábase, e incluso podía formar parte da dote matrimonial 

en moitos casos. O acceder a unha escribanía nunha vila reportaba beneficios 
económicos e sociais, os cales se transferían, en moitos casos, de pais a fillos, ou 
a un xenro ó que se lle podía transferir e incluso mercar a  escribanía; as mulleres 

por entón non podían acceder a ese oficio. Pero non todos foron honrados, polo 
que o oficio de escribán tamén suscitou comentarios negativos, coplas e refráns 
levados e traídos polas xentes ó longo do séculos.

8. Outros traballos que nos falan da emigración e as variantes escritas 

nos apelidos e nos nomes das poboacións

Como comentario, e ocupándome un pouco da lectura e consulta de varios traballos 

e documentos relacionados 

con este traballo, atopei 

que nunha publicación16 

aparecida no ano 1999, 

titulada La emigración desde 

la España peninsular a 

Venezuela en los siglos XVI, 

XVII y XVIII cítase tamén 

o expediente que estou 

comentando e transcríbese 

parte del;  figurando o nome 

16 LÓPEZ, JOSÉ ELISEO, La emigración  desde la España Peninsular a Venezuela en los siglos XVI, 
XVII y XVIII. Publicado por Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico - UCV, Biblioteca de 
Autores y Temas Mirandinos., Caracas - Los Teques (1999), Vol. I, páx. 93.

Escribán

Casa da Contratación en Sevilla
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e apelidos do noso protagonista como “Pedro Fernández de Solloza, natural de 

Puentes de García Rodríguez, en la villa de Vivero; hijo de Pedro do Pico de 

Solloza y de doña María Fernández de Sanjurjo” (véxase este dato no citado 

traballo na páxina 93), e como noutros casos, observamos como escriben Solloza 

ou Sollozo; é dicir transforman o son dun s no dun c coa grafía z; casos similares 

a este foron os que transformaron moitos apelidos galegos, casteláns ou cataláns, 

noutros, con variacións de ss a z, e doutras letras; transformacións levadas a cabo, 

en moitos casos, por escribáns ó servicio da Casa da Contratación establecida en 

Sevilla por orde da raíña Isabel no ano 1503 coa intención de favorecer ós seus 

súbditos casteláns;  a cal se pensou tamén establecer na Coruña; como sabemos 

non foi así. Algúns apelidos galegos mudaron cando foron para América e así 

quedaron. 

Ante o comentado no parágrafo anterior ocórreseme salientar que na actualidade 

aceptamos e asumimos a normalización lingüística (e mais a outra) como algo 
necesario (tendo en conta moitas linguas, moitos préstamos e moitas variantes) 

e aínda así non se conseguen eliminar de todo estas diferenzas; lembremos, 

por exemplo un caso coñecido e repetido coma o de  México e  Méjico; se ben 

sabemos que non se pronunciaba así en todos os lugares, senón como unha “sh”, 

e que na actualidade recoméndase pronuncialo como Méjico e escribilo como 

México, aínda que admiten as dúas grafías, seguimos dubidando. Outro tanto 

pasou e pasa con apelidos galegos e portugueses, sobre todo pola dificultade 
que tiñan para pronuncialos os non galegos e os non portugueses, dificultade 
recíproca; véxase apelidos como Espinosa que pasou a Espinoza, Quesada a 

Quezada etc. Os encargados da escritura eran os escribáns que comento e para 

eles tamén entrañaba unha certa dificultade escribir os nomes de lugares, ou de  
moitos dos apelidos deses primeiros poboadores emigrantes que tomaron rumbo 

ós reinos de Perú, Panamá etc. Os escribáns fixeron o que podían pois sufrían un 
exame de escritura castelá-española, non das outras linguas romances. Desde a 

chegada ó poder de Isabel de Castilla e de Fernado de Aragón (os chamados Reis 

Católicos)  trataron de homoxeneizar moitas cousas: a relixión, o idioma escrito 

oficial, o sistemas de pesos e medidas e outros; se ben non o conseguiron nin 

inmediatamente nin definitivamente, pois os usos antigos seguíronse empregando 
coas súas equivalencias, o galego seguiuse falando e só escribindo ata comezos 

do XVI, despois, a medida que foron morrendo os escribáns máis vellos, deixou 

de usarse. Para uns daquela tamén isto foi un encordio, unha imposición dos  

máis fortes;  para outros era a modernidade que facilitaba as transaccións e o 

entendemento; e para os demais, analfabetos e ignorantes, era o que tocaba. A 

ciencia neste país aínda tardaría un tempo en desenvolverse, polo que os sistemas  

das súas católicas maxestades tamén foron desprazados polo Sistema Métrico 

Decimal, e alí quedaron as arrobas como unidades de medida tempos despois, 

como lle pasara ás antigas medidas que desapareceron nos séculos XV e XVI, 

coma os choupíns ou os ferróns. 

Para completar e ilustrar parte do antedito, achégase o extracto do expediente 

de Pedro Fernández de Solloso, que figura acompañado dos datos do rexistro 
necesario para a búsqueda no  arquivo oficial que se cita máis abaixo, extracto que 
dá conta do resto dos acompañantes, que xunto co interesado emprenderían viaxe 

cara ás terras da  Nueva Andalucía, territorio que pertence na actualidade a unha 

zona de Venezuela con capital en Cumaná, moi coñecida por moitos emigrantes 

galegos nese país, sobre todo a partir dos anos da emigración masiva, é dicir, de 

mediados do século XX en adiante.

Datos da información: REFERENCIA: DIEGO DE ARROYO DAZA

Archivo General de Indias, CONTRATACIÓN, 5372,N.1.

“Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Diego de Arroyo 

Daza, gobernador y capitán general de Nueva Andalucía, a Tierra Firme, con 

las siguientes personas: 

- Ana Hurtado de Molina, mujer. 
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- Pedro de Arroyo, hijo. 

- Lucas de Arroyo, hijo. 

- Leonor de Herrera, tía, hija de Pedro de Herrera y de María de Figueroa. 

- Hernando de Herrera, sobrino, hijo de Hernando de Herrera y de Ana de 

Cueto Daza. 

- Juan de Arroyo Sotomayor, primo, hijo de Pedro de Arroyo Sotomayor y de 

Beatriz de Vera. 

- Pedro Vázquez de Freijans, poblador, hijo de Gregorio de Freijans y de Isabel 

Vázquez. 

- María Ponce, mujer de Pedro Vázquez de Freijans, hija de Antón de Lara y de 

Catalina Ponce. 

- Francisco de Solera, poblador, hijo de Alonso de Solera y de Catalina García. 

- Ana de Cañaveras, mujer de Francisco de Solera, hija de Pedro de Cañaveras 

y de Ana de Mendoza. 

- Ana, hija de Francisco de Solera y de Ana de Cañaveras - Francisco, hijo de 

Francisco de Solera y de Ana de Cañaveras. 

- Juan, hijo de Francisco de Solera y de Ana de Cañaveras 

- Pedro de Lara, poblador, hijo de Francisco Gómez de Lara y de Catalina 

Delgada 

- Pedro Fernández de Solloso, poblador, hijo de Pedro Dopico de Solloso y de 

María Fernández de Santurjo. 

- Gregorio Rodríguez de Otiñar, poblador, hijo de Francisco Rodríguez de 

Otiñar y de Jerónima Pérez. 

- Baltasar de Andrada, poblador, hijo de Juan de Andrada y de María de San 

José 

- Esteban García, poblador, hijo de Bernabé Rodríguez y de Isabel de los Reyes. 

- Alejo Martín de Céspedes, hija de Lorenzo Martínez y de Jerónima de 

Céspedes.”

APÉNDICE DOCUMENTAL I

Neste caso só transcribimos a parte do expediente que recolle a declaración das 

testemuñas que afectan a Pedro Fernández de Solloso. Procuramos alterar o menos 

posible o texto orixinal, só o fixemos, para destacalos,  cos nomes e apelidos á 
hora de escribilos todos, ou cos das cidades, empregando letras maiúsculas, aínda 

que no texto figuren en minúsculas.

1.1  Expediente de Limpeza de sangue de Pedro Fernández de 
Solloso.

TRANSCRICIÓN

Po Frdez de Sollosa, soltro

“ En la Villa de Las Puentes de garcía rr° a ocho días del mes de marzo de mil y 

seis° y diez años, ante Luis P alcalde ordinario desta dha va la presento el q diz

Pedro Fernandez de Solloso, vezino desta villa de las Ptes de garcia rr° digo que a 

mi me convene azer ynformon de cómo soi natural desta Va y soi xptiano de limpia 

y onrrada Jenerazion y no de los proividos pasar a las indias del mar oziano.

Pido y suppco a v md que a los tos que presentare se examinen por las preguntas 

siguientes y ffa la dha ynformazion me la mande dar en puca forma e manera que 

aga fee para la presentar a donde a mi derecho convenga interponiendo a ella sua 

autoridad e decreto Judicial para que valga y aga fee a doquiera que paresziere 

para lo qual va.

Primeramente si conocen a Pedro do Pico de Solloso y a doña Ma Frez. de 

Sanjurjo mis padres y por tales mis padres son avidos y tenidos en esta dha va 

porque a si lo vieron los tos llamar hijo y el a ellos padre y madre y ansi es puco y 

noto en esta dha a va Porque asi lo bieron los ttos llamar hijo y el a ellos padre 

y madre y ansi es puco y noto en esta dha va de donde es natural el dho Po Fre de 
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Solloso y esto es verdad.

Ytem si saben que conoszieron al abuelo del dho Po Fre de Solloso de pte de su 

padre y al abuelo de pte de su madre digan los tos como se llamaban los quales y 

los dhos Padre de dho Po fre de Sollloso a cuya ynstanzia seaze esta ynformacion 

todos fueron y son xpianos biexos de limpia y onrrada generacion y no de casta 

de moros ni judios ni de los nuebamente conbertidosa nuestra fee cata  y ellos ni 

ningo dellos fueron ni an sido pinitenziados por el Sto offo de la sta Ynquisicion 

en ma alguna antes// como esta dho fueron y son Xpianos Viejos sin macula de 

los suso dhos, digan lo que saben----------------------------------------------------------

3 Ytem si saben que el dho Po Fre de Solloso a cuya instanzia se aze 

esta informon es un mozo soltero mediano de cuerpo, sin barba cari 

amarillo los ojos garzos y es de hedad de diez y ocho años poco mas o men

os----------------------------------------------------------------------------------------------

4 Ytem si saben que todo lo suso dho es puca voz y fama y para ello----------------

Y ansi presentado en la manera que dha es el dho allde dixo quelores en qto de 

derco a lugar y es pertinente y mando al dho Po Frez de Solloso que presente los 

tos de que se entiende aprobechar que esta presto de los rescibir y exsaminar al 

tenor de las dhas pregtas  aquí contdas y que en todo probera Justa y lo firmo, Luis 
Perez Joan Justo. scribanos----------------------------------------------------------------

+ ydespues de lo suso dho en la dha va de las Ptes de grarro este dho dia mes y ano, 

ocho dias del mes de marzo del dho ano, antel dho allde de do Po fre de Solloso 

presto por tos a Gode la Peña vezino de la dha va del qual fue rrdo juramto en forma 

de drco y prometido de dezir de dezir(sic) verdad y siendo preguntado por las 

preguntas delynterroga y por las jenerales de alli dijo y depuso lo sige

A la primera pregta que conosce a Po do Pico de Solloso vezino y natural desta va 

y a doña Ma de Sanjurjo padres del dho Po Fre de Solloso y por tales sus padres 

son abidos y tenidos porque qnsi lo vido este to ser y pasar como la pregta lo dize 

y declara y ansi es la verdad--------------------------------------------------------------

Fue pregdo por las pregtas generales dijo este to que es de edad de sesenta y tres 

anos// pocomas o mso y que no es deudo de los sussodichos ni le tocan las demas 

grs que le fueron ffas.

A la segda pregta dijo este to que lo que della sabe es que conoszio a los abuelos 

del dho Po Fre que lo prsta por to y sabe q sus abuelos de pte de su padre se 

llamaba don17 Anto do Pico de Sollosos y su abuela se llamaba doña Ma de Galdo 

dezendiente de las casas de Sollosos sitas en Billalba y ansi mismo conozio este 

to a los abuelos del dho Po Fre de Solloso de la pte de su madre que se llamaba 

don Sebastian Sanjurjo y su abuela doña Margarita de Ulloa dezendiente de los 

Sanjurjos que estan ansimesmo en Billalba los quales abuelos ay ya muchos dias 

que son muertos y este to los a tdo  y tiene a todos y qualquiera dellos y al dho Po Fre 

de Sollosos su hijo y nieto q lo presta por topor xpianos biejos de limpia y honrrada 

jeneracion y no de casta de moros judios ni de los nueva conbertidos a nrasta  fee 

Cata, y ningo dellos ni ningo dellos (sic) a sido penitenziado porel ssto ofode la sta 

ynquisicion por q como dho ste to los tos por tales xpianos biejos, como la pregta 

lo declara a todos los susodhs y es ansi verdad-----------------------------------------

A la terzera pregta dijo este to que es ansi la berd, como la pregta lo de//clara 

porque el dho PoFre de Sollosos es un mozo soltero rrecho de cuerpo cariamarillo 

sin barba y es de hedad de diez y ocho años, poco mas o menos y esto es ansi la 

verdad-----------------------------------------------------------------------------------------

A la quinta y ultima pregta dijo este to que es todo lo que dho y declarado tiene es 

puco y noto puca voz y fama so carbo del juramento que fecho tiene y lo firmo de su 
nombre Go de la Peña, Luis Perez, Joan Justo-------------------------------------------

To y despues de lo suso dho en la dha villa de las Puentes en eldho dia mes y año 

antel dho allde el dho Po Fre de Solloso presentto por to a Bartolome Pillo vecino de 

la dha villa del qual fue rrdo juramto en forma de derecho e ffo so cargo del prometio 

de dezir verdad y siendo preguntado porlas preguntas del ynterro y generales 

delalu (sic)  dixo y depuso lo siguiente---------------------------------------------------
17 O tratamento de don non o usaba realmente, senon que se lle engade no expediente para 
distinguilo. 
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A la primera pregunta dixo este to que lo que della save es que este to conosze a 

Po do Pico de Sollosos y a doña Ma Fre de Sanjurjo su mujer, padres del dho Po 

Fre de Solloso que lo presenta por to y por tales sus padres son abidos y tenidos 

por que ansi lo be este to llamar hijo y el a ellos padres y esto es la verdad como 

la pregunta lo declara-----------------------------------------------------------------------

A la segunda pregta dijo este to que lo que della save es que este to conoszio a 

los abuelos del dho Po Fre de Sollosos que lo presenta por to de pte de su padre 

que se llamaba don Antonio do Pico de Sollosos y su abuela doña Ma de Galdo 

dezendiente de las casas de los Solloso sitas en Billalba18 y ansi mismo conoszio 

a sus abuelos de pte de su madre que se llamaba don Sebastan Sanjurjo y su 

abuela doña Margarita de Ulloa y quel dho su abuelo don Sebastan Sanjurjo es 

deszendiente de las casas de los Sanjurxos de Billalba todos los quales y los dhos 

àdre y madre del dho PoFre de Sollosos a cuya ynstanzia se aze esta ynformon . 

A todos los tiene este to por xpianos biejos de limpia y honrrada generazion y no 

de casta de moros ni de judios ni de los nuebamte conbertidos a nra Sta fee Cata 

y ansi mismo lo es el dho Po Fre de Solloso hijo y nieto de los suso dhos y save 

q ningodellos no a sido ni son pinitenziados por el santo offo de la sta ynqon antes 

como esta dho son xpianos biexos sin traza ni macula de lo suso dho y ansi es la 

verdad y lo save este to por los aber conoszido y a toda su jenerazion--------------

A la tra pregta dijo este to q es ansi la verdad como la pregta lo decllara por que 

el dho PoFr de Sollosos es un mozo soltero rreecho de cuerpo cari amarillo sin 

barba y es de hedad de diez y ocho años poco mas o menos tiempo y esto es ansi 

la verdad--------------------------------------------------------------------------------------

A la cta  pregta digo y ultima preguta dijo este to que todo lo que dho y declarado tiene 

es puco y notorio puca boz y fama, so ccargo de su juramto que ffo tiene y siendole 

leydo su dho que el se afirmo y retefico y lo firmo de su nombre Bartholame Pillo; 
Luis Perez Joan Justo so,,

To y despues de lo suso dho en la va de las Puentes de Gra R sal dho dia mes y 

18 Realmente algúns deste apelido viviron cerca de Vilalba, o una mesma vila, pero o apelido 
correspondíalles por ese lugar da parroquia de San Xoán do Freixo.

año ocho dias del mes de marco del dho ano antel dho allde y en para de mi so, el 

dho Pedro Fre de Solloso presenteo por toen esta dha ynformaon a Alo Billar nuevo 

vzodesta dha del qual fue rrdo  juaramto en forma de drco y prometio de deszir verdad 

y siendo preguntado por el thenor de las pregtas del ynterroy por las jenerales de 

la ley dixo e depuso lo siguiente-----------------------------------------------------------

A la prima pregta dixo este to q lo q della save es que queste to consze a Po do Pico 

de Solloso y a doña Ma Fre Sanjurjo su mujer padres del dho Po Fre de Solloso 

que lo presta por to y por tales sus padres son abidos u thenidos en esta dha billa y 

es ansi la verdad como en la pregta se declara y es puco y noto

Fue predo por las pregtas jenerales de la ley dixo este to que es de hedad de zincoenta y 

ocho años poco mas o menos tpo y que no es deudo delos suso dhos ni le tocan ninga de 

las jenerales q le fueron fechas------------------------------------------------------------

A la segda pregta dixo este to q lo que della save es que este to conoszio a los abuelos 

del dho Po Fre de Solloso q lo presta pot toy q save que a su abuelo de parte de su 

padre se llamaba don Antonio de o Pico de Solloso y su abuela se llamaba doña 

Ma de Galdo deszendiente de las casas de Sollosos, sitas en la villa de Billalba 

y ansi mismo conoszio a sua abuelo de pte de su me q se llamaba don Sebastan 

Sanjurjo y su abuela dona Margarita de Ulloa deszendiente de las casas de os 

Sanjurjos y ansi save de cierto que era jente honrrada y este to los a cdo a todos y a 

qualquiera dellos y al dho Po Fre de Solloso q la presta por to por xpianos biexos e 

de limpia y honrada jenerazion e no de casta de moros ni judios ni de los nuebamte 

combertidos a nra sta e todos ellos ni ningodellos es ni asido pinitenziado por el sto 

offo de la sta ynqon por que como dho tiene este to los tien y a tdo por tales xpianos 

biexos como la pregta lo declara y es ansi la verdad------------------------------------

A la tra pta diixo este to es la verdad como la pregta lo declara por que el dho PoFre 

de Solloso q lo presta por to es un mozo solto hecho de cuerpo cari amarillo sin 

barba y al pareszer deste to sera de hedad de diez y ocho años poco mas o menos 

tiempo y esto es ansi la berdaz--------------------------------------

A la cta y ultima pregta dixo este to q todo lo que dho y declarado tiene es puco y 
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notorio y puca boz y fama y la verdad so cargo del dho juramto q ffo tiene y lo firmo 
de su me Alonso Ffre de Billar nuevo, Luis Perez, Joan Justo scribano -------------

To y despues de lo suso dicho en la dha va de las Ptes de Garcia Ro en el dho mes y 

ano antel dho allde y en pra de mi so el dho PoFre de Solloso presto por to a Juan da 

Bouza bezino de la dha va del qual fue rrdo juramto en forma y prometio de deszir 

verdad, y siendo pregdo por es thenor de las pregtas en el intro y por las jenerales 

de la ley dixo el dho to y depuso lo siguiente---------------------------------------------

A la prima pregta dixo este to q lo que della save es queste toconosze a Po Fre de 

Solloso y a doma Ma  Fre su muger padres  del dho Po Fre de Solloso q lo presta por 

to y por tales sus pes son avidos y thenidos en esta va y es ansi la verdad y esto es 

asi la verdad como en la prgta se declara y es puco y noto.

Fue pregdo por las pregtas xenerales de la lei dixo este to que es de hedad de setenta 

y seis anñps poco mas o mso tiempo y que no es deudo de los suso dhos ni le tocan 

ninga de las jenes de la Ley q le fueron ffas------------------------------------------------

A la segdapregta dixo este toq lo que della save es que conoszio a los abuelos del 

dho Po Fre de Sollosos q lo pregsenta pr to y save q sua abuelo de pte de su 

pe se llamaba don Antonio do Pico de Solloso y su abuela doña Ma de Galdo 

deszendentes de las casas de Sollosos q estan en Billalba y ansi mismo conoszio a 

sus abuelos de pte de su me q se llamaba don Sebastian Sanjurjo y su abeula doña 

Margarita de Ylloa y sabe q toda era jente muy onrada y este to los a tdo a todos y 

qual qra dellos y al dho Po Fre su yjo y nieto q lo presta por to por xpianos biexos d 

limpia y onrada jenerazion y no de casta de moros ni de judios ni de los nuebamte 

conbertidos a nra sta fe Cata e todos ellos ni ninguno dellos es ni a sido castigado 

por el Stooffo de la sta Ynqon por que como dho tiene // son tales xpianos biexos y 

esto es la verdad-----------------------------------------------------------------------------

A la tra pregta dixo este toq la save como enello  se contiene porque el dho Pedro 

Fernandez de Solloso es un mozo solto reecho de cuerpo cari amarillo sin barba 

y es de hedad de diez y ocho anos, poco mas o menos tpo y esto es la verdad pucoy 

noto--------------------------------------------------------------------------------------------

A la qta y ultima pregta dixo este to que todo lo que dho y declarado tien y es puco 

y noto puca boz y fama, so cargo del juaramento que ffo tiene y seyendole leydo su 

dho el se afirmo y Rco y lo firmo de su mO Juan da Bouza, Luis Pz, antemy Joan 

Justo scribano-------------------------------------------------------------------------------

Yo Juan Justo scrivano del Rei nuestro Señor y del numero de la villa de las 

Puentes de garcía Rodriguez aprobado henel Real Consejo del rrei nuestro Señor, 

heste traslado de ynformacion hize sacar del original que en mi oficio queda a 
quien refiero y e ffe dello lo sygno y firmo como acostumbro que es tal,,

= en testimonio            de Verdad

Joan Justo scribano   (rúbrica)”

Unha nota ó final que di: “No prueba ser solto de diez aso 

an esta pte que a que se hizo la ynformaon.”

 (Rúbrica)

Recordemos que esta proba de Limpeza de Sangue foi presentada uns dez anos 

despois de ser feita, cando Pedro Fernández de Solloso trataba de embarcar con D. 

Diego Daza no ano 1621; e nos anos 1622 e 1623 o citado “Gobernador y Capitán 

General de la provincia de Cumaná, Indias de Tierrafirme”, conformara unha 
expedición naval armada, que saíra de Cádiz o 17 de xullo de 1621, para fortificar 
o entorno da salina de Araya, e defendela contra os holandeses que a estaban 

beneficiándose dela gratuitamente. Esta flota holandesa estaba composta por 104 
barcos, e o enfrontamento tivo lugar na “Gran salina de Arraya19”.

Continuando coa transcrición documental diremos que no folio seguinte aparece 

a declaración de varios escribáns da vila de Viveiro, que deixan moi claro  que 

pertencen ó reino de Galicia, e polo mesmo acto dan validez diplomática a este 

traslado do expediente feito polo escribán pontés Juan Justo; e a súa declaración 

di:

19 Véxase esta noticia en: https://archive.org/details/A109085123. (Copia do enlace a 27 de setembro 
do ano 2019).
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“Nos los escribanos de sumagd de la via de Bibero, reyno de galicia asinamos 

y firmamos nuestros nombres y decimos queste traslado de ynformación que va 
sinado de JuoJusto sauo  a quien damos fe que le conosemos y es sauo  del rrey 

nuestro Sr y a las scrituras y autos que ante el an pasado y pasan se les a dado y 

da entera fe y credito como fiel y legal y damos fe que conosemos ael dho Pedro 
Fernandez de o Pico y Solloso y a muchos sus parientes hijos de algo de solar 

conosido y que es el contdo en la dha ynformacion y por verdad lo sinamos y 

firmamos en la via de Bibero a diez dias del mes de marco de mill y seiscientos y 
diez anos y se les ha guardado sus preminencias y deven guardar como tales hijos 

de algo------------------------------------ 

En testimonio (signo do escribano) de verdad

 Jacome Nuñez  (rúbrica) 

                  sauo

En to (signo) de verdad 

Luis Fre. da Pena (rúbrica) 

No folio seguinte aparece a razón pola que o gobernador de “la Nueva Andalucía”  

Don Diego de Arroyo Daza leva a un grupo de xente (labradores) entre os que vai 

o protagonista desta crónica, o pontés  Pedro Fernández de Solloso. Vexamos: 

“Don Diego de Arroyo Daca gobernador de la Nueva Andalucia 

en cumplimiento de la cedular real de su magd en que me da licencia para 

llevar a la dha provincia doze labradores los siete casados y llevando 

consigo a sus mujeres y los cincosolteros nombro por uno dellos a Po 

Fernández de Sollosa contenido en esta ynformación—

A Vsa supco  mande se despache la dha licencia=

(Firmado e rubricado) Don Diego de Arroyo Daza.” 

Hai unha nota ó final que di: 

“Prometio el dho Pedro Fernandez de Sollosa a nra da contraria pnaq a valido 

despacho porbiydo por los señores p   Justi en toda  a maio de mil y seysos y 

veynte anos.  

(Rubricado e firmado) 

Juo Garcia Ximenez”

Sinatura dos escribanos Jácome Núñez e Luis Fdez da Pena

Sinatura de D. Diego de Arroyo Daza
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Á outra cara do folio, o propio gobernador (a falta doutros documentos probatorios, 

e para desfacer a tacha) certifica o estado de solteiría de Pedro Fernández de 
Solloso a que ampara como o seu criado, o cal deixara a súa terra con 18 anos e 

agora xa tiña 28 ou 29; e faino do xeito que segue: 

“Don Diego de Aroyo Daza gobernador de la Nueva Anddalucia= digo que vista 

la ynformacion de Po Hernandez de Solloso por el sr semanero le pone por adicion 

no provar ser soltero de diez anos a esta parte y por que el dho Pedro Fernandez 

de Solloso mi criado a el dho tiempo que rreside y astado en esta ciudad sin salir 

della y no ha tomado estado ninguno=

A V sa pido y supco mande rrecevir ynformacion en esta casa de cómo el dho Pedro 

Hernandez de Sollosos el dho tiempo de los dichos diez aos a esta pte a rresidido 

en esta ciudad y que no ha tomado stado ni se a casado y fecha se le despache  la 

dha licencia y pido su  (firmado e rubricado).

Certifico yo don Diego de Arroyo Daza goveror por su mard de la provincia de 
Cumaná que conozco de diez anos a esta parte al contenido que a asistido en 

esta ciudad y siempre asido tenido por moco soltero y lo es y por ser verdad a su 

pedimto le doy esta firmada de mi mano, en Sevilla a 16 de marco de 1620 años

  (Firmado e rubricado) Don Diego de Arroyo Daza.

Vista por los dhoss senores jueces offia este en la corte fra de don Diego de 
Arroyo mandaron q ocurra a la contraria para q se le de el des pacho nescso sin 

enbargo de la a que sellapuesto.

(Firmado e rubricado) Juo Garcia Ximenez.”

1.2 Árbores xenealóxicas dos protagonistas deste traballo

Nas árbores xenealóxicas que se mostran abaixo, omitimos o tratamento que se 

lle engade a algún dos protagonistas no expediente de limpeza de Sangue, pois 

sabemos que este tratamento de “Don” ou “Doña” era artificial, pois na terra 
que habitaban non se lles distinguía desa maneira nos padróns de veciños, senón 

que ó lado do seus nomes figuraba o de “hijodalgo” ou o de “hidalgo notorio”, 
de ser o caso. Hai que aclarar que foi ben avanzado o século XVII cando se 

abusou dese tratamento, polo que é moi frecuente ver como ós pais ou ós avós, 

sendo fidalgos, coñecíaselles só polo seu nome e apelidos, pero os seus fillos, 
fillas, netas e netos, engadíanselles nos padróns o de “don” e “doña”, sobre todo 
a partir do primeiro cuarto do século XVII. Na actualidade abondan este tipo 

de esaxeracións no tratamento engadido de xeito indebido en traballos feitos por 

algúns historiadores onde se imposta de forma artificial, cando nos documentos 
orixinais non o teñen, sobre todo nos documentos dos séculos XV e XVI, pois 

por esa época ese tratamento só o tiña a nobreza e algúns membros da xerarquía 

eclesiástica, incluíndo os membros das ordes regulares masculinas de certo rango; 

pois as mulleres fidalgas metidas nalgunha das ramas desas ordes, tratáronse 
primeiramente como “soror” e “dómina” e de aí a dona e “doña” que antepoñían o 

seu nome na sinatura de moitos documentos;  e tampouco se xeneralizaba (nada ou 

pouco) no trato dos escudeiros e dos fidalgos; iso, como queda dito, viría despois. 

Neste caso, dado que a empresa se lle situaba lonxe destas terras, engadíronlle 

o tratamento de don e dona a algúns dos antepasados de Pedro Fernández de 

Solloso tratando de igualalos con outros de similar categoría que emprendían 

a mesma viaxe ou que, coma el, pretendían embarcar rumbo a “Tierrafirme” 
como labrador; nin máis nin menos, pero como había que pasar pola Casa de 

Contratación de Sevilla parecía máis correcto. Ó final non sabemos se traballou 
de labrador, de carpinteiro ou de pedreiro, nin sequera se sobreviviu moitos 

anos porque no testamento de Alonso López Sanjurjo, fillo de Vasco Sanjurjo de 
Montenegro (cura do Freixo, de quen se tratou nun traballo anterior desta revista.
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Aínda que os antepasados de Pedro Fernández de Solloso, polo apelido Solloso 

son do Freixo, os Sanjurjo de Montenegro ou os Galdo, eran familias fidalgas de 
solar coñecido, cuxas casas estaban dispersas entre Vilalba, As Pontes, Mañón, 

Viveiro, Santa María de Galdo, Ortigueira ou Cedeira, respectivamente. 

Era frecuente que nestas familias casaran entre eles, ata un determinado grao de 

parentesco permitido pola relixión20, para medrar e asentarse noutros lugares, 

polo que o termo de mobilidade interparroquial e intercomarcal era de sobra 

coñecido. Os Galdo, por exemplo pasarán das terras de Mañón ás de Muras e 

das Pontes, como descendentes de Fernando de Galdo e de Alonso de Galdo, 

mesturados coa casa de Lama nas Ribeiras de Sor. Os Sanjurjos fixeron o mesmo 
e de Vilalba tomaron rumbo a moitas lugares e terras, de entre as xa coñecidas 

de Ortigueira, Viveiro e das Pontes, onde quedou descendencia, aínda que non 

leven (ou levemos) eses apelidos. O apelido “do Pico” so se relaciona coa fidalguía 
por vía matrimonial, ó emparentar coas casas de Montenegro e de Solloso, pois 

o resto dos “do Pico” que quedaron nas terras da Xurisdición das Pontes non 

se trataban como fidalgos nos padróns dos veciños nin nos repartimentos  de 
alcabala, tal e como vemos pola documentación consultada. En ocasións si se 

observa a petulancia e pretensións dalgúns cando se acompañaron do “Don” 

de xeito totalmente artificioso pretendendo destacar. Pero eses cambios non só 
afectaron ó tratamento, senón que foron máis aló, pretendendo homoxeneizar e 

20 Esta prohibición fora variando ó logo dos séculos, pero sobre todo desde o século XVI en adiante, 
facilitándose un pouco o matrimonio entre parentes (dependento se era en liña recta, que era 
insalvable; ou de ser por liña colateral podíase solicitar desde cuarto grado e incluso terceiro grado), 
a medida que se lle puxo prezo á dispensa eclesiástica, a cal se concedía, se procedía, despois de 
realizada a solicitude e o pagamento de rigor. En moitos casos e sobre todo nos novos territorios 
de América os conquistadores e os poboadores, axudados por membros da Igrexa, solicitaron o 
levantamento desas prohibicións para facilitar o matrimonio entre parentes españois, pois chegaron 
a escasear tanto que se temía pola desaparición de xentes idas de España. Nos libros sacramentais, 
concretamente nos de matrimonio, os cregos advertían desa circunstacia, especificando o grado de 
parentesco entre os cónxuxes. De non facerse así expoñíanse a que o seu matrimonio carecera de 
valor, e para mostra témola mesmo en matrimonios reais como foi o caso  do primeiro do  rei Afonso 
IX con Teresa de Portugal que foi anulado (e excomulgados) alegando consanguinidade; e tamén 
sería anulado o segundo que o unira coa súa prima terceira dona Berenguela; o que non impediría 
que deixara sete fillos ilexítimos deses dous matrimonios; un deles Fernando III herdaría as coroas 
de León e de Castela, xunto con outros territorios e, ademáis, sería canonizado. 

fixar regras, vexan senón a transformación con algúns nomes como: “do Pico” a 
“Dopico”; “do Burgo” a “del Burgo”; “da Lama” a “Dalama”, “do Seixo” a “del 

Seijo”; “Paxón” a “Pajón”21; “Xarel” a Jarel; “Xiz” a “Giz”, etc.

O apelido “do Pico”, por exemplo, escribiuse desa forma polas terras das Pontes 

durante moito tempo, e así atopamos varios membros desa familia nos padróns dos 

anos 1621 en adiante,  cando son citados ou nomeados, mediante votación, como 

electores ou representantes no concello. Sirvan algúns deste apelido  (ademais dos 

do Pico de Solloso) como exemplo: Pedro do Pico de Marraxón; Juan do Pico do 

Cabo do Vilar; Fernán do Pico de Porto Ferreira, Bartolomeu do Pico; Bernardo 

do Pico Mesía ou Alonso do Pico, que aparecen e repiten nome e apelidos durante 

varias xeracións. Ó final deste traballo poden ver o Padrón de veciños do ano 1621 

21 Pajón é o nome dun antigo lugar da parroquia de San Xoán do Freixo que aparece escrito desa 
forma nos documentos do séculos XVI e XVII, ainda que segundo o entendera o escribano de turno, 
escribíano de dúas maneiras: Pajón ou Paxón.
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trasncrito, e por el verase que a maior parte dos apelidos levaban a preposición 

“de” ou “da”, moi típica en Galicia ata que foi desaparecendo a partir dos século 

XVIII e XIX, sobre todo cando se crea o Rexistro Civil e se prescinde, sobre 

todo en Galicia, dos citados elementos de unión entre os nomes e os apelidos que 

estaban relacionados, en moitas ocasións, cos lugares de orixe ou incluso coa 

profesión. Pola contra, esta tradición mantívose só entre elementos da nobreza 

que os levaban e levan como elemento distintivo. 

ENLACES. PARES. MÉRITOS: Diego de Arroyo Daza

Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 111, N.86. 

CAPÍTULO II

APÉNDICE DOCUMENTAL II

TRANSCRICIÓN DO REPARTIMENTO E PADRÓN DE ALCABALA DA VILA 

DAS PONTES E DA SÚA FREGUESÍA SANTA MARÍA. Foi feito o 24 de 
xuño do ano 1621. Comeza no folio 176 r. do Protocolo do escribano Juan 
da Pena.22

Comentario introdutorio.

Engadiremos algún detalle máis tratando de que resulte algo amena esta 
colaboración;   e facémolo mediante a achega dalgúns nomes e apelidos 
dos veciños das Pontes que por aqueles anos de esplendor das letras 
cervantinas poboaban a vila e a súa parroquia Santa María. Recollemos 
para a ocasión os datos censais con motivo de levar a cabo nesa vila o cobro 
dun antigo imposto real chamado alcabala, o cal  gravaba cunha porcentaxe 
as mercadorías que se vendían ou trocaban, sobre todo cando a Facenda 
Real andaba escasa de diñeiro, como era o caso do período absolutista dos 
Austrias polos que se gobernaba España. 

22 ARQUIVO NOTARIAL DA CORUÑA, PROTOCOLOS NOTARIAIS DE ORTIGUEIRA. 
Protocolo  nº 157, do ano 1621, do escribano Juan da Pena, fols. 176 r -179 v. 
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Os datos extráense dun documento elaborado con motivo dese padrón e 
reparto, que foron uns setenta ducados23, feito no ano 1621 polo que cada 
veciño pagará en función da  miseria e da pouca riqueza. 

Nese ano está de alcalde ordinario Juan Freire de Andrade e o escribán 
encargado de recoller por escrito ese repartimento foi Juan da Pena; os 
veciños nomeados para levalo a cabo foron Juan de Miraz, Bartolomé 
Balseiro e Juan Balseiro, persoas dignas de creto e entendidas neste 
asunto, ou que sabían valorar e dividir, aínda que o de dividir facíase cuns 
razoamentos distintos a como o facemos hoxe. 

Por este reparto sabemos os nomes dos veciños e veciñas de pago que 
estaban neses anos na vila; véxase como moitos apelidos estaban unidos ou 
á profesión ou oficio (Ferreiro, Balseiro); a características da cor do pelo ou 
da pel (Preto); a algunha cualidade (Leda, Pillo, Fresco, Tato); ou a algún 
animal (Gato). Aínda que abondan tamén os  nomes de lugares os que, en 
moitos casos, teñen orixes antigas, algúns nomes teñen orixes prerromanas, 
outros latinas e outros  xermánicas; algúns deles serían: Castro, Marraxón, 
Cervicolo, Seara, Balsa, Coina, Somede, Gondré, Brandian etc. Tamén se 
comproba a repetición de nomes e apelidos, abundando dos primeiros o 
de Alonso, Juan ou Bartolomé; e dos segundos os do Pico, Gato, Balseiro, 
Fresco, Carballal ou Romeu.

A redacción do documento e a lista de nomes e apelidos pode servir para 
coñecer un pouco mellor a historia socioeconómica da vila das Pontes  no 
primeiro cuarto do século XVII, cando medraba a vila e a veciñanza loitaba 
por subsistir tendo tamén que contribuír, co pouco que tiñan, ós gastos da 
Coroa. Na trasncrición procurouse ser o máis fiel posible ó orixinal, se ben, 
como na anterior, escribiuse con letra maiúscula a inicial dos nomes e dos 
apelidos e incluso dos lugares para diferencialos no contexto. Convídase 

23 O ducado era a moeda usual por aqueles tempos, equivalente a 375 maravedís; ou a 11 reais e un 
maravedí.

a facer un pequeño exercicio, a quen lle poida interesar (por exemplo os 
estudantes) para que cuantifiquen e comproben cantos deses apelidos se 
conservan na actualidade e cantos deses lugares existen e están poboados.

1- Nomes dos veciños das Pontes no ano 1621. Datos extraídos do 

reparto do padrón da alcabala dese mesmo ano

“Padron y repartimiento de la alcabala debida a su exa  este presente ano de mil 

y seiscientos y veynte y un ano en la Va de las Puentes.

En la billa de las Puentes de Ga rrez a vte y cuatro diass del mes de Junio de mil y 

seiss zientos y vte y un aos ante su mrd Juan Freire de Andrade alcalde ordinario 

de la dha Va y ante my son y tos parescieron presentess Juan de Miraz= y Brme 

Balseiro y Juan Balseiro todos becinos de la fra de la dha Va = personas nombradas 

pa rrepartir la alcabala debida a su exa este presente ano en esta dha Va  y su fra 

de los quales y de cada uno dellos el dho alacalde rreszebio juramto en forma los 

quales lo ycieron  cumplidamte so cargo del qual les encargo que bien y fielmente 
agan el dho padron y rrepartimiento y a rico como a rrico y a pobre como a pobre 

mirando el trato y caudal de cada uno los quales ansolviendo el dho juramento los 

rrepartieron = en la manera segie---------------------------------------------------

Los bies de Alonso de Xinzo24 y su mujer Mª da Pena nueve rres 

Bme de Biador25 diez y seis rres
24 Este Alonso de Ginzo, ou López de Ginzo, foi un  capitán que estivo destinado na vila das Pontes; 
tiña bens no concello de Miranda, en Burón e en Trabada, concretamente o lugar de Ginzo no citado 
concello (de onde colle o apelido) era del, así como noutras partes. Un dos seus irmáns chamábase 
Pedro Fernández de Ginzo, que sería o que mercou esas propiedades no mesmo ano 1621, pouco 
despois de falecer.
25 A palabra “Biador” parece que procede do latín viator ou viaxeiro;  neste caso era o nome dun 
lugar das Pontes onde, posiblemente, se aviaba, guiaba ou se dispensaba avío, comida e auga a 
merceiros, peregrinos e demais persoas que pasaran por alí; de viator sairía viador e de aí a de 
aviador, que non era piloto dunha aeronave  nin nada que se lle parecera. Lémbremos unha expresión 
galega como a de ¡vas aviado!
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// fol 176 v.

Mª Fonso, un Real

Juan Ferreiro = errero un rreal

Juan Paz y su yxa un Real

Ynes Leda medio Real

Brme Gato quinze rres

Alo Pillo tres rres

La mujer de Brme Dominguez real y medio

Los menores de Antonio de Juncal tres rres

Pedro Bidal do Chamoselo  dos rreales

Juan Fernandez da Coyna dos rres

Juan de Cabeiro da Balsa cinco reales y medio

Alonso Fresco da Meda tres rres y medio 

Antonio Preto treze rres

Fdo de Cabeiro  quatro rres y medio

Bastian do Carballal siete rres y medio

Los menores de Brme Gato seys rres

Pedro do Carballal cuatro rres

Juan Gonzalez cuatro rres

Lorenzo de Berez  dos rres y medio

Juan de Myraz dos rres y medio

Gregorio do Souto ocho rres 

Juan Tato dos rres y medio

Juan Novo tres rres menos quarto

Brme Balseiro dos rres y medio

Alo Fresco xe (xastre) dos  rres y medio

Pedro do Castro de Maciñeira quinze rres y medio

Juan do Castro quatro rres 

La mujer de Alo de Brandian quatro rres  // fol 177 recto.

Po Gonzalez vte y tres rres y medio

Aloda cabeceira seys rres y medio

Domingo nobo medio rreal

Podo Pico de Cabalar dos rres  

Los ixos de Fdo de biador dos rres entendase que a de pagar la moza de san bi-
cenzo medio rreal los otros tres al qto y medio

Juan Romeu de San Bizenzo quato rres y medio

Domingo Romeu cinco rres y medio

Juan Romeu de Marraxon mo real

Alo Romeu do Lestegal seis rres y medio

Los yxos de Marcos da Seara quato rres y medio

Podo Barro de Somede tres rres y medio

Domingo Nobo tres rres y medio 

PoToxeiro dos rres

La mujer de Fdo Toxeiro quatro rres y medio

Po de Galdo menor dos rres y mo

Juan de Candamil  quinze rres 

Ma Lopez dos Feros un rreal

Alo de Candamil diez y seis rres y mo

Fdo do Pico catorze rres en que esta conzertado

Do da Ferreira dos rres 

Po Romeu da Calbela quatro rres 

Podo Barro xe (xastre) tres rres
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Juan do Barro xe (xastre) sete rres

Domingo de Bieyte medio rral

Su ermano medio Real

Juan de Galdo tres rres

Juan Gato de Soarriba quinze rres

// fol 177 v. 

Juo das Cabanas quato rres y mo

Fdo Gato beynte cinco rres

Juan de Bieyte cinco rres

Barme de Fontan nuebe rres y mo

Fdo de Loureiro tres rres

Po de Castro quato rres y mo

Juan Balseiro tres rres 

Los menores de Barcon  tres rres rreales

Pedro do Chau dos Castros  un Real

Juan Paz de Beiga catorze  rres y medio

La mujer de Domingo Franco doss rreales

Domingo Duran tres rres

Ma de Bale un rreal 

Marina de Permui medio rreal Y medio su yxo

Alo do Barro dos rres y medio

Juo do Barro dos rres

Bastian de Banal rreal y mo

Alo Balseiro dos rres y mo

Marcos da Fraga diez y ocho rres

Juoda Seara dos rres 

Fdo Pillo dos rres y medio

Pedro do Barro das Barosas morreal

Los bes de Alo de Somede y su muger qto rres

Bastian da Da cinco rres y mo

Los menores de Po Romeu dos rreales y medyo

La muger de Marcos Romeu un rreal

Po Fez da Ribeira rreal y mo

Juo Romeu de Pontoybo cinco rres

Maria Moura un rreal.

// fol 178 r.

Juo Fez Area dos rres

Gabeiras medio rreal

Juo Romeu do cabo do Vilar cinco rres

Brme Albarino dos rres

Juan Mouro ocho rres

Su yxo seis rres

Pedro Paz da fraga berde un rreal

Fdo Mouro seys rres y mo

Pedro Perez seys rres y mo cartillo

Pedro Bidal de Gondre tres rres

Antonio Pillo dos rres

La mujer e yxos de Brme Rouco qto rres y mo

Alonso do Souto quinze rres

Nicolau Polo un rreal y quo

Pedro Carneyro dos rres

A muger e yxos de Domingo Lopez tres rres y mo
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Andres Pardo nuebe rres

Alonso da Carballeira seys rres

Juo rres tres rres

Teresa Gomez medio rreal

Brme do Castro de Gondre tres rres

Alberte Fez rreal y medio

Alo da Bouza treynta y seis rres

Alo Gato tres rres 

La mujer de Juo douteiro dos rres

Alo Ramos quatro rres y mo

La muger de Domingo Ferro y su yxo qto rres y quo

Pedro de Lamas dos rres y medio

Domingo Garcia tres cartillos

Po da Felgueira tres rres

Juo Paz zapatero tres rres

Bastin Pillo quatro rres

Juo do Curral de Beiga medio rreal

Alo Gato de Zervicol diez y nuebe rres y mo

Gabriel da Balsa quatro rres menos quo

JuoRei dos rres

Domingo Lopez dos Feros dos rres

Los yxos de Po Gomez un rreal

Pedro do Chau siete rres 

// fol 178 v.

Pedro de Morado un rreal y mo

Alo do Curral un rreal

Alo Fez da Vila mo rreal

Marina do Cal un quo

Dorate dos rres y mo

Andres Fresco un rreal y mo

Antonio Dominguez tres resdigo dos y mo

Pedro do Castro, tendeiro, cinco rres

Andres Golpe un rreal

Juo de Curral de Marraxon un rreal

Juo de Carballido tres cartillos

La menora de Juo da Pena un rreal

Santiago Mouro medio rreal

Brme Garcia dos rres y medio

Ju0 do Banal tres rres

Brme Romeu de Somede un rreal

Domingo do Souto do Cacaneiro mo rreal

Alo do Pico tres rres

La muger de Po Nobo un rreal

Fdo Pillo el nuevo tres rres menos quo

Brme Freire un rreal

Franco de Chau quinze rres

El yxo de Po do Pico un rreal

Juo Bidal dos rres y medio

Domingo do Carballal qto rres t mo

Brme Lopez un rreal

Alo da Uzeira tres rres y mo

Juo Romeu da Ribeira dos rres y mo
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Po Frez de Bilarnobo rreal y mo

Alo Romeu el nuevo dos rres

Juo Duran rreal y quo

Po Crego rreal y cartillo

Po do Barro en nuevo d0s rres y mo

Juo Duran de Gondre quatro rres

Catalina Romeu medio rreal

Juo do Souto de Brandian seis rres y mo

Juo Perez cinco rres y no paga otra paga

Luis do Barro dos rres

Domingo do Barro dos rres

Po da Seara dos rres y mo

La menora de Anto da Uceira un rreal 

//fol 179 r.

Brme Franco medio Real

Po Leal dos rres

Luis do Carballal quatro rres y mo

El errero Fco = medio rreal

Brme da Bouza catorze rres y mo

Po de Cabeiro tres rres y medio

Pedro de Restrebada quo rres

Domingo de Viador dos rres y mo

Juo do Souto dos rres menos quo 

mando los tres quartillos

Po do Souto rreal y quo

Jacome do Carballal quto rres y mo

Juo Romeu o nobo medio rreal

Juo do Castro tres rres

Duran Bello un rreal

Juo Gato medio rreal

La menora de Brme rres medio rreal

Marina Franca do Caneiro mo rreal

La alcabala de fuera se rremato en Juo rres en diez y siete rres

Alo de Galdo pobre--------------------------------------------------------------------------

Con esto dieron por echo el dho padron y rrepartimiento = y dixeron que 

rrepartian en el setenta ducados y vte y ocho mrres de prenzipal con la execucion 

y lleba nuebe rres pa los depostalleiros por su trabaxo y gasto y dos rres pa 

setantear la dha paga y medio rreal que llevo el Juez y ansi lo dieron por echo 

y que lo abian echo lo mexor que alcanzaran sus entendimientoss y ansi lo 

otorgaron delante el dho alcalde y de my son en el myo registro el dho Juan de 

Miraz lo firmo de su  nrres

 // fol 179 v.

Y los dhos sr Brme Balseiro y Juo Balseiro por que no supieron firmar rrogaron 
a mi lo firmepor ellos de su nmbre estando a ello presentes por testigos Alo de 
Ginzo estudiante y Juan Paz de Beiga becinos de la dha va de las Puentes y su 

fra y Juan do Castro vo de la fra del Freixo e yo son doy fe conozco a los dhos 

otorgantes dete padron=

  (Sinaturas e rúbricas) Juan Freire de Andrade  

Passo ante mi Juan da Pena sno 

Juan de Miraz.”
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O MONTE MEDULIO NO MEIDELO (AS PONTES)

Constantino III foi un xeneral ro-

mano que se declarou emperador 

no ano 407, abdicando no 411 e sen-

do asasinado pouco despois. 

Nese breve período de mandato 

sacou ao seu fillo maior Constante 
do mosteiro onde vivía, nomeouno 

emperador asistente e enviouno a Hispania, onde consegue derrotar aos goberna-

dores cun exército de bárbaros reclutados nas Galias. 

Constante deixa o mando ao xeneral romano Geroncio, que permite que os sue-

vos, vándalos e alanos crucen os Pireneos no ano 409. Faise entón un pacto de 

asentamento no que a única condición era que non se ocupase a rexión tarraco-

nense (Tarraco) para que non tivesen acceso ao mar Mediterráneo.

Establecéronse do seguinte xeito:

1- Os alanos ocuparon a 

rexión cartaxinesa e Lusi-

tania.

2- Os vándalos silingos 

asentáronse na Bética.

3- Os vándalos asdingos e 

os suevos instaláronse na 

Gallaecia (actual Galicia), 

chegando ata o río Douro e a 

boa parte da Meseta Norte.   

OS SUEVOS EN HISPANIA

Toda a documentación sobre este asentamento procede de Paulo Orosio1 e Hida-

cio2 no período que vai ata o ano 468 e de Juan de Biclaro3 entre os anos 567 e 585.

Entre os anos 468 e 567 non hai documentación escrita, aínda que se sabe que 

o número de xermanos que chegou non superaría os 30.000 e que entre a vía da 

pillaxe ou a vía do asentamento elixiron a segunda. Xunto co seu rei Hermerico4 

abandoan as armas e adícanse á agricultura. 

A este primeiro rei suevo sucedeuno o 

seu fillo Rékhila ou Requila, que gober-
nou dez anos (438-448). Á súa morte 

subiu ao trono Rekhiario ou Requiario, 

fillo de Requila, rei dos suevos desde o 
ano 448 ata a súa morte.

O rei visigodo Teodorico ao mando dun 

poderoso exército aliouse cos roma-

nos para atacar ao suevo Requiario en 

Hispania, acadando un gran éxito na 

batalla do río Órbigo en Astorga (ano 

456), axudado polo seu antigo precep-

tor Avito5. Pese a esta estrepitosa derro-

ta, os suevos aínda pervivirán durante 

un século máis. 

1 Paulo Orosio: sacerdote, historiador e teólogo hispano, posiblemente natural de Bracara Augusta 
(actual Braga-Portugal).
2 Hidacio ou Idacio de Chaves: bispo e historiador hispanorromano.
3 Juan de Biclaro: clérigo e cronista católico de orixe goda, coñecido tamén como Juan  de Bíclaro 
ou Juan Biclarense.
4 Hermerico: rei dos suevos entre o 409 e o 438. Primeiro rei suevo en Hispania e precursor do 
futuro reino de Galicia.
5 Marco Mezilio Avito: de orixe grecorromana. Proclamado emperador o 9 de xullo do 455, foi 
derrotado por Recimero, que lle perdoou a vida a cambio de que se convertera en bispo de Piacenza 
(actual Plasencia).

Moeda de Constantino III

O rei suevo Requiario na fachada do 
Palacio Real, Madrid
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OS SUEVOS EN GALICIA

Xa temos aos suevos asentados e convivindo cos 

castrexos, todos eles convertidos ao cristianismo 

desde a chegada ao trono de Rekhiario.

Os romanos, en plena decadencia, aséntanse en 

Lugo e en Braga, lamentándose por ter deixado 

instalarse aos suevos, vándalos e alanos. Des-

plegan aos seus entendidos en mineraloxía para 

realizar prospeccións buscando e atacando todos 

os puntos onde hai ouro, prata, estaño, chumbo e 

mesmo ferro. Na procura do ouro é onde asaltan 

o monte Medulio (Meidelo) nas Pontes.

Cando chegaron os romanos, os habitantes de Galicia non superaban os 200.000 

habitantes; nos 11 castros existentes nas Pontes habería uns 2.500 habitantes, nu-

nha perfecta convivencia entre suevos e castrexos. Foron sometidos polos roma-

nos pero non chegaron a convivir xuntos nos castros porque estes últimos realiza-

ron o seu asentamento na Veiga dos Mouros, próximos ao río Meidelo e ao Castro 

da Uz e próximos tamén a tres 

xacementos de ouro que aínda hoxe 

se poden visitar. Existen tamén 

outras dúas explotacións auríferas 

dentro do altiplano e outras tres a 

unha distancia de 4 km.

Na excavación do castro de 

Espiñaredo apareceu un anel de 

ouro de forma aberta para que se 

poidera usar en calquera dedo; tiña 

unha pedra calcárea cunha espiga 

de trigo gravada.

MONTE MEDULIO – MEIDELO

O monte Medulio era o Meidelo do altiplano das Pontes.

Este terreo tiña unha elevación de 350 m, estando rodeado case en círculo por 

montañas  de 450 m de altitude media. A superficie do altiplano sería duns 30 km 
cadrados, estando cruzado por varios ríos:

- O Eume, cun caudal medio de 12 m cúbicos por segundo

- O Almigonde

- O Chamoselo

- Varios regueiros ou regatos como O Millarraibo, San Juan, Rego do Campo, 

Peleteiro, Maciñeira, Uz e Chao.
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FORMA DE VIDA 

Había gran cantidade de 

caza e pesca, obtendo o lume 

de forma natural porque se 

producía pola ignición das 

capas de lignito aflorantes 
na zona do Portorroibo, que 

entraban en combustión ao 

entrar en contacto co aire 

debido ao seu gran contido 

en xofre.

Nas montañas circundantes 

había varios castros con 

vistas cara a dentro: unha 

atalaia e dous castros en 

Espiñaredo, un ao borde do 

Forgoselo, outro en Espá, 

tres en Ribadeume, un no 

Meidelo (Castro da Uz), un 

en Goente e outro ao leste 

do río Eume (Castrillón).  

A xulgar polo seu tamaño, nos dez castros das Pontes habería pouca poboación. 

Ningún deles, excepto o Castrillón, superaba os 100 metros de diámetro.

ATAQUE ROMANO

Os romanos atacaron o Medulio (Meidelo) e infrinxíronlles unha derrota, pero 

nin os masacraron nin intentaron o seu exterminio. Os habitantes do castro 

tampouco se suicidaron porque con Reckiario convertéranse ao cristianismo e as 

súas crenzas impedían quitarse a vida.

Para os romanos non foi difícil conquistar unha zona como esta, pois hai que ter 

en conta que unha soa lexión constaba de 6.000 soldados perfectamente armados 

e amestrados, capaces de derrotar aos castrexos sen ningunha complicación e de 

causarlles unha importante matanza.
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ENTERRAMENTOS

Os enterramentos foron moi numerosos, a 

xulgar polos cemiterios suevos no altipla-

no. Destes cemiterios non se ten falado ata 

o momento e posiblemente sigan descoñe-

cidos para investigadores e arqueólogos.  

Están situados en Bermui, Ribadeume, 

capela de San Vicente de Pontoibo, San 

Pedro de Eume e ermida de Santa Eulalia 

do Portorroibo. 

Estes enterramentos poden verse na actua-

lidade; non teñen máis dun metro e medio 

de largo por medio metro de ancho por 40 

centímetros de profundidade. Aparecen 

superpostos, pero non coincidentes. 

É moi importante desmontar o mito do 

Medulio tal e como nolo queren contar:

1º No Medulio había 2.513 habitantes re-

partidos nos dez castros, calculando unha 

media de 80 metros de diámetro por castro coa fórmula de Narroll6, especialista 

nos estudos da poboación castrexa. A fórmula sería 40 X 40 X 3,14 X 0,5 dividido 

por 10. 

2º Non houbo suicidios colectivos porque os castrexos e os suevos desta época 

xa estaban convertidos ao catolicismo, que non consentía o suicidio. Ademais, 

os romanos non o terían consentido porque perderían man de obra e información 

sobre os xacementos.

6 Raoul Narroll: antropólogo americano (1920-1985) adicado a promover a metodoloxía dos estudos 
interculturais.  

3º Non era un gran castro, pois se así fose os romanos tomaríano nun día. Tiñan 

que ser varios castros ben comunicados e visibles entre si, para poder facerse 

sinais en caso de ser atacados.

Aos romanos, pese a ter máis homes, mellores armas e unha gran disciplina mi-

litar, non lles foi fácil conquistar o Monte Medulio (Meidelo), por ter 30 km ca-

drados de superficie, 10 castros circundantes, 2 atalaias de vixilancia (Pena do 
Portelo e Rego do Inferno) e unha gran cantidade de auga, caza e pesca.

Sarcófago de San Vicente de Pontoibo

Castro da Uz antes da súa desaparición
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HISTORIA DA MINA DAS PONTES. ANTECEDENTES E EVOLU-

CIÓN HISTÓRICA ATA A EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE ENDESA

1. Antecedentes históricos anteriores á chegada da ENCASO, 

1790-1945

1.1. Antecedentes e publicacións sobre o xacemento mineiro: Cornide, 

Schulz, Ramón del Cueto e Hernández Sampelayo

As primeiras noticias que temos do xacemento mineiro 

das Pontes de García Rodríguez hai que buscalas nunha 

publicación escrita en 1790 polo xeógrafo, naturalista e 

humanista José Andrés Cornide de Folgueira y Saavedra 

(A Coruña, 1734-Madrid, 1803)1. As primeiras noticias 

da mina foron recollidas na súa obra «Memoria sobre el 

descubrimiento de una mina de carbón de piedra en las 

Puentes de García Rodríguez», premiada pola Sociedad 

Económica de Amigos del País e incluída no periódico 

ilustrado, Espíritu de los mejores diarios literarios que 

se publican en Europa2. Nesta memoria dicía:

 Escuchara que en Puentes se encontraba una (veta) de una mate-

ria semejante al carbón y determiné... dirigirme hacia aquel país y 

tuve el gusto de confirmar mis sospechas... No encontré un bitumen 
eschistosum de Linneo o un Linthantras bitumen lapide fissilimine-

larisum de Walerio, pero si un verdadero carbón vegetal minerali-

zado con porción de azufre, el mismo que existe en la famosa selva 
1 Para un maior coñecemento da vida e obra de Cornide ver: López Gómez, Pedro. 1997.. José 
Cornide: el coruñés ilustrado. A Coruña: Vía Láctea.
2 Núm. 243, 26 de julio de 1790, 297.

subterránea de Alemania, como particularmente lo prueba un trozo 

quemado descubierto en la última cata que mandé hacer... y puede 

hacerse uso de el en fundiciones fraguas, ya solo para fábricas de 

cal, para las de loza, vidrio, etc., y cuando menos para guisar... per-

ciben cuantas quejas puede producirlas manufacturas del real de-

partamento de Ferrol, que antes lo sacaba de Inglaterra y aún hoy lo 

recibe de Asturias... Que se levante un plano topográfico del país, de 
sus caminos y ríos y una relación exacta y reflexiva de sus produc-

ciones y estado físico, combinando los costes con las utilidades para 

verificar si se pueden esperar ventajas.

Corenta anos despois foi o xeólogo hispano-alemán, Guillermo Schulz3 (Dörnberg, 

Alemaña, 1805-Aranjuez, España, 1877), quen describiu en 1833 como era o val 

das Pontes antes da explotación da mina:

Sábado, 20 de abril:

Salí de madrugada después de pagar mi cuenta muy alta en la posa-

da de Aurora, Calle Real...

El terreno llano de la Puentes de Gª. Rz. no se reconoce bien en el 

camino, porque no se ve sino tierra negra, barro gris claro y cubierto 

de cantos angulosos de cuarzo la vegetación estorba su reconoci-

miento; alguna vez se toca por la orilla boreal a la pizarra negra que 

forma los montes. Cerca de la villa se ve algunas peñas rodadas y se 

baja una cuestecita que manifiesta que el terreno de acarreo antiguo 
es de bastante espesor.

Muy cerca de la Villa, como a dos tiros de fusil más abajo, da el río 

una vuelta y su orilla occidental está muy pendiente y sin vegetación, 
3 Este enxeñeiro pasou varias décadas en Ribadeo e entre marzo e agosto de 1833 redactou notas 
xeolóxicas e mineiras de Galicia nuns cadernos de campo.

José Andrés Cornide
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unas 30 varas de altura, en este corte natural hay los asomos de una 

gran porción de capas horizontales de lignito, me parece alternando 

con capas  delgadas de arcilla (?) gris y negruzca y blanquecina; 

hay capas de carbón hermoso (lignito con estructura visible de la 

madera) de 1 ½ varas de espesor y muy inmediata una encima de la 

otra y aún mas baja que el río continúan las capas y  forman el fondo 

de la madre del río. Hay pues una inmensidad de lignito que se podía 

explotar a tajo abierto porque sólo unas 6 a 8 varas de la superficie 
es terreno estéril de acarreo y guijarros, lo demás tiene más capas 

de masas de carbón que arcilla; puede ser que sea de formación 

terciaria inferior pero mas probable es que sea más moderno (41) 

de petrificaciones no vi ninguna; en cuanto a la  masa excede a la 
de Ringaul cerca de la isla, tambien tiene piritas. Cogí una porción 

de hermosas muestras de estas ricas capas de lignitos. Una alfarero 

que vive en la entrada de la  Villa me dijo que sabía de una galena 

en la parroqª de Espiñaredo cerca de la cresta de Penedos; pero no 

tuvo muestra ninguna.

Mi posada en las Puentes es la casa de Inés Corral que es bastante 

capaz y buena.

Envié recado a Antª Sanchez que descubrió en años pasados minera-

les  cerca de la villa, mas no estaba hoy en su casa4.

Tamén deu conta Schulz do xacemento na súa obra Descripción Geonóstica del 

Reyno de Galicia, publicada en 1835. Adícalle un capítulo e di: «Carecemos en 

Galicia de formación de carbón de piedra, pero tenemos otro carbón mineral que 

se llama lignito; de este hay grandes capas al oeste de Puentes de García Rodrí-

guez, donde en las riberas del río Eume se ve un corte de una formación probable-

mente terciaria de arcilla plástica y de arena con masas que alternan en capas ho-

4 Juan Ramón Vidal Romaní, Guillermo Schulz. Cuaderno de Campo, nº 2. Marzo-Agosto 
de 1833 (Sada: Edicións do Castro, 1992), 31.

rizontales y forman gran parte de la inculta llanura 

de Puentes, y con ellas alternan capas de lignito que 

son de una a dos varas de espesor. Su explotación no 

ofrece grandes dificultades y podrá hacerse en gran 
parte a tajo abierto... Hasta ahora, no se aprovechó 

unha sola arroba de tal lignito o carbón  mineral, 

porque aquel país es abondoso en leña de monte bajo 

y carece de toda industria. Es sabido que el lignito 

no sirve para establecimientos de fundición, pero es 

muy a propósito para las fábricas de destilación, por 

ejemplo de Ácido Sulfúrico, de aguardiente, para la 

fabricación de Sulfato de Alúmina, de caparrosa y 

otros sales, para la cocción de ladrillos, tejas, etc., para combustible de uso do-

méstico y para las máquinas de vapor. La nueva carretera que va de Lugo a Ferrol 

podrá facilitar el aprovechamiento de esta riqueza»5.

No ano 1845 Pascual Madoz refire a existencia do xacemento no seu dicionario 
cando describe no tomo XVI a parroquia de Vilavella e a súa industria escribindo 

que existe «mina de carbón de piedra junto al río Eume, además de telares caseros, 

herrerías y molinos harineros»6.

Despois de Schulz e Madoz perdeuse o interese por este xacemento e non 

coñecemos investigacións realizadas para explorar unha posible explotación 

do mineral ata a segunda década do século XX7, cando Primitivo Hernández 

Sampelayo, enxeñeiro estudoso das minas de ferro, adicoulle unhas letras: «Se 

trata de delgadas capas de lignito comprendidas entre arcillas y lechos de arena 

que ocupan el subsuelo de la gran llanura de Puentes; representan, sin duda, 

el relleno por aporte fluvial, de la depresión que existía en el valle del Eume. 

5 Ibídem.
6 Pascual Madoz,  Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar (Madrid: Establecimiento Tipográfico de Pascual Madoz, 1846-1850), Tomo 16, p. 88.
7 Previamente, os enxeñeiros Ramón del Cueto e Antonio María de Irimo, citaron o mineral na súa 
obra La minería en Galicia (Lugo y La Coruña), impreso na Coruña no ano 1910.

Guillermo Schulz



310 311

Manuel Souto López
Historia da mina das Pontes. Antecedentes e evolución ata a explotación de Endesa

Tendrán de cinco a seis metros de espesor en el acantilado de las márgenes del 

río. En este corte, procediendo de abajo cara arriba, encontramos: arcilla negra 

con lignito compacto, lecho muy delgado de lignito rojo comprendido en otro 

más macizo, arcilla con delgados lechos blancos, lignito y arcillas negras poco 

consistentes y que se cuartean y despedazan al contacto con el aire; intercalados 

en estas arcillas superiores hay algunos niveles muy interrumpidos arenáceos y 

de delgados elementos detríticos... En realidad, en los depósitos de Puentes no hay 

más de tres pequeños lechos de hasta diez centímetros de espesor que forman el 

carbón propiamente dicho: es negro, sucio y está formado por el enlace de palos 

pequeños y tallos de madera carbonizada, desde escasos veinte centímetros de 

longitud....»8.

1.2. As prospeccións e investigacións do criadeiro de lignito anteriores 

á Empresa Nacional Calvo Sotelo

Durante a I Guerra Mundial adquiriron en España especial importancia as 

explotacións de carbón a causa da escaseza deste combustible, o que provocou 

a venda de calidades moi baixas. Foi entonces cando se produciu a primeira 

solicitude de petición de concesión mineira de lignito nas Pontes. Ellis Henry 

Thomas, xeólogo galés que viñera a Galicia a estudar as zonas cupríferas de 

Cerdido e Ferrol, logrou convencer a José Caramelo Casal e ao seu socio Ernesto 

Erias, emprendedores de Ferrol, que fixeron as primeiras peticións. Así sostiveron 
as concesións pese ao elevado pago do canon de superficie durante máis de vinte 
anos ata que foron mercadas pola Empresa Nacional Calvo Sotelo.

Ellis Henry Thomas, coñecido como «Don Eliseo», naceu en Caernarfon o 20 de 

xaneiro de 1852, asentándose en Ferrolterra arredor do ano 1883, para supervisar 

as canteiras de Lourido, en Naraío. Adicouse tamén a estudar a riqueza mineral 

8 Hernández Sampelayo, Primitivo. Memorias del Instituto Geológico de España. Criaderos de 
Hierro de España. Tomo IV (Madrid: Gráficas Reunidas, 1922), p. 117.

das terras de Transancos. Cando estaba en Lourido coñeceu á que sería a súa 

compañeira, María Dolores Pérez Lago, natural de Igrexafeita, coa que tivo catro 

fillos9. 

Thomas estivo nas abandoadas minas de ouro 

de Cobas entre 1911 e 1914, traballando para 

«Mines de Cuivre du Ferrol»; nas minas de A 

Barqueira, Lousada e Cruz do Pouso; mais tamén 

nas Pontes en 1917 formando unha sociedade 

pioneira con José Caramelo Casal para explotar 

o lignito. Rexistrou dereitos, vendeu, comprou, 

escavou.... mais asentouse en Naraío, en 1907, 

na casa coñecida hoxe como a «do inglés», e alí 

9 A descrición da biografía de Ellis Henry Thomas foi 
extraída da web: 

http://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/ellis-henry-
thomas-o-ingles-e-a-mineiria-en-san-sadurnino/ escrita por 
Manuel González Álvarez.

Eliseo Henry Eliseo Henry e outros

Testamento Eliseo Henry
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falece cristianamente, segundo o seu testamento, ás tres da tarde do 15 de xullo de 

1940, aos 88 anos, diante do cura de Naraío Serafín Pumar Pita e do «seu amigo 

e fillo», Constantino Olegario Pérez Lago, a quen nomea herdeiro universal10. 

Como curiosidade, cabe sinalar que este último recibiu como legado, entre outras, 

unha finca de monte denominada Areosa, de 36 áreas e 43 centiáreas11. Dita finca, 
onde Don Eliseo realizou as súas investigacións foi mercada posteriormente pola 

ENCASO, empresa na que acabaría traballando Constantino Pérez Lago.   

10 Protocolo núm. 519 outorgado polo notario José Roan Tenreiro o 10/08/1940.
11 A finca testaba polo norte e oeste con Encaso; polo sur, co río Eume, e polo leste con Manuel 
Vilaboa Carballo.

Xa o 13 de agosto de 1917, Don Eliseo solicitara a concesión de licenza de traballos 

de investigación mineira, un documento no que se confirma a adaptación ao 
castelán do seu nome propio:

Don Eliseo Henry Thomas, natural de País de Gales (Inglaterra), 

de sesenta e tres años, soltero, de profesión Geólogo, con cédula 

personal del ejercicio corriente a V. Atentamente expone: Que en el 

terreno conocido como ‘Mina’ propiedad de este municipio, sito en 

el punto que llaman del Riego del Molino el cual da al camino que va 

a la parroquia de Rivadeume, tiene el recurrente proyectado hacer 

trabajos de investigación minera para los cuales necesita sacar 

carbón y escombros, así como hacer un cierre por su parte Norte 

y Oeste o sea por el lado que da al camino, por lo que suplica a V. 

que previos los trámites necesarios se le conceda la correspondiente 

licencia para dicho cierre y trabajos y se le señale el sitio para el 

depósito de carbón y escombros. Es gracia que espera de V. por ser 

de justicia. Puentes, 13 de agosto de 1917. Eliseo Henry.

Finca Elisio Henry na Areosa

As Pontes, Galicia pintoresca 3-1-1918
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Despois do informe da comisión de 

policía, e coa condición de que os materiais 

extraídos e escombros no foran ao río, foi 

concedida licenza con data 19 de agosto 

de 1917. Sen embargo, os primeiros 

pasos durante a Primeira Guerra europea 

foron desalentadores pois foron enviadas 

mostras a Inglaterra para coñecer a súa 

análise e as súas posibles aplicacións, e 

os resultados foron cualificados como 
carentes de interese industrial. Nese 

mesmo ano de 1917, o enxeñeiro xefe 

do distrito mineiro da Coruña e Lugo, 

Ramón del Cueto, describía o xacemento 

mineiro das Pontes e manifestaba que 

debido á Guerra Europea as empresas 

mantiñan máis interese por materiais que 

anteriormente eran desterrados:

«A pesar de estar colocado un pueblo al lado de un yacimiento de 

lignito, a nadie se le ocurría aprovechar aquella materia oscura 

en los hogares, o en los hornos donde pudiera utilizarse, hasta 

que la ausencia de la hulla y el elevado costo de la leña hizo 

estudiar más de cerca lo que no se consideraba con aplicación 

alguna para los servicios domésticos y a ciertas y determinadas 

industrias»12.

Indicaba que tamén foron realizadas diversas probas sometendo a combustión 

o mineral, ofrecendo dúbidas polo alto grao de humidade e arxila que contiña, 

pero que foi sometido a previa desecación e limpeza e veuse que ardía mellor, 

«despidiendo humos espesos impregnados de olor acre y penetrante, que molestaba 

12 Estadística Minera de España, 1917, 212.

la manipulación del combustible». Neses anos realizáronse algúns traballos de 

investigación que provocaron escombreiras e autorizouse polos donos que os 

veciños da zona utilizaran nas súas cociñas «esta leña petrificada, encontrándose 
todos los que aprovecharon esta concesión que, a pesar de la carestía actual de los 

artículos de arder, se surten gratis del gran almacén que existe en la orilla del río 

Eume»13.

A publicación recollía a análise do 

carbón realizado pola Escola Especial 

de Enxeñeiros de Minas, que ofrecía os 

seguintes resultados14:

13 Ibídem, 212.
14 Ibídem, 213.

Eliseo Henry na Areosa
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Humidade da mostra como se recibiu, 37,40

Desecada a mostra ao aire:

Humidade, 19,55 %

Materiais volátiles, 34,65 %

Carbono fixo (por diferencia), 25,25 %

Cinzas, 20,55 %

Potencia calorífica, 3.980 calorías Mahler

Destilación lenta a fondo da mostra seca ao aire libre:

Aceitas (alquitráns lixeiros), 5,11 %

Augas amoniacais, 19,69 %

Residuo carbonoso, 53,60%

Gases húmidos (por diferencia), 21,60 %

Ao ano seguinte, 1918, o mesmo enxeñeiro, 

Ramón del Cueto15 indicaba que xa existía 

una concesión mineira improdutiva de 

50 hectáreas e que seguía chamando a 

atención dos mineiros pola súa extensión 

(estimada en 2.500 hectáreas) e pola súa 

calidade. Recollía múltiples utilizades 

como a combustión para producir enerxía 

eléctrica, fabricación de briquetas  para 

uso doméstico, podendo ser levado a 

grandes distancias. Ademais, constaba que 

se estaban a facer xestións para construír 

unha gran empresa coa finalidade de 
someter o lignito a destilación para 

producir aceites.
15 Ibídem,  205.

Nese ano realizouse unha análise polo químico Sr. Allisón de Bilbao cos seguintes 

resultados16:

Mostra Num. 1 Núm. 2 Nùm. 3 Num. 4
Aceite crú 6,10 5,70 14,20 13,60
Líquido 25,70 47,00 20,00 29,80
Residuo 56,50 34,00 58,00 45,00
Gas 11,70 13,30 7,80 11,60

Nos anos 1917 e 1918 o director da Fábrica de Gas da Coruña, Edwin Grauce, 

enxeñeiro de minas francés da Escola de París, realizou estudos destes lignitos 

por conta dos propietarios Caramelo e Erias, no que fixo constar a importancia 
da variedade da piropisita. Tratou de utilizar este lignito para obtención de gas 

de alumeado pero, coas instalacións existentes non resultou apropiada pola alta 

humidade, que aínda secados ao aire libre no verán, nunca baixaba do 30% e pola 

elevada proporción de anhídrido carbónico que contiña o gas producido, superior 

ao 40%, non contando entón con medios para eliminalo. Vinte anos despois foron 

utilizados lignitos desta calidade noutros países europeos como Holanda, para 

producir gas.

O enxeñeiro Grauce estudou a aplicación da piropisita que existía na parte de 

Espiñaredo para destilalo a baixa temperatura e producir aceites e parafinas, que  
chegou a obter en laboratorio. A súa marcha a Francia interrompeu os estudos.

Chegamos ao ano 1919 e os empresarios José Caramelo Casal e Ernesto Erias 

e outros rexistraron 13 concesións mineiras cun total de 2.210 hectáreas. José 

Caramelo Casal realizou ante a Administración as primeiras denuncias para 

que foran recoñecidas as minas denominadas Segunda, Terceira, La Merecida, 

Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena e Merecida, no que a superficie 
sumaba 2.500 hectáreas17. Comeza así un período, nos anos posteriores á I Guerra 

Mundial, con diversos estudos e investigacións.
16 Estadística Minera de España, 1918, 208.
17 Francisco Aréchaga et al, Riqueza  Restaurada. Historia de la mina de As Pontes (As Pontes: 
Endesa Generación, 2011), 15.
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1.3. Inspeccións, concesións e prospeccións no período de entreguerras

Nos anos posteriores á I Guerra Mundial fracasaron as esperanzas de explotación 

da mina para producir enerxía, obtención de aceites, destilerías diversas ou 

fornos de pequenas industrias, aínda que continuaron as exploracións. Visitaron 

As Pontes en 1919 o enxeñeiro de minas francés Horacio Havre, da Sociedade 

Mineira de Peñarroya, e tamén o enxeñeiro de minas Faustino Hervada García 

Sampedro, director da empresa Fábrica Coruñesa de Gas y Electricidad. Fixéronse 

24 pocillos de sondaxes18. No ano 1921 chegou ás Pontes un enxeñeiro alemán, 

o doutor Erick Harbort para estudiar de novo as posibilidades do criadeiro por 

encargo da empresa eléctrica Electra Popular Coruñesa. As memorias realizadas 

por Harbort foron entregadas polo director da eléctrica, Antonio Durán Cao, á 

Calvo Sotelo no ano 1942.

No ano 1922 a Compañía Electrometalúrgica  «La Iberia», con sede en Madrid, 

adquiriu unha parte importante do coto mineiro co propósito de obter aceites 

pesados e construír una central eléctrica. Neste ano realizáronse 69 sondaxes 

empregando a 18 obreiros, entre bombeiros, torneiros, picadores e entibadores, 

gañando entre 5, 6, 7, 8 e 11 pesetas respectivamente, e coa xornada corrente do 

país a dous relevos. A sondaxe na concesión Terceira ao sur da estrada de Ferrol 

e no km 577 tivo unha profundidade de 49,50 metros.

No ano 1923 continuaron as investigacións a cargo da Sociedad Metalúrgica «La 

Iberia». Cos resultados estimaban uns 50 millóns de toneladas de capacidade. 

Seguían mantendo a aplicación da destilación para producir aceites pesados e 

enerxía eléctrica para ser transmitida ás poboacións que rodeaban o xacemento, 

Ferrol cos seus arsenais, A Coruña, Betanzos etc.

Segundo a estadística mineira do ano 1924, neste ano desaparece unha das 

concesións mineiras quedando un total de 12 concesións cunha superficie de 
2.044 hectáreas. Tamén continuaron os estudos do coto de maior superficie que 
18 Empresa Nacional Calvo Sotelo (Vigil, Francisco y Represa del Prado, Manuel). Proyecto minero 
de Puentes (Anexo núm. 2, 1954), 4.

era dun único propietario (o sr. Caramelo) amosando unha cubicación estimada 

segundo apunta Ramón del Cueto de máis de 100 millóns de toneladas, con 

calorías que oscilan entre as 4.000 a 5.000 calorías. Seguen as conversas con 

outros investidores de cara á súa explotación.

Un ano máis tarde, no ano 1925, seguen 12 concesións cun total de 2.044 hectáreas 

inactivas. Neste ano o señor Alfred Massenet en compañía de enxeñeiros de 

minas españois, especialmente do enxeñeiro andaluz, Eduardo Carvajal y 

Acuña, levou a máis detallada e custosa prospección do criadeiro. Estableceu 

unha rede ortogonal duns 300 metros de lado e 60 sondaxes nos vértices da 

mesma, chegando aos 50 metros de profundidade. Pero o feito de utilizar un 

procedemento pouco apropiado non permitiu formar unha idea completa dos 

espesores das capas, da calidade do lignito e da presenza de lignito vermello. 

Por esta razón os recoñecementos posteriores fixéronse a base de pozos visitables 
de maior ou menor profundidade. Massenet foi o autor do plano 1:5000, base 

de planos posteriores da Calvo Sotelo19 e co resultado das súas actuacións as 

reservas cifrábanse en 80 millóns de toneladas.

En 1925 o enxeñeiro industrial José D. Somonte destacaba nunha publicación a 

importancia do xacemento de lignito pontés pola súa extensión, e o baixo custe da 

tonelada que cuantificaba en cinco pesetas20. Indicaba aplicacións de destilación a 

baixa temperatura, para producir enerxía, amoníaco, aceites, parafinas e asfaltos.

Chegamos ao ano 1928, e neste o enxeñeiro de minas francés Antonino Bourbon, 

que fora subdirector de Peñarroya, volveu a estudar a conca e profundou en varios 

pozos, que lle permitiron cubicar máis de oitenta millóns de toneladas de carbón. 

Este mesmo ano, o enxeñeiro Ramón del Cueto publica a súa obra, La minería de 

la región gallega, na que dedica varias páxinas a describir os lignitos das Pontes 

e as súas aplicacións:

19 Ibídem, 4.
20 José D. Somonte, «La destilación de lignitos españoles a baja temperatura para la producción de 
energía», DYNA 2 (1926): 6.
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El problema quedaba reducido al estudiar su aplicación a tres soluciones: 

Quemar el lignito en plaza para obtener en fábricas preparadas energía 

eléctrica; dedicarle a los hogares de los hornos en pequeñas industrias 

que allí o cerca se estableciesen y someterle a destilaciones que darían 

diversos aceites hoy muy buscados en el comercio...

De estas investigaciones se hizo una cubicación aproximada de 100 mi-

llones de toneladas...

El número de hectáreas del Sr. Caramelo llega a 1.886, habiendo además 

las que corresponden a D. Félix de la Vega, que son 69, y las de D. Mar-

celino Bayolo, 50, y las que pertenecieron al Sr. Pedregal, que eran 166, 

caducadas hoy; total 2.171 hectáreas de extensión lignitífera...

La variedad negra que se encontró de aspecto leñoso petrificado, arde 
fácilmente con llama larga, quedando una masa incandescente cubierta 

con capas de cenizas que produce bastante temperatura. 

Más tarde, siguiendo diferentes investigaciones, apareció otro lignito más 

compacto, de menos peso y color pardo, cuyas pruebas en la localidad 

dieron mejor impresión que el anterior...

En la Fábrica del  Gas de La Coruña se hicieron algunos ensayos, que 

demostraron que esta materia es susceptible de ser sometida a la des-

tilación, obteniendo aceites pesados en cantidad y clase conocida sólo 

por el director de aquel establecimiento, pero que no debió ser deficiente 
cuando por cuenta suya se hicieron en la mina labores algunos meses y 

después entró en negociaciones para adquirirla.

No siendo admisible para los dueños las proposiciones presentadas, cesó 

la opción concedida, sucediendo a esta nuevas gestiones de elementos 

franceses que, dadas las comprobaciones y estudios hechos del asunto, 

llegaron a un acuerdo sobre la base de un millón de pesetas21. 

21 Cueto y Noval, Ramón del. La minería de la región gallega (A Coruña: Cámara Oficial Minera 
de Galicia, 1928), 54.

No ano 1930 visita As Pontes o enxeñeiro alemán, Alfred Rost, por encargo da 

empresa Sociedad General Gallega de Electricidad. Permaneceu  durante un ano 

e executou cinco novos pozos e que alcanzaron tres deles os trinta metros de 

profundidade e outros dous de cincuenta metros. Servíronlle para recoñecer os 

espesores e calidades das distintas capas de carbón e fixo varias análises químicas 
e estudos de destilación, pero como manifesta o economista e estudoso galego 

Xoán Carmona: 

La alternativa térmica basada en la combustión de los lignitos fue por 

esos años el sueño de una noche de verano. Luis Cornide era, una vez 

más, a la altura de 1931, poseedor de una opción sobre las minas citadas, 

y el consejo de la Gallega había encargado un estudio sobre su posible 

utilización al ingeniero alemán Alfred Rost. Los primeros informes de este 

concluyeron que existía un exceso de azufre que desaconsejaba utilizar 

aquellos lignitos para la generación de electricidad, por lo que se encar-

garon nuevos estudios a Primitivo Hernández Sampelayo. Unos y otros 

despreciaron las posibilidades a corto plazo de las minas de As Pontes, lo 

que desanimó a Fábricas como a la Gallega a satisfacer las elevadas exi-

gencias de los concesionarios. Este acuerdo sí lo conseguiría una nueva 

sociedad, la Electra Popular Coruñesa (EPC)... A comienzos de 1933 la 

Electra Popular negociaría con los propietarios de la más extensa de las 

concesiones de As Pontes, Eiras y los herederos de José Caramelo Casal, 

que había fallecido en 1931, su entrada en la empresa a cambio de la ce-

sión de la explotación de las minas, lo que parecía conducir por primera 

vez a la inmediata construcción de la que sería la primera central en la 

villa eumesa. Pero... tendría en realidad un recorrido muy limitado... La 

explotación de los lignitos de As Pontes de García Rodríguez tendría que 

esperar a después de la guerra cuando, ya fallecido Eiras en 1937, los 

sucesores de Caramelo terminarán por vender sus derechos al Instituto 

Nacional de Industria a través de la Empresa Nacional Calvo Sotelo22.
22 Xoan Carmona Badía. La Sociedad General Gallega de Electricidad y la formación del sistema 
eléctrico gallego, 1900-1955. (Barcelona: Fundación Gas Natural Fenosa, 2016), 157-158.
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En 1935, o enxeñeiro de minas, Primitivo Hernández Sampelayo dedica letras á 

conca das Pontes que son recollidas por Vigil e Represa cando di: 

El mioceno de Puentes descansa sobre un pequeño seno excavado en las 

pizarras antiguas o en una cubeta producida por las movimientos her-

cinianos del carbonífero medio en el que, alternativamente y durante el 

activo período terciario, fueron depositándose arcillas rojizas de fondo, 

vegetales y limos margosos, en lechos horizontales encubiertos, más tar-

de, por una delgada capa de elementos modernos. Los acopios, de proba-

ble procedencia del NE, pudieron rebosar el vaso de Puentes y desbordar 

por el puerto de  Aparral, hacia Roupar, Cabreiros y Santaballa, lugares 

donde el Sr. Sampelayo halló rocas homotáxicas con las de los acan-

tilados del Eume. Esta observación tiene singular importancia, ya que 

ello  significaría la repetición de la cuenca de Puentes al E del Puerto 
del  Aparral. Tal circunstancia ha dado origen a la reserva, a favor del 

Estado, reserva mantenida aún de toda clase de substancias minerales en 

la zona de Roupar23.

23 Empresa Nacional Calvo Sotelo (Vigil, Francisco y Represa del Prado, Manuel). Proyecto minero 
de Puentes (Memoria, 1954), 17.

2 . A investigación e explotación a cargo da Empresa Nacional 
Calvo Sotelo, 1945-1972

2.1. A investigación do criadeiro e as aplicacións do lignito na década 

dos 40

O estudo científico máis proveitoso e o aproveitamento integral do lignito chegou 
a partir dos anos 40 da man da Empresa Nacional Calvo Sotelo. O goberno 

de Franco aprobou o Decreto do 28 de maio de 1944 polo que entra en vigor 

o plan para a fabricación nacional de combustibles líquidos e lubricantes. Este 

plan contemplaba para As Pontes a construción dunha central térmica, unha 

fábrica piloto para destilación de lignito e as instalacións mineiras para producir 

cen mil toneladas por ano. Nunha segunda fase contemplaba unha fábrica de 

obtención de combustibles líquidos e lubricantes e o incremento a catrocentas mil 

toneladas por ano da mina. Para iniciar a investigación do criadeiro a empresa 

asina, en novembro de 194224, un contrato de opción de compra por dous anos cos 

propietarios das concesións mineiras que eran as herdeiras de José Caramelo, Dª 

Josefa e Dª María del Carmen Caramelo Arredondo. Finalmente, o 15 de maio 

de 194625 formalizouse a escritura de compra das concesións cunha superficie de 
1925 hectáreas a favor da Empresa Nacional Calvo Sotelo. As concesións, número 

de rexistro e pertenzas eran as seguintes:

NOME Nº REXISTRO PERTENZAS
Merecida 1361 100
Segunda 1357 125
Terceira 1360 500
Cuarta 1371 16
Quinta 1372 512
Sexta 1379 53

24 Francisco Aréchaga et al, Riqueza  Restaurada. Historia de la mina de As Pontes (As Pontes: 
Endesa Generación, 2011), 15.
25 Ibídem, 15.

Primitivo Hernández Sampelayo e a súa obra
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Séptima 1380 403
Octava 1381 128
Novena 1388 48
Josefina 1396 40

No ano 1943 achégase ata As Pontes o enxeñeiro de minas da Calvo Sotelo 

Ricardo López Smeetz, para realizar o recoñecemento máis profundo do criadeiro 

que se fixera ata a data. Estudou a conca, coa axuda de ADARO, co obxecto 
de determinar as reservas de mineral, as condicións técnicas e económicas da 

explotación, o rendemento en alcatrán e semicock, a calidade dos produtos obtidos 

na destilación a baixa temperatura e o tratamento que máis lles conviña. 

Non se conformou con prospección senón que fixo traballos de preparación do 
coto mineiro para a súa explotación posterior. Estudou os métodos de explotación 

posibles, tanto a ceo aberto como subterráneos para decidir o seu emprego. O 

sistema de roza aberta foi o elixido para profundidades de ata 30 metros.

No ano 1945 continuaron os traballos os enxeñeiros Carlos González Conde e 

Peña, que realizaron pozos, galerías e sondaxes para o mellor coñecemento da 

conca establecendo as reservas explotables seguintes e cunha duración estimada 

que excedía de 50 anos:

Área explotable: 476,38 ha

Carbón a beneficiar: 53.718.522 t

Volume de estéril en monteira: 29.698.978 m3

Volume de estéril intercalados: 39.531.962 m3

Volume total estéril: 69.230.940 m3

Proporción de lignito e estéril en volume: 1:1,3

Estes resultados foron estudados e comentados polo enxeñeiro alemán sr. G. 

Ehlers, asesor de Encaso, que fixo as seguintes observacións:

1º.- Na maioría das perforacións non se alcanzou a formación primaria, de base.

2º.- A zona de Vilavella non foi suficientemente recoñecida.

3º.- A dedución do 30% por perdas de explotación pareceulle excesiva cuantifi-
cando el o 15%, o que elevaría as reservas a 65 millóns en lugar de 53 millóns.

4º.- Debería elevarse a proporción de carbón-estéril de 1:1,65.

5º.- Incrementar o estéril polo recuberto dos noiros que deberían ser levados ao 

45% e non verticais.

Sobre estas bases e co asesoramento do citado Dr. G. Ehlers e outros especialistas 

alemáns, que foron contratados pola empresa para a emisión de informes, 

comezaron a darse as primeiras directrices para unha explotación máis racional 

e eficaz.

Plano concesións, agosto 1951
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Un ano despois chega ás Pontes o enxeñeiro de minas de Encaso, Gonzalo Calvo 

Aguirre que sendo director do complexo foi o encargado de completar os estudos 

e de levar á práctica o primeiro proxecto de explotación, para o que contaban coas 

prácticas e experiencias de minas alemás e francesas26.

Levaron a cabo apertura de pozos e galerías para obter datos sobre a composición, 

dureza, plasticidade etc., das capas de lignito e das intercalacións de arxilas. 

Fixeron análises químicas dos carbóns para ver o rendemento do alquitrán, que 

oscilaban entre un 4 % e un 28 % nas mostras das sondaxes. Os traballos fixéronse 
a pesar da carencia de man de obra especializada e da enerxía necesaria para estos 

labores, os problemas de desaugue, etc. Para solucionar as carencias trouxeron 

mineiros de Asturias para 

ensinar aos das Pontes e 

instalouse un pequeno motor 

de combustión interna de 90 

CV de potencia. As análises 

químicas foron realizadas 

en Madrid ata instalar un 

pequeno laboratorio na 

Areosa27.

No ano 1949 seguían as investigacións e realizaron dous pozos mestres en 

Portorroibo e Vilavella. O de Portorroibo cunha profundidade de 59,50 metros, 

e aos 25 metros fixéronse dúas galerías con lonxitudes de 66,50 e 39,60 metros. 
Segundo os informes de Encaso, a relación entre potencias de estéril e carbón 

era de 1,55, bastante inferior ás cifras ofertadas por este tipo de explotacións que 

ofrecían ata 4 ou 5.

26 Unha das minas coñecidas era a francesa de Hostens a 40 km ao sur de Burdeos no suroeste de 
Francia, na que a mediados dos anos 40 xa se tiñan cubicado 20 millóns de toneladas, das cales sete 
xa foran extraídas.
27 Estadística Minera de España. 1945, p. 292.

A experiencia recollida e a sucesiva ampliación da produción cristalizaron no 

ano 1952 coa redacción de dous anteproxectos, o do enxeñeiro Cabrera e o do 

enxeñeiro Alarcó.

2.2. O Anteproxecto de Cabrera. Ano 1952

Cabrera no seu anteproxecto pensaba en dotar de medios suficientes á corta nº 3 
de Espiñaredo, establecendo unha explotación en U con extracción por cinta dos 

produtos para o cal realizaranse algunhas instalacións. Mentres se preparaba a 

corta  nº 3, abriuse no lugar de Portorroibo (un dos mellores do criadeiro) a corta 

nº 2, para atender as necesidades da central térmica. A corta nº 2 desenvolveuse 

moito a pesar do seu carácter provisional. Fóiselle agregando maquinaria, e 

chegou para abastecer a central e unha boa preparación para comezar os labores a 

maior escala, prosperando finalmente o criterio de elixir a corta nº 2 como punto 
de partida28.

28 Empresa Nacional Calvo Sotelo (Vigil, Francisco y Represa del Prado, Manuel). Proyecto minero 
de Puentes, (Memoria, 1954), p. 22

Centralita Crossley Areosa, 1943

Visita mina presidentes e conselleiros Encaso
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Dito anteproxecto referíase a unha primeira fase cunha produción de 400.000 t 

ano e unha segunda na que se alcanzaría ata as 600.000 t cunha produción diaria 

de 3.000 t. Supoñía un consumo de 1,9 kg/kW/h, e que a proporción de carbón 
e estéril sería de 1:1 en volume. A experiencia e realización dos labores fixeron 
cambiar a estimación e en proxectos posteriores como o de Vigil e Represa 

chegaron a un consumo de 2.3 kg de carbón por kw/h e unha proporción de estéril 
maior29. 

O traballo de Cabrera describía os labores da corta nº 2, máquinas necesarias e 

rendemento obtido. Recomendaba a necesidade de completar o coñecemento do 

criadeiro facendo novos pozos e propoñía a supresión das escavadoras pequenas 

e parte do material móbil de transporte.

Cabrera consideraba necesaria a modificación do primitivo proxecto de explotación 
que consideraba a explotación a partir da corta nº 3 e chegaba á conclusión de que 

a solución máis correcta, técnica e economicamente, era a extensión da corta nº 2 

desenvolvéndoa en abanico.

29 Ibídem, 23Plano croquis plan Cabrera, 1952

Castillete e mina, 1950
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En síntese, facía unha serie de propostas como tomar como centro de xiro dunha 

explotación en abanico, enderezar os bancos, que xirarían ao oeste, discutía as 

posibilidades da corta nº 3, chegando á conclusión de rexeitar que fora tomada 

como partida. En canto ao sistema de explotación, coincidindo co Dr. Ehlers, 

consideraba máis vantaxoso electrificar o acceso, facendo chegar os trens 
completos ata o lugar de carga e era partidario da utilización da escavadora de 

rodete como máquina de arranque. 

Coincidindo coas propostas recollidas nos informes do Dr. G. Ehlers recomendaba:

- Practicar un recoñecemento mineiro completo, utilizando trens de sondaxes.

- Desenvolver decididamente a corta nº 2.

- Preparar un proxecto máis completo.

- Extracción con f.c. eléctrico.

- Adquisición de escavadora de rodete.

- Dotar á mina dunha escombradora.

Anos máis tarde, os enxeñeiros Vigil e Represa coincidiron na brillantez da 

concepción e lóxica do anteproxecto.  Sen embargo, ao concretar máis, como el 

mesmo suxería, xurdiron dificultades que fixeron impracticable este plan30 por 

varios motivos. En primeiro lugar porque ao subir a produción por enriba das 

250.000 t/ano e intentar mantela no período de transición, impedía atacarse os 
labores propostos por Cabrera. Un mellor coñecemento do criadeiro amosou que, 

na zona oeste, os estériles presentaban unha proporción moi superior á suposta 

e que facía difícil realizar a transformación sen deixar de producir. En segundo 

lugar, a experiencia levou á conclusión de que existían mellores solucións 

para conseguir unha explotación máis racional e capaz de superar as máximas 

previsións de Cabrera. Ao estudar a fondo os problemas previos de saneamento, 

30 Ibídem, 25. 

división en zonas, distribución de rendementos, maquinaria e man de obra, 

resaltaron unha serie de razóns das que xurdiron novas ideas.

2.3. O anteproxecto de Alarcó. Ano 1952

A finais do ano 1952 
realizouse outro antepro-

xecto a cargo do enxeñeiro 

de minas Sr. Alarcó31. Foi 

redactado cun criterio 

realista a base de datos 

tomados na mesma 

explotación mentres foi 

acertadamente dirixida 

por el. Non foi extenso nin 

profundizou demasiado, 

pero deu novos criterios e 

ideas.

En primeiro lugar resolveu 

dúas dificultades do Plan 
Cabrera. Unha foi diferir 

o desvío da condución 

eléctrica de FENOSA e 

a estrada xeral de Lugo a 

Ferrol. Para iso tomaba o 

centro de xiro na zona NO 

da explotación, chegando 

ao sur enderezando 

os bancos ata a fin da 
conca e abría o abanico 

90º, xirando cara a el.

31 Ibídem,. 26.Plano croquis Plan Alarcó, 1952
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Propoñía a novidade de 

realizar a extracción por un 

plano inclinado, situado ao 

sur sobre o noiro de terreos 

infraxacentes ao lignito. Dito 

plano sería capaz de extraer 

40 toneladas por cordada, con 

dobre efecto, e concretaba un 

motor de corrente continua, 

alimentado por un grupo 

Leonard que proxectaba 

os cambios de acceso e  

mecanismos de manobra. 

Con estas bases desenvolveu 

o traballo para a obtención 

de 3.000 t/día, amosando 
a posibilidade de obtelas a 

partir da corta nº 2 con pouca 

inversión de capital.

Os enxeñeiros da Calvo Sotelo, 

Vigil e Represa, resaltaron o 

traballo e os estudos xeolóxicos 

que realizou o proxectista 

recompilando datos e debuxando un avance dos perfís xeolóxicos na proximidade 

da corta nº 2. Pero como os datos dos que dispoñía non eran demasiados, tropezou 

con potentes leitos antiinclinales de arxila, que lle fixeron sospeitar das dificultades 
do seu plan, ao facer xirar os bancos cara ao oeste en gran parte paralelamente 

ás fortes formacións arxilosas. En canto á solución mediante plano inclinado íase 

a unha excesiva complicación nos cambios de vías de acceso dende as distintas 

plantas, e foi o elevado volume da explotación a que chegou a decidir sobre as 

vantaxes e inconvenientes deste método fronte á electrificación.

Finalmente, como peche dos anteproxectos anteriores, debemos citar os informes 

emitidos nestes anos polo alemán, Dr. G. Ehlers. Estes recollían observacións e 

consellos, dada a súa gran experiencia nas minas a ceo aberto, que foron tidos en 

conta polos enxeñeiros Vigil e Represa para redactar o seu proxecto mineiro das 

Pontes no ano 1954. O enxeñeiro alemán recomendaba o seguinte32:

1º.- A base fundamental de toda explotación era a cubicación do xacemento. 

Foi feita nas Pontes pero era necesario realizar máis sondaxes para dirixir a 

explotación.

2º.- Dividir en zonas a conca, para distribuír o beneficio dunha maneira máis 
racional.

3º.- Estudar as canles superficiais de auga así como as posibles correntes 
subterráneas, dirixindo aquelas e elevando estas. Dotar aos traballos dos medios 

necesarios de desaugue para facer fronte a calquera ocupación na conca.

4º.- Coidar a elección do emprazamento das instalacións fixas, asegurando a súa 
permanencia.

5º.- Adoptar a explotación en abanico, sistema de máximo rendemento.

6º.- Fuxir dunha explotación de reserva. O seu mantemento sería custoso e 

bastaría só cunha corta.

7º.- Dirixir os traballos cara ao fin da conca para alcanzar a base da formación coa 
mínima extensión de labores e dispoñer canto antes dunha escombreira interior.

8º.- Facer os cálculos técnicos convenientes para fixar os rendementos probables 
no emprego de máquinas na nova explotación.

9º.- Entre as máquinas necesarias, consideraba anticuadas as escavadoras diésel 

e con destino a servizos auxiliares as escavadoras de culler, no que a máxima 

eficiencia sería en terreos moi compactos. Recomendaba o emprego de dragalinas 
32 Ibídem, 28-30.

Plano croquis solución provisional ata iniciar 
proxecto, 1952
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no desmonte de cotas inferiores (aínda que eran de escaso rendemento) e a 

utilización de escavadoras de canxilóns e de rodete nos frontes de explotación.

10º.- Consideraba imprescindible ter escombreira nunha mina deste tipo.

11º.- As vías, unificadas en toda a corta, terían que ir asentadas – a ser posible- 
sobre carbón sen a obriga de levalas sempre en horizontal.

12º.- Debía estudarse con detalle o rendemento da man de obra que estimada tería 

que ser das 20 t por obreiro e día.

2.4. O proxecto de explotación de Vigil e Represa

Para orientar o desenvolvemento racional dos traballos foi preciso a formulación 

dun proxecto complexo. En maio de 1954 os enxeñeiros da Empresa Nacional Calvo 

Sotelo, Francisco Vigil e Manuel Represa del Prado redactan un novo proxecto 

de explotación denominado Proyecto Minero de Puentes que representaba a 

modernización da explotación mineira.

No proxecto decidiron que a conca debería dividirse en zonas atendendo a 

factores como os límites do criadeiro, os cursos superficiais e subterráneos de 
augas, a dispoñer de lugares apropiados para o emprazamentos de instalacións 

fixas e derivar as vías de comunicación. 

O proxecto recollía a división en zonas, o estudo do lignito do criadeiro, 

a maquinaria, as instalacións, a man de obra, os rendementos medios, as 

expropiacións necesarias e a delimitación de criadeiro.

1- A división en zonas

O criadeiro dividiuse en catro zonas:

Zona I. A máis occidental ata o regato do Meidelo e a máis lonxe do criadeiro, sería 

explotada en primeiro lugar, quedando baixo a influencia das cortas existentes 
número 1 e nº 2. Tiña unha superficie de 1.606.439 m2.

A corta nº 2  “Portorroibo” sería iniciada como explotación piloto e resultaba moi 

adecuada como punto de partida de labores. Foi a que finalmente foi explotada 
sistematicamente por Encaso. Nos anteproxectos anteriores mantivéronse dúas 

cortas e agora considerábase antieconómica e non viable tecnicamente manter 

duplicidade de maquinaria, vixilancia, persoal e instalacións, excepto na zona 

I para o aproveitamento das instalacións existentes como pola importancia da 

mesma en extensión33.

33 Ibídem,,38. Mina, anos 40
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Plano concesións e desviación estrada, 1954



338 339

Manuel Souto López
Historia da mina das Pontes. Antecedentes e evolución ata a explotación de Endesa

Zona II. Situada ao Leste do macizo do Meidelo estendéndose ata o macizo do 

Castro da Uz cunha superficie de 608.958 m2. Explotaríase a partir da futura corta 

nº 4, no límite Norte dende a cal xiraría o abanico de poñente a levante.

Zona III. Situada na zona máis oriental do criadeiro, próxima á Areosa e ata o 

río Illade e cunha superficie de 1.132.168 m2. Iniciaríase coa corta nº 5 no límite 

Sur do criadeiro.

Zona IV. Situada entre as zonas II e III, entre o Castro da Uz e o río Illade e cunha 

superficie de 612.777 m2. Tería as cortas nº 6. Esta zona estaba atravesada pola 

estrada das Pontes a Pontedeume. Ao  comezar os labores obrigaría a desviar dita 

estrada facendo que pasara polo macizo do Castro da Uz, ata unila coa xeral de 

Ferrol.

O proxecto non alcanzou a prever en detalle a explotación das catro zonas, pero 

permitía segundo os autores chegar ao beneficio total da conca.

A división en zonas tería que subordinarse aos obstáculos naturais que presentaba 

a hidrografía e ao trazado do ferrocarril que circulaba, en gran parte, sobre a área 

de explotación.

Como o ferrocarril e o curso do río Meidelo illaban a zona, tomouse esta como 

a zona I do proxecto. O drenaxe da mesma supoñía anular as concas dos regatos 

Castrillóns e Ferreiro. Un con canles e o Ferreiro se fora preciso desviado cara o 

Gorgode34.

A zona II presentaba maiores complicacións hidrográficas derivadas dos ríos 
Meidelo, Portorroibo e Carracedo. Serían desviados por canles.

Polo que se refire ao trazado do ferrocarril para as zonas I e II conservábase o 
trazado. Para a zona III prevíase construír un novo ramal que se prolongaría para 

chegar á corta nº 6. A estrada de Pontedeume pretendían que fora desviada polo 

macizo do Castro da Uz.

34 Ibídem, 43

2- A cubicación das zonas

Os cálculos baseáronse na cubicación realizada por González Conde pero 

eran conscientes de que estaba sen rematar o estudo do criadeiro. Os autores 

consideraban como reservas explotables a cifra de 40.149.411 m3 de lignito e 

cunha duración de 56,8 anos que supoñían o 87,55 % das reservas e “el resto de la 

cuenca no es, a nuestro criterio, susceptible de aprovechamiento35”. 

35 ibídem, 45.

Plano explotación subzona Ib, 1954
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Plano zonas e cubicacións con cortas, 1954
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3- O lignito do criadeiro

Os enxeñeiros describían a formación de lignitos xoves na que distinguían os 

lignitos pardos (braunkhole dos alemáns); lignito xiloide, con aspecto leñoso; 

piropisitas; lignito azabache, se ben nestes dous últimos dicían que non se 

recoñeceron existencias importantes.

Reflectían a abundancia de fósiles da flora e algúns mineralizados en sulfuros de 
ferro. En zonas próximas observaban cambios de horizontes fosilíferos (zonas de 

follas, de ramas de troncos e de sementes). En canto ás analíticas realizadas ata 

ese momento, ofrecían unha potencia calorífica próximas ás 2.000 calorías/kg de 
carbón bruto.

Consideraban necesario, para evitar que ardera o carbón apilado pola reacción en 

presenza de humidade, xofre e ferro, a almacenaxe ben apisoada entorpecendo a 

circulación de aire e eliminando previamente os nódulos de polisulfuro.

No proxecto contemplaban unha ampliación da mina para conseguir unha 

produción de 700.000 t/ano co seguinte programa36: 

Etapa Anos Necesidades 
central

Necesidades 
fábrica Total ano t Produción/

día

I

1654

1655

1956

300.000 t/ano 
con 4.000 horas 
funcionamento, 

32.000 Kw insta-
lados

-- 300.000 1.600

II

1957

1958

1959

300.000 t, id
300.000 t   

para 20.000 
nitróxeno

600.000 t 2.600

III
450.000 t 4.000 

horas, 48.000 Kw 
instalados

300.000 t, id 750.000 t 3.400

36 Ibídem, 53.

Perfil xacemento lignito. Represa del Prado
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4- A maquinaria

O proxecto  recollía como necesaria a seguinte maquinaria:

1º. Maquinaria de arranque:

- 6 máquinas de culler de empuxe, 2 dragalinas

2º. Transporte interior:

- 9 vagonetas volquetes vía 600 de 81 t

- Material tracción:

- 3 tractores de 5 vagonetas e 

2 tractores de 7 vagonetas e 1 

locomotora

3º. Transporte exterior. Material 

móbil (vía 1000):

- 1 tipo “Diamond” de 10 t, 1 tipo 

“continental” de escombro, de 9 t, 1 

tipo “franceses” de 9 t

4º. Material de tracción:

- 1 locomotora Diesel Planet (60 

HP) con 6 vagóns carbóns e 3 de 

escombro

- 1 locomotora Krupp (155 HP), con 

15 vagóns carbón

5º. Material de extracción e cabres-
tantes e material de desaugue

5- Instalacións

En canto ás instalacións recollía unha vía no interior da corta de 600 mm con 

carril de 7 kg/m e de 1.000 mm de carril e 20 kg/m, no fondo e acceso. A lonxitude 
estimada sería de 11.990 m37.

37 Ibídem, 61.

Palas de culler

Mina Portorroibo



346 347

Manuel Souto López
Historia da mina das Pontes. Antecedentes e evolución ata a explotación de Endesa

6- Man de obra

O proxecto daba conta da existencia de 220 homes que era a fixada como 
obxectivo, dos cales 200 serían obreiros e 20 empregados. As ausencias, incluídas 

as vacacións, eran en torno a un 12%. O rendemento medio por xornal estaba 

en 6,4 t/xornal. Dicían que era inferior a Alemaña, que tiña entre o 15 e 20 t por 
xornal. Estarían distribuídos do seguinte xeito:

DISTRIBUCIÓN Número
Ausencias 22
3 quendas de carbón 90
Ferrocarril 30
Descarga 30
Desmonte 50
Vixilancia e varios 8
Total 220

7- Rendementos medios (1953)38

Os rendementos medios estimados eran os seguintes:

- Excavación lignito, 46,5 t/h

- Transporte interior lignito, 39,0 t/h

- Transporte exterior lignito, 140,0 t/h

- Excavación desmonte, 45,0 m3/h.

- Transporte á escombreira, 36,0 m3/h

- Excavación estériles intercalados, 17, o m3/h

- Transporte interior estéril, 16,0 m3/h

- Transporte á escombreira, 30.0 m3/h

- Rendemento por xornal de arranque e extracción lignito, 14,223 t/xornal

- Rendemento por xornal de lignito promedio anual, incluíndo a paralización do 

arranque, 4,706 t/xornal

8- A expropiación dos terreos

Para a adquisición dos terreos necesarios para a explotación da mina foi e sería 

necesario acudir á expropiación dos terreos. Para iso en setembro de 1947 

redactouse o proxecto de expropiacións asinado polo enxeñeiro de minas Carlos 

González Conde e tramitouse ante o Ministerio de Industria e Comercio a 

declaración de urxencia a efectos da expropiación forzosa39.

38 Ibídem, 74.
39 O Boletín Oficial do Estado núm. 88 do 28 de marzo e o Boletín Oficial da Provincia do 2 de 
abril de 1948 publicou o decreto do Ministerio de Industria e Comercio de 12 de marzo polo que se 
acordaba a declaración de urxencia.
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No proxecto do ano 1953 recollen a necesidade de que “procurando la avenencia 

con los propietarios y efectuando la compra directa de los terrenos necesarios, la 

Empresa Nacional Calvo Sotelo no hizo hasta el presente uso de sus derechos”, 

que serían a expropiación forzosa40. Continuando coas expropiacións recollía o 

seguinte:

Las mejoras, construcciones y cambios en la propiedad que se realicen 

hasta la expropiación aumentando el valor de los terrenos, en su día 

constituirán un perjuicio para “Calvo Sotelo”. Interesa impedir dichas 

mejoras, así como que las fincas sean enajenadas a tercero.

La declaración de urgencia no implica gravamen de las fincas afectadas 
hasta iniciarse el procedimiento. 

En estas condiciones se hace preciso a “Calvo Sotelo” conocer exacta-

mente sus necesidades de acuerdo con el proyecto de explotación y la 

fecha de las mismas.

Para las fincas que hayan de ser utilizadas convendrá:

a) Hacer saber a los propietarios que está decretada sobre ellos el 

procedimiento de urgencia.

b) Que la Empresa está dispuesta a compras adelantadas, en las 

debidas condiciones, y cuando convenga, estableciendo un gra-

vamen de no poder mejorarlas el propietario hasta la expropia-

ción.

c) Los propietarios que no se avengan a los deseos de “Calvo So-

telo” será preciso tan pronto como inicien construcciones o me-

joras, solicitar de la Jefatura del Distrito Minero de La Coruña 

que se inicie el procedimiento, proponiento dicho organismo que 

decrete el Gobernador Civil la ocupación de los mismos41.

40 Empresa Nacional Calvo Sotelo (Vigil, Francisco y Represa del Prado, Manuel). Proyecto minero 
de Puentes, (Anexo núm. 2, 1954, p. 8.
41 Ibídem, 8-9.

9- Delimitación do criadeiro

As superficies do criadeiro recollidas no proxecto eran as seguintes42:

- Superficie demarcada por dez concesións mineiras cun total de 1.925 ha

- Superficie expropiable por trámite de urxencia, 784 ha

- Superficie explotable (con lignito sondado apto para beneficio), 485 ha

- Superficie laborable (beneficio proxectado), 396 ha

Polo tanto a expropiación alcanzaría a superficies de 396 ha para laboreo, 70 ha 
para escombreira exterior e 10 ha para desviacións estradas, accesos e drenaxes. 

Como obstáculos naturais 

e servidumes do criadeiro 

estaban o río Carracedo 

(1.100 m), río Illade 

(1.600 m), regatos Castro 

da Uz ou Millaraibo, 

Meidelo, Portorroibo, dos 

Castrillóns e Ferreiro. En 

canto a estradas estaban 

o estrada xeral de Lugo 

a Ferrol, 2.180 m; estrada 

de Pontedeume, 1.070 m; 

camiños reais de Ferrol a 

Illade,  camiño da Ferra-

dura, dos Mouros, da 

Palloza, de Vilavella, de 

Toxo Verde e da Barosa. 

42 Ibídem, 14.
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Para concluír, debemos dicir que o proxecto de F. Vigil e M. Represa foi o 

verdadeiro plan de explotación a gran escala da mina por parte da Empresa 

Calvo Sotelo. Foi necesaria a súa redacción e actualización (na que participou 

o enxenieiro da Encaso Eduardo Portela, trala marcha de Represa), debido ao 

incremento da produción necesaria coa posta en explotación da nova fábrica de 

abonos e das maiores necesidades de lignito que precisaba a central térmica, 

derivadas do aumento da demanda de enerxía no Estado nos anos 60 e principios 

dos 70.

2.5. As investigacións do criadeiro posteriores ao proxecto de Vigil e 

Represa

Co avance da explotación foi necesaria a actualización do proxecto e do estudo do 

criadeiro. Para elo foi precisa a realización de máis sondaxes.

No ano 1955 realizáronse 38 sondaxes con 1.776,45 metros de perforación nunha 

zona próxima á corta nº 2. Nesta campaña marcouse unha malla octogonal de 150 

metros, realizándose unha sondaxe en cada vértice de malla e incrementaron a 

profundidade indicando capas de lignito ata os 80 metros, xa que os anteriores só 

alcanzaran a profundidade de 60 metros. Esta campaña tiña un dobre fin; por un 
lado determinar a superficie e cubicación da conca; por outro lado, a preparación 
mineira, co obxectivo de poder efectuar o arranque nas mellores condicións 

técnicas e económicas. 

Para as seguintes sondaxes adquiriron un tren “Wirth” que podía alcanzar 

profundidades superiores aos 150 metros. Continuaron con esta nova sonda no 

ano 1956 a campaña de sondaxes que resultou con 19 e cun total de 1.399,10 

metros de avance. No 1957, 17 sondaxes e 869 metros de perforación, que 

permitiron incrementar as cifras de lignito explotables a 60 millóns de toneladas. 

No 1958, 49 sondaxes e 2.219 metros de perforación. No 1959, 35 sondaxes e cerca 

de 2.000 metros de perforación con 177 hectáreas estudadas que permitiron ir 

ampliando as cifras estimadas do xacemento. No 1960, 13 sondaxes e 820 metros 

de perforación, No 196143, 21 sondaxes e 1.000 metros de perforación. No 1962, 

21 sondaxes e 1.251 metros de perforación. No 1963, 20 sondaxes e 1.112 metros 

de perforación. No 1964, 22 sondaxes e 1.348 metros de perforación. No 1965, 16 

sondaxes e 663,60 metros de perforación. No 1966, 13 sondaxes e 550,80 metros 

de perforación. 

En resumo, dende o ano 1955 ata principios dos anos 70 a empresa realizou máis 

de 300 sondaxes cunha cifra superior aos 15.000 metros de perforación que per-

mitiron, por unha parte, ir ampliando as cifras de lignito explotables, e por outra, 

servir de guía para a preparación dos campos de explotación.

No ano 1970 a empresa solicitou da Xefatura de Minas tres novas concesións 

directas e unha ampliación rexistradas cos seguintes nomes: “Carmela, de 100 

43 Estadística Minera de España. 1961, p. 172. 
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pertenzas e núm. 6.048, “Matilde”, de 233 pertenzas e núm. 6049, “Mary” de 100 

pertenzas co núm. 6051 e a ampliación da “Merecida” con 50 pertenzas e núm. 

6050. Con isto quedaba todo o criadeiro dentro das concesións da empresa.

Finalmente será no ano 1971 cando Endesa encarga á empresa Auxiesa en colabo-

ración coa Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras (ENADIMSA) 

a realización dunha investigación máis detallada para coñecer a cubicación do 

xacemento e as condicións de explotación co obxecto de alimentar a nova central 

térmica44.

44  Francisco Aréchaga et al, Riqueza  Restaurada. Historia de la mina de As Pontes (As Pontes: 
Endesa Generación, 2011), 42.

3. A explotación da mina de Encaso

A principios dos anos 40 a empresa iniciou a explotación da mina utilizando dous 

tipos de carbóns. Un parecido ao “Braum Kohle” alemán, pero cun contido de 

alcatrán que apenas chegaba en carbón bruto ao 5% e que prevía ser queimado 

nunha central termoeléctrica. Outro, a piropisita, que contiña un 25 % de aceite 

e que tiña maior interese para a destilación a baixa temperatura. Outros tipos 

de carbóns serían os destinados mediante o método Fischer para a obtención de 

aceites e lubricantes.

Para dispoñer de enerxía 

para o arranque na mina 

instalouse na Areosa una 

pequena central auxiliar 

que foi substituída, no ano 

l945, por unha pequena 

central térmica de 400 HP. 

Era un grupo turboalterna-

dor, alimentado polo ligni-

to da mina, que xeraba co-

rrente alterna a 380 voltios 

e que se elevaba a 6.000 

para o seu transporte. Estaba equipada cun fogar mecánico tipo Stein Roubaix 

R.S. construído en Bilbao por Hornos e Aparatos Térmicos, S.A.

Neste ano 1945 estaba en deseño a central térmica que estaría constituída por 

dous grupos turboalternadores de 12.500 Kw e 16.000 Kw de potencia en marcha 

continua.

Por outra parte, prevíase instalar unha fábrica de combustibles e lubricantes, 

segundo o procedemento de síntese Fischer, que produciría 25.000 toneladas ao 

ano de produtos primarios, e unha destilación a baixa temperatura para tratar as 

100 toneladas diarias de piropisita seca.

Vista aérea da mina e escombreira no ano 1971
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Unha vez rematada a II Guerra Mundial, ante a falta de divisas para a importación 

de produtos como a maquinaria, a Calvo Sotelo retrasou e posteriormente desistiu 

de construír a fábrica de destilación de lignito nas Pontes. 

No ano 1946 a exploración da mina realizouse en tres cortas, a núm. 1 (na zona de 

Espiñaredo), considerada como xacemento de arxila para a construción45, e máis 

tarde as cortas número 2 (Portorroibo) e número 3 (Espiñaredo) para a extracción 

de lignito. Estas alimentaban a pequena central auxiliar que consumía 20 t ao día 

e que era transportado en camións desde o Portorroibo. Na Areosa iniciáronse as 

obras da central, os almacéns, un laboratorio de análise química e de ensaios de 

materiais de construción.

Nestes primeiros anos a maior parte da escavación era a pico e pa e o transporte 

do carbón ata a superficie da corta realizábase cun maquiniño e máis tarde cun 
tractor que tiraba de dúas ou tres vagonetas cunha vía pequena de 60 cm46. 

45 Instalouse alí unha tilleira para a fabricación de ladrillos cos que levantar os edificios do Poboado 
e as naves da fábrica.
46 Entrevista a H.B.C realizada nas Pontes o 27/03/2015.

Para o transporte do carbón á 

central xeradora consideraron 

dúas modalidades, unha 

de cable aéreo e outra de 

ferrocarril, optando por esta 

última pola gran extensión do 

xacemento e pola capacidade 

de transporte que podía esixir a 

ampliación da central térmica.

No ano 1947 continuaron as 

obras da central coa instalación 

da maquinaria. Na mina 

preparouse a fronte de labor, 

saneamento dos terreos, coa 

finalidade de evitar os traballos 
Plano inclinado Portorroibo, anos 40
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de desaugue na zona de arranque do lignito. O lignito seguía alimentando a 

pequena central cun funcionamento case ininterrompido. A produción de lignito, 

nestes primeiros anos, foron as seguintes47:

Anos Produción (t) Prezo medio
(ptas)

Valor dita 
produción (ptas)

1946 3.844.30 105,00 403.673

1947 7.707,60 125,00 961.950

1948 9.020,35 57,998 522.028

O prezo do custe de explotación era moi elevado pola mínima produción e polo 

alto custe dos gastos xerais que eran necesarios para a preparación e desaugue do 

xacemento para unha explotación posterior a maior escala48.

47 Estadística Minera de España. 1948. P. 19.
48 Ibídem, 19.

A finais de 1948 estaban preparadas unhas 150.000 t para a súa escavación a 
profundidades non maiores de 10 metros. Por outra parte a cubicación do lignito 

dobraba as cifras estimadas anos antes. Continuaron as obras do ferrocarril 

mineiro que remataron este ano. O trazado prolongouse ata o fondo da mina cun 

plano inclinado de 100 metros para que os vagóns foran cargados directamente. 

Este plano inclinado foi dotado de maquinaria para a elevación dos vagóns. Tamén 

comezaron coa construción da canle que desviaba as augas do río Castrillón ao 

Meidelo, que tiña un quilómetro de lonxitude.

A produción da central auxiliar de 400 HP resultou insuficiente para alimentar as 
instalacións49 e para remedialo conectáronse as instalacións industriais das Pontes 

coa liña de Fenosa para poder alimentarse de enerxía. Por outra parte continuaron 

os estudos para a utilización do lignito para producir amoníaco e outros produtos.

Chegados ao ano 1949 a empresa seguía contemplando as seguintes aplicacións 

directas do lignito50:

1º.- Produción de enerxía eléctrica, queimado en caldeiras.

2º.- Destilación a baixa temperatura para obter alcatráns e outros produtos 

químicos  derivados.

3º.- Gasificación integral.

4.- Fabricación de gas de alumeado en instalacións especiais.

5º.- Aglomeración despois de desecados por simple compresión para obter un 

combustible industrial e doméstico.                  

En setembro de 1949 foi posta en marcha a nova central térmica. Isto significou 
un aumento na produción de lignito que pasou a 60.786 t, cunha mina aínda sen 

mecanizar. Fíxose o abastecemento do carbón mediante un carril de 60 cm á 

49 Traballou ata fin de 1948, unhas vinte e cinco mil horas e chegou a producir cerca dun millón de 
kilovatios/hora.
50 Estadística Minera de España. Ano 1949, p 259.
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espera de que chegaran 

trens con vagonetas dun 

metro. Na corta Portorroibo 

intensificáronse os labores 
de arranque facilitados polo 

emprego de pas de cazo e 

dragalinas que cargaban 

o estéril para destinar á 

escombreira51.  Fixéronse 

traballos de desmonte 

como en anos anteriores, 

traballando en rozas paralelas sobre una monteira de 2,90 m. Ao final do ano 
contábase cun volume de carbón ao descuberto de 150.000 t

Construíuse, para casos de emerxencia e avaría do plano grande e para incrementar 

a produción, un castillete e casa de máquinas de madeira, detrás do antigo edificio 
do cabrestante primitivo. Na corta de Espiñaredo realizáronse catro pozos que 

determinaron trasladar cara ao sur o emprazamento primitivamente previsto. 

Realizáronse os tra-

ballos de construción 

da canle de drenaxe 

ao longo do ferrocarril 

que conducía a esta 

corta. Tamén se fixo un 
terraplén e montouse 

a vía que, partindo de 

Portorroibo, conducía 

ata os silos e a estrada 

de acceso á corta.

51 Entrevista a A.T.F. realizada nas Pontes o 24/03/2015.

Para completar as 

aplicacións do lignito, 

a empresa continuou co 

proxecto que debería dar 

comezo no ano 1950 para a 

construción dunha fábrica 

de abonos nitroxenados 

sintéticos, cunha capacidade 

de fixación de nitróxeno de 
10.000 a 12.000 toneladas/
ano52. Por outra parte, a empresa seguía coa idea de construír unha planta de 

destilación de lignito a baixa temperatura e outra de alquitráns primarios, coa 

finalidade de realizar un aproveitamento integral do lignito. 

No ano 1950 a produción foi de 119.155 t. A razón desta diminución foi a redución 

da produción da central térmica que estivo fóra de servizo moitos días do ano por 

non estar rematadas as liñas de evacuación de enerxía, xa que só existía unha, de 

reducida capacidade, que se utilizou para vender enerxía á Sociedad Electra del 

Viesgo que distribuía a enerxía en Asturias e  a General Gallega de Electricidad 

que distribuía en Galicia.

A empresa pensaba que esta dependencia da central das compañías eléctricas 

remataría pronto coa posta en servizo da nova liña cara á meseta, que estaba 

construíndo Fenosa, pero a liña As Pontes-Peares non foi unha realidade ata o ano 

1954, “lo que condenó a la central de Encaso a mantener un régimen de marcha 

muy irregular, básicamente de auxilio a las privadas de Galicia y Asturias. Sería 

paradójicamente este problema de mercado el que decidió al INI a proyectar la 

que luego sería fábrica de abonos de As Pontes, como forma de utilizar el sobrante 

de energía para el que no había demanda53”.

52 O gas necesario para a síntese do amoníaco obteríase por gasificación integral do lignito pardo 
pulverizado, empregando osíxeno e vapor de auga. Fabricaríase nitrato amónico agrícola do 20,5 % 
de nitróxeno, utilizando  arxilas como materia de carga do nitrato amónico.
53 Xoán Carmona Badía. La Sociedad General Gallega de Electricidad y la formación del sistema 
eléctrico gallego, 1900-1955. (Barcelona: Fundación Gas Natural Fenosa, 2016), 223.

Pa de culler anos 40
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No ano 1951 a produción foi de 109.553 t cun incremento considerable dende 

a posta en marcha da corta de Portorroibo. No ano 1952 a produción foi de 

154.239 t, cun incremento de 44.643 t con respecto ao ano anterior sen variar 

os medios de traballo. Comezou a construción dunha canle destinada a desviar 

cara ao río Carracedo as augas dos regatos Ferreiro e Gorgode para liberar a 

zona de explotación do caudal da zona norte e oeste da conca. A central vendeu 

a enerxía para completar a produción deficitaria e de emerxencias que precisaban 
outros produtores de enerxía54. O rendemento medio de arranque por obreiro e 

día resultou de 17,5 t, e o xeral de arranque e demais servizos elevouse a 5,9 

t “rendimientos que destacan sensiblemente por su importante cuantía, y que 

sólo pudieron lograrse por la perfecta organización laboral implantada, por la 

bien estudiada mecanización de los servicios y por las inigualables condiciones 

naturales del yacimiento, que se explota a roza abierta, y que presenta entre las 

potencias de estéril y carbón la favorable relación de 1,55, bastante inferior a las 

cifras normales aceptadas para este tipo de explotaciones, que llegan a ser de 

cuatro, y hasta de cinco55”.

54 A mina e a central mantivéronse en actividade dende o mes de xuño ata finais de ano. A produción 
máxima de lignito acadouse o 28 de agosto de 1952 con 2.198 t.
55 Estadística  Minera de España. 1952. p. 272.

No ano 1952 refórmase o Plan inicial de 1944 aprobando instalar nas Pontes unha 

fábrica que produciría abonos mediante a gasificación do lignito. 

A produción da central no quinquenio 1949-1953 foi a seguinte56: 

Anos
Días

produci-dos

Horas en
funcionamen-to

Lignito
consumido

Enerxía
producida

1949 107 2.219 44.828 20.657.988
1950 188 5.073 115.941 57.853.458
1951 138 4.820 108.942 52.990.236
1952 193 6.289 152.896 78.608.322
1953 320 11.429 275.416 132.269.672

No ano 1953 o xacemento estaba preparado para ampliar a produción debido ás 

necesidades da central térmica. Este ano alcanzáronse as 277.174 t de produción57. 

Ata este ano só estaba en explotación a corta nº 2 de Portorroibo a pequena escala 

e a saída do carbón facíase en vagóns, dende o nivel inferior ou utilizando un 

cargadeiro intermedio. Contaba neste momento con 170.000 m2 descubertos e 

cunha profundidade de 15,50 m. 

No ano 1954 alcanzouse a produción de 171.623 t e na central a produción de 

89.417.250 kW/h. Co incremento no consumo de carbón previsto para a fábrica 
de fertilizantes, en construción, estudouse un plan de labores, que permitiu facer 

fronte á demanda do complexo e mercouse a maquinaria necesaria. 

No ano 1955 incrementouse a produción de lignito a 215.326 t e o da central 

ata os 115.671.688 kW/h nunha campaña de nove meses. Realizáronse os labores 
mineiros encamiñados ao establecemento dun plan de explotación do xacemento, 

para alcanzar no futuro próximo as 750.000 t/ano. Tamén se puxo en marcha 
unha pa escavadora de “rodete” de 167 toneladas en servizo, para poder eliminar 

56 Estadística Minera de España. 1953. P. 298.
57 Estadística Minera de España. 1953. p 257. O rendemento de produción por xornal empregado 
no arranque do lignito elevouse en 1953 a 14.223 toneladas. O grupo I funcionou 4.284 horas e o 
grupo II, 7.140 horas.
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as intercalacións de arxila superiores a 20 centímetros de potencia. Por esta 

razón era imprescindible en zonas onde o lignito aparecía intercalado con capas 

de arxila, xa que doutra maneira terían que ir directamente á escombreira. Na 

Areosa continuaron os traballos de construción da fábrica de abonos.

No ano 1956 a produción da mina foi de 140.028 t e a da central foi de 71.382.636 

kW/h nunha campaña de cinco meses. Realizouse a explanación da rampla para 
o novo acceso ás frontes de arranque. Co obxectivo de poder incrementar a 

produción da mina para subministrar a futura fábrica de abonos, mercouse unha 

nova pa para o baleirado dos trens de escombro e na central térmica aumentáronse 

dous muíños de trituración con capacidade de catro a seis toneladas por hora de 

caldeira58.

As  obras da fábrica de abonos estaban moi avanzadas xa que estaban a punto de 

rematarse as seguintes instalacións: silo central, trituración, presecado, secado e 

moenda, silo de pulverizado, gasificación, desulfuración húmeda e recuperación 
de xofre e os catro gasómetros, e estaban retrasadas as seguintes: desulfuración 

seca, fraccionamento de aire, síntese e conversión, ácido nítrico, nitrato e 

trituración de caliza e almacén de nitrato. 

No ano 1957 a produción foi de 319.677 toneladas alcanzándose na central os 

161.662.878 kW/h cun incremento considerable con respecto a anos anteriores.  
Por outra parte entrou en servizo unha nova máquina escombradora.

No ano 1958 a produción foi de 191.246 t  e na central 98.648.684 kW. As obras 

na mina foron realizadas dende o 15 de xaneiro ao 29 de xullo e dende o 13 de 

decembro ata final de ano. Os técnicos destacaban a mellor calidade do lignito 
dende a posta en explotación da corta Portorroibo e traballaron na preparación 

da nova corta. Axudou a posta en funcionamento dunha nova máquina de rodete. 

No ano 1959 a produción foi de 107.495 t sendo a maior parte do lignito extraído 

destinado ás probas nas novas instalacións da fábrica de abonos. Nos labores de 

preparación da corta descubríronse na zona sur, uns 67.000 m3 de criadeiro.

58 A alimentación de combustible ás caldeiras seguía facéndose por unha antiga cadea de canxilóns, 
pero estábase procedendo a montar unha dobre cinta transportadora con capacidade de 110 t/h. Este 
cinta non se puxo en marcha ata que estiveron as instalacións do silo da central e de trituración da 
fábrica de abonos, xa que era despois desta trituración común a ambas fábricas, cando as cintas 
correspondentes a cada unha delas transportaban o tamaño adecuado ás súas necesidades.
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No 1960 a produción foi de 123.287 t. 

Este ano entraron en servizo as novas 

locomotoras Krupp de 620 CV e os 

vagóns de maior capacidade para lignito 

e estéril. A fábrica de abonos continuaba 

con problemas e probas. En abril obtívose 

a primeira produción de amoníaco e de 

nitrato amónico cálcico.

No ano 1961 a produción foi de 220.996 t, das cales 93.068 t foron para a fábrica 

de abonos e o resto para a central. As reservas mantivéronse en torno a 500.000 t 

para laboreo inmediato. No ano 1962 a produción foi de 388.534 t, das que 270.078 

t consumíronse na central térmica e 118.456 t na fábrica de abonos. Mantíñanse as 

reservas de 500 mil t. No ano 1963 a produción foi de 329.572 t.

Apiladoras na escombreira
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No ano 1964 producíronse 431.028 t, das que 273.835 foron para a central e 157.193 

foron para a fábrica de abonos. O consumo da central térmica foi moi superior 

ao ano anterior, especialmente no cuarto trimestre, debido á forte demanda de 

enerxía eléctrica para o exterior. A empresa manifesta a falta de persoal que 

padece  para os traballos na mina: “no obstante la falta de preparación de la mina, 

debido a la gran escasez de personal que se ha venido padeciendo durante los 

últimos 3 años, se ha conseguido mantener el suministro de carbón dentro de las 

calidades adecuadas”, que se corrixiu no ano 1965 coa incorporación de 36 homes 

na mina59.

No ano 1965, 398.702 t, das cales 284.722 t foron para a central e 113.980 t 

para a fábrica. Este ano a redución da produción veu derivada da substitución 

desta materia prima pola nafta para a gasificación e produción de amoníaco. Ao 
comezar o ano a mina atopábase practicamente cercada por todas as frontes, o 

que impedía a súa extensión. Foi  desviada unha liña de telefónica, púxose en 

servizo a variante da liña de alta de alimentación da corta e foi variado o canal sur 

co que quedou despexada a fronte sur ata o límite do criadeiro.

No ano 1966 a produción foi de 250.861 t, que diminuíu como consecuencia da 

redución das necesidades de enerxía eléctrica e menor produción de abonos. Do 

total foron 149.812 t para a central térmica e 101.049 t para a fábrica de abonos. 

Coa finalidade de liberar obstáculos na fronte oeste, iniciouse a construción 
dunhas novas oficinas fóra do criadeiro. A escavadora Rapier nº 6 transformouse 
en dragalina.

 No ano 1967 a produción foi de 527.112 t e no ano 1968, 380.978 t.  No ano 1969, 

346.794 t, das cales foron para a central 219.226 t e para a fábrica de abonos 

127.568 t. Esta redución serviu para extraer máis estéril e preparar o xacemento 

para futuras explotacións. Trasladáronse os antigos almacén e taller mecánico a 

un novo emprazamento e rematouse a nave de vagóns. Abriuse un novo acceso á 

corta pola antiga corta núm. 3. Desviouse e canalizouse o río Meidelo60.
59 Memoria complexo. Ano 1964, p. 21.
60 Os vellos tractores planet 2 e 3 estiveron fóra de servizo por falta de repostos. As locomotoras 4, 5, 
7 e 8 foron aparcadas para ser reparadas en distintas datas. A dragalina 8 e a escavadora B-1 tamén.

No ano 1970 obtivéronse 496.374 t, das cales 343.895 foron para a central e 152.479 

foron para a fábrica de abonos. Foron intensificadas as sondaxes con vista en novos 
proxectos como o que sería a explotación de Endesa que ofreceron unhas reservas 

útiles segundo a empresa en 400 millóns de toneladas. Co obxectivo de completar 

a instalación da conca e regularizar o seu trazado de superficie, denunciáronse 
catro concesións máis que viñan a sumarse ás dez coas que contaba, en total 2.408 

pertenzas, co que quedaba denunciado todo o xacemento das Pontes. Aínda non 

estaban concretados os propósitos da explotación a gran escala da conca de lignito 

pero estaban en estudo. Rematou o ano con 150 obreiros na mina e comezou a 

montarse a vía de novo acceso á corta pola antiga corta número 3.

No ano 1971 a produción foi de 504.257 t, que alimentaron a central que ofreceu 

159.329.664 kW, cifra xamais alcanzada. No 1972, a produción foi de 453.070 t e 

150.000.000 kW. O 15 de setembro deste ano escriturouse a transmisión a Endesa 

do complexo mineiro-eléctrico das Pontes e finalmente, xa explotada por Endesa, 
no ano 1973, a produción da mina foi de 532.732 t; no 1974, 467.677 e no 1975, 

577.053 t.

4. As máquinas. Escavadoras, apiladoras e o ferrocarril mineiro

As máquinas que empregaron na mina foron as seguintes:

1º.- Maquinaria de arranque

-6 máquinas de culler de empuxe, 2 dragalinas. 2 palas escavadoras Ruston.

- 2 escavadoras de rodete, a R-1, adquirida no ano 1955 e a R-2, adquirida no 

ano 1959, de 167 toneladas en servizo, das que correspondían 125 toneladas á 

estrutura mecánica e mecanismos, 5 toneladas ao grupo eléctrico (16 motores, 12 

servos, pupitres,  taboleiros e instalacións), e o  resto a lastre de estabilización. A 

súa altura máxima era de 14 metros e a planta de 9 por 36,85 metros. 
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2º.- Transporte interior

- 9 vagonetas volquetes vía 600 de 81 t

Material tracción:

- 3 tractores de 5 vagonetas e 2 tractores de 7 vagonetas. Os vellos eran os tractores 

Planet núm. 1, 2 e 3.

3º.- Transporte exterior. Material móvil (vía 1000)

- 1 tipo “Diamond” de 10 t, 1 tipo “continental” de escombro, de 9 t, 1 tipo 

“franceses” de 9  t.

- 2 camións Thornycroft e 2 camións Pegaso, 1 Fiat, e volquetes-lanzadeiras.

Material de tracción.

- 2 locomotora Diesel Planet (60 HP) con 6 vagóns carbóns e 3 de escombro, 

denominadas como núm. 1 e núm. 2.

- 4 locomotoras Krupp (155 HP) e dúas locomotoras Krupp de (630 CV), con 15 

vagóns carbón, denominadas como núm. 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

4º.- Material de extracción e cabrestantes

5º.-Material de desaugue

- 12 bombas

6º.- Material de sondaxes

Un tren de sondaxes adquirido no ano 1950 e que foi entregado no ano 1953 á casa 

Alfred Wirth &Co, de Erkelenz (RHLD) Alemaña, que lograba una profundidade 

de  perforación de 150 metros.

O ferrocarril mineiro

O proxecto que foi redactado polo enxeñeiro Gonzalo Calvo Aguirre en novembro 

de 1946 tiña un custe estimado de 1.661.297,10 pesetas. Foi autorizado pola Orde 

Ministerial do 26 de outubro de 1949 (BOE do 25/11/1949).

O ferrocarril tiña un ancho de vía dun metro. Un recorrido de 5.351 metros en 

seis alineacións rectas e cinco curvas, carril de 20 kg por metro lineal, do tipo 

Penarroya e travesas de carballo. O trazado era de Leste a Oeste do xacemento 

polo borde sur. Polo terreo plano esixía levar o trazado en terraplén para evitar 

inundacións. O inicio do trazado era no parque de carbóns da Areosa e o final na 
corta de Espiñaredo. Cruzaba 8 regatos e o río Illade, que era cruzado por unha 

ponte de formigón armado de sete metros de luz. A duración era duns vinte minutos 

e nas pendentes botaban area para que non patinaran as máquinas. Nos anos 50 

o ferrocarril levaba unhas tolvas e en cola un coche de pasaxeiros de balconciños 

e asentos con barrotiños, que 

desapareceron cando chegaron 

as máquinas diésel. 

En canto ás locomotoras para 

tirar dos vagóns, as primeiras 

foron adquiridas no ano 1949 e 

eran unhas locomotoras diésel 

de 12 t e 60/70 CV con vagóns 
basculantes de 10 t.

No ano 1952 Encaso mercou tres locomotoras diésel hidráulicas de vía métrica de 

tres eixes á casa Krupp, as números 4, 5, 6 eran as locomotoras Planet con motor 

diesel “national”. 3 ¼ t.

Finalmente, o 14 de xullo de 1960, a Dirección General de Minas autorizou a 

Encaso á importación de maquinaria e mercou dúas locomotoras Krupp de 630 

CV e 50 toneladas de peso, 5 vagóns para transporte de lignito de 55 metros 

Locomotora diésel
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cúbicos e 10 vagóns para transporte de estériles de 25 metros cúbicos, tamén 

Krupp. Estas locomotoras foron matriculadas como Encaso 7 e Encaso 8. Coa 

desaparición de Encaso foron vendidas por Endesa á empresa Minero Siderúrgica 

de Ponferrada (MSP) a principios dos anos 80.

5. O persoal de mina. Os directores, persoal técnico e empre-
gados

Como man de obra a empresa contaba nos anos 50 na mina entre 150 e 170 persoas 

entre empregados e obreiros. As ausencias, estimadas pola empresa, incluídas as 

vacacións eran en torno a un 12% e o rendemento medio por xornal estaba en 6,4 

t/xornal, sendo inferior a Alemaña que tiña entre 15 e 20 t por xornal.

No proxecto de Vigil e Represa, redactado en 1954, a distribución de categorías 

do persoal necesario estimado para o futuro era a seguinte:

Categoría Proxecto Actual

Enxeñeiros 2 1

Axudantes 3 2

Vixiantes de minas 5 4

Contramestres - 1

Auxiliar técnico 1 -

Listeiros 4 4

Auxiliar Administrativo 1 -º

Gardas xurados 4 4

Xefes de Equipo 6 5

Mineiros de primeira 29 -

Maquinistas de extracción 18 -

Artilleiros 4 -

Oficiais Primeira 15 17

Embarcador sinalista 3 -

Oficiais de segunda 6 12

Auxiliar artilleiro 4 -

Maquinista tractor-grúa 18 13

Camiñeiros de 1ª 9 4

Bombeiros 3 4

Freneiros enganchadores 14 8

Camiñeiros de 2ª 9 8

Peóns 62 93

Oficiais 3ª - 9

Especialistas - 24

Maquinistas de Plano - 4

Barrenistas - 3

Maquinistas locomotora - 9

Capataz - 1

Total 220 230

No ano 1970 a mina tiña 157 obreiros.

A empresa destacaba nos seus escritos a importancia de evitar as recomendacións 

para a selección de persoal:

“Es muy importante destacar la importancia de ejercer una justi-

cia objetiva en la calificación y ofrecer siempre al obrero posibili-
dad de mejorar su condición por el trabajo, con lo que se levantará 

el nivel moral de los productores, se les dará legítimas ambiciones 

y se evitará el desmoralizador y perjudicial efecto de las recomen-

daciones que, en definitiva, aún siendo buenos los individuos que 
por este método se incorporan, causan un perjuicio a la Empresa 

a través del espíritu de sus compañeros61 e tamén recollían que “se 

procurará que solo cumplan el servicio militar en el Trabajo, los 

productores que anteriormente al mismo tengan derecho a este be-

neficio, así como que este se cumpla con toda la rigidez legal62”.

61 Empresa Nacinal Calvo Sotelo (Vigil, Francisco y Represa del Prado, Manuel), Proyecto minero 
de Puentes. (Anexo nº 2, 1954), p. 85.
62 Ibídem, p. 86.



374 375

Manuel Souto López
Historia da mina das Pontes. Antecedentes e evolución ata a explotación de Endesa

O número de persoal na década dos 60 entre a mina, central e fábrica era o se-

guinte:

ANO EMPREGADOS
OBREIROS 

REGULAMENTO 
EMPRESA

OBREIROS 
REULAMENTO 
CONSTRUCIÓN

PERSOAL 
EXCEDENTE TOTAL

1959 196 661 118 - 975

1960 209 686 5 - 951

1961 233 708 9 26 976

1962 230 704 9 23 966

1963 228 671 8 29 956

1964 225 720 6 34 985

1965 226 709 7 27 969

1966 228 677 - 17 922

1967 229 676 - 16 921

1968 235 674 - 14 923

1969 234 664 - 22 920

1970 233 638 - 222 893

1971 231 643 - 22 874

1972 38 318 - 9 365

5.1. Os directores do complexo, persoal técnico e empregados

Os directores

Ricardo López Smeetz, enxeñeiro de minas, que chegou ás Pontes no ano 1943 e 

fixo os primeiros estudos para Encaso do criadeiro de lignito. A irmá de Ricardo 
López Smeetz (Adela) estaba casada co enxeñeiro de minas Primitivo Hernández 

Sampelayo que tamén estudou o xacemento antes da Guerra Civil e foi inspector 

xeral de Corpo de Enxeñeiros de Minas, vogal do Instituto Geológico y Minero 

de  España e membro da Real Academia Galega. 

Gonzalo Calvo Aguirre, Natural de Madrid, nacido o 09/10/1915. Enxeñeiro de 
minas que chegou á vila no ano 1945. Foi o primeiro enxeñeiro xefe e nestes 

primeiros anos puxéronse as bases da explotación da mina e comezaron as obras 

da central térmica. Redactou o proxecto de ferrocarril mineiro no ano 1946.

Mario Martín Belloguín, enxeñeiro de armamento e de construción e 

farmacéutico. Chegou ás Pontes no ano 1948, para dirixir o remate das obras 

da central térmica. No ano 1953 foise aos servizos centrais de Encaso e 

posteriormente pasou a ser conselleiro delegado da empresa ENIRA (Empresa 

Nacional de Residuos Agrícolas). Faleceu no ano 1954 aos 58 anos.

Pablo María de Basáñez Bereincua, enxeñeiro industrial que se incorporou á 

empresa o 14/02/1945 para traballar no municipio. Foi o director da central térmica 
para logo ser enxeñeiro xefe do complexo industrial dende o ano 1953 ata o ano 

1965 que marchou para a sede de Encaso en Madrid. O día 05/04/1965 o pleno do 
Concello outorgoulle o título de fillo adoptivo das Pontes de García Rodríguez. 
Morreu no ano 1969 aos 58 anos de idade. Foi Comendador de número de Mérito 

Civil e medalla de bronce do INI. 

Antonio Roviralta Navarro, Naceu circunstancialmente en Sagunto no ano 1919, 

pero toda a súa xuventude viviu en Madrid onde estuda enxeñería industrial. 

Antes de entrar en Encaso traballou en León e finalmente no ano 1954 entrou a 
traballar en Encaso nas Pontes. Exerceu de enxeñeiro dirixindo a obra civil de 

construción da fábrica de abonos. No ano 1965 ascendeu ao cargo de director 

do complexo industrial trala marcha de Basáñez, cargo que desempeñou ata 

mediados dos anos 70. Xa desaparecida Encaso marcha para Madrid a traballar 

na sede de Enfersa. Faleceu no ano 2017.

Os enxeñeiros e axudantes de minas

Manuel María Represa del Prado. Incorporouse a Encaso o 01/01/1953, Era 
enxeñeiro de minas e foi director da mina ata a súa marcha no ano 1967, ano que 

en foi nomeado catedrático da Escola de Minas de Oviedo (Orde do 25/10/1968).
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Eduardo Portela Viqueira, ingresou no 01/03/1955. Enxeñeiro de Minas. Natural 
de Vilagarcía de Arousa. Foi director da mina dende o ano 1967 ata a chegada de 

Endesa.

Lucio Pita Ramudo, ingresou no 01/06/1956. Enxeñeiro no departamento de 
conservación. Natural de Ourol.

Celso Díaz Martínez, ingresou o 01/04/1943. axudante de minas. Natural de 
Mieres. 

Rafael López Palma, ingresou o 01/03/1947, axudante de minas. Natural de 
Bélmez (Córdoba).

César Menéndez Menéndez, ingresou o 13/01/1955, axudante de minas. Natural 
de Mieres.

Antonio Quintana Vieira, ingresou o 01/07/1956, axudante no Servizo de Mi-
nas. Logo aparece como alta na fábrica, natural de Vigo.

Asterio Vera Garrido, ingresou o 11/11/1949, auxiliar xeral técnico de minas. 
Foi alcalde do municipio dende xaneiro de 1969 ata febreiro de 1976. Natural de 

Almadén (Ciudad Real). Naceu en 1930 e faleceu en Vigo en 1992.

José Moreno Osuna, perito, Responsable do laboratorio da Areosa e logo xefe 

de servizo de gasificación. Realizaba informes anuais con análises denominados 
“Prontuario de lignito”.

O resto do persoal. Obreiros e empregados

Na mina a maior parte dos traballadores eran obreiros e unha minoría tiñan a 

cualificación de empregados. Ofrecemos un listado de empregados a principios 
dos anos 60:

Auxiliares no servizo de minas: Tomás Paz Prieto, Germán Díaz López

Auxiliares técnicos non titulados: Asterio Vera Garrido, auxiliar xeral técnico.

Contramestres: Nemesio Rochela Lage, Valentín del Moral Sánchez

Vixiantes de 1ª int: Paulino López Fernández, Antonio Martín Luque, Crisanto 

de las Heras Unquera.

Vixiante de 2ª de minas ext:  Manuel López López.

Listeiros: Manuel Prieto González,  Antonio Chacón Díaz.

Outros empregados: Manuel Sánchez Fraga, Plácido Ramil Paz, Manuel Ferreiro 

Castro, pinche.

6. Os resultados numéricos. Produción de lignito, quilovatios, 
abonos

As cifras de produción de lignito e quilovatios explotados por Encaso foron as 

seguintes:

ANOS t LIGNITO kWh/ANO

1946 3.844

1947 7.707

1948 9.020

1949 60.786 20.657.988

1950 119.155 57.853.458

1951 109.553 52.990.236

1952 154.239 78.608.322

1953 277.174 132.269.672

1954 171.623 89.366.004

1955 215.326 115.671.688

1956 140.028 71.382.636

1957 319.677 161.662.778

1958 191.246 98.648.684

1959 107.495 49.879.674
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1960 123.287 25.900.000

1961 220.996 65.100.000

1962 388.534 141.800.000

1963 329.572 93.600.000

1964 431.028 136.918.080

1965 398.702 142.544.844

1966 250.861 74.500.000

1967 427.112 137.679.282

1968 380.978 123.934.122

1969 346.794 103.021.542

1970 496.374 159.329.664

1971 504.257 170.000.000

1972 453.070 150.000.000

1973 532.732 186.000.000

1974 467.677 194.500.000

1975 577.053 176.950.000

1976 1.134.824 144.568.000

1977 2.958.320 789

ANOS PRODUCIÓN CENTRAL kWh

1949 20.657.988

1950 57.853.458

1951 52.990.236

1952 78.608.322

1953 132.269.672

1954 89.417.250

1955 115.671.688

1956 71.382.636

1957 161.662.778

1958 98.648.684

1959 49.879.674

1960 25.948.904

1961 65.136.294

1962 141.790.896

1963 93.620.348

1964 136.918.080

1965 142.544.844

1966 74.501.388

1967 137.679.282

1968 123.934.122

1969 103.021.542

1970 159.329.664

1971 170.130.000

1972 150.000.000

1973 186.000.000

1974 194.500.000

1975 176.950.000

1976 144.568.000

1977 789
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Anos
Produción Fertilizantes

 t/ano
1960 20.079*

1961 51.132

1962 72.539

1963 81.082

1964 90.025

1965 94.846

1966 67.102

1967 78.996

1968 76.912

1969 100.115

1970 109.842

1971 87.389

1972 95.880

1973 54.100*

*En 1959 non produce de xaneiro a marzo e de xuño a xullo e a produción de 1973 é do 1 semestre.

7. O balance das investigacións, estudos e explotación da mina 
pola Empresa Nacional Calvo Sotelo.

Os estudos do criadeiro realizados por Encaso durante os trinta anos transcorridos 

entre os primeiros sondaxes realizados no ano 1943 ata a integración do complexo 

mineiro eléctrico en Endesa no ano 1972 calcularon unha reserva de mineral 

que foron en aumento dende os 40 millóns de toneladas de lignito que estimou 

González Conde no ano 1945, pasando polos máis de 40 millóns que estimaron 

Vigil e Represa no ano 1954 grazas a afundir nas súas investigacións ata os 40 

metros. No ano 1957, segundo cálculos do enxeñeiro Portela xa estimaban que 

as reservas podían chegar ata os 80 millóns de toneladas e no ano 1971, previo á 

integración en Endesa, as reservas calculadas por Portela eran de 230 millóns de 

toneladas.

Os estudos realizados por Encaso amosaron que non se realizou unha investigación 

sistemática, e que, debido ás limitacións tecnolóxicas, gran número de sondaxes 

non superaron os 150 m de profundidade. Segundo manifestan os redactores do 

proxecto de mina das Pontes realizado por Endesa no ano 1972, “a campaña de 

303 sondaxes de Encaso carecía de falta de densidade nalgunhas zonas e non 

foron investigadas, en xeral, as zonas máis profundas do xacemento. Ademais 

non se definía con precisión as calidades do carbón nas diferentes capas”63 .

Unha vez realizados os estudos por Endesa a cargo de RHEINBRAUN e 

posteriormente AUXIESA chegaron a confirmar unhas reservas explotables 
no ano 1971 de 354 millóns de toneladas. No ano 1973 redáctase o proxecto de 

explotación para 12 millóns de toneladas/ano estimando nas conclusións unhas 
reservas explotables superiores a 309 Mt. de carbón bruto e 266 Mt de carbón 

limpo ou neto explotable64 .

63 Empresa Nacional de Electricidad (Federico de Arriaga y Fernando Lozano). Yacimiento de 
lignito de Puentes de García Rodríguez. Cálculo de masas y elección del método de explotación.  
Enero de 1973. 6.
64 Empresa Nacional de Electricidad (Federico de Arriaga y Fernando Lozano). Yacimiento de 
lignito de Puentes de García Rodríguez. Proyecto de explotación para 12 millones de toneladas/año. 
Documento nº 1 Memoria.  Enero de 1973. 7.
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En canto a explotación da mina por parte da Empresa Nacional Calvo Sotelo 

debemos dicir que tivo moitas dificultades derivadas da falta de tecnoloxía da 
época. Unha das máis importantes foi facer fronte ás inundacións das cortas pola 

alta pluviosidade da zona.

O gran avance na explotación chegou a mediados dos anos 50 coa redacción do 

novo proxecto de explotación de Vigil e Represa que implicou a adquisición de 

escavadoras de rodete e permitiu extraer maiores cantidades de lignito e o seu 

transporte coas novas locomotoras diésel e vagóns de maior capacidade cara a 

Areosa.

A primeira corta en Espiñaredo, no extremo oeste, que se puxo en explotación 

para extraer arxila para unha fábrica de ladrillos foi pronto abandonada. A corta 

número dous, en Portorroibo, foi absorbida pola explotación posterior cando 

entraron en funcionamento as escavadoras de rodete. A explotación tivo éxito 

para alimentar unha central que era unha das máis grandes da España da época.

Co paso dos anos a tecnoloxía do lignito foi progresando e as necesidades de 

enerxía tamén. As cortas semicirculares con transporte en vagóns, deron paso aos 

frontes rectos con cinta transportadora, e os tamaños das escavadoras creceron 

ata capacidades de 200.000 t/día, por este motivo o retraso da explotación das 
Pontes foi sendo cada vez máis insostible.

Esta foi unha das razóns da presenza de Endesa nas Pontes antes da desaparición 

de Encaso. Os supostos de explotación realizados por Endesa estaban baseados 

en que eran as reservas rendibles do xacemento, as que deberían fixar o tamaño 
da central, e non ao revés como ocorría coa Calvo Sotelo. Os estudos amosaron 

que, dende o punto de vista económico, a nova explotación da mina debería ser 

concibida para o subministro de 12 millóns de toneladas/ano para alimentar unha 
nova central térmica de catro grupos de 350 Mw.

A posta en marcha deste proxecto supuxo a transmisión a Endesa da vella central 

térmica e o posterior apagado e demolición. Por outra banda, as reticencias de 

Endesa para seguir subministrando lignito para a produción de amoníaco na 

fábrica de abonos, que esixiría unha selección dos materiais enviados, significou 
tamén o peche da fase de produción de amoníaco con lignito na fábrica de abonos 

de Enfersa.
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ACADEMIAS DAS PONTES ENTRE AS DÉCADAS 50 e 
70 DO SÉCULO XX

ACADEMIA NEBRIJA

O obxectivo que nos leva a escribir este artigo sobre a Academia Nebrija é, por 

un lado, dar continuidade ao estudo dos centros educativos da vila das Pontes: 

colexios da Magadalena e do Monte Caxado e por outro parécenos oportuno neste 

momento falar do primeiro centro educativo privado da localidade.

ONDE, COMO E CANDO SE CREA?

A mediados dos anos 40 a vida na vila das Pontes comezou a levar un ritmo dis-

tinto aos últimos anos. A Empresa Calvo Sotelo instálase nas Pontes e trae con-

sigo movementos de poboación importantes. Moitos veciños ven a posibilidade 

de mellorar a súa economía edificando no centro do pobo para logo alugar esas 
vivendas aos novos traballadores chegados de fóra das Pontes. Foi o caso dun 

matrimonio pontés con 5 fillos que vivían na Ribeira Nova, preto do pantano. Eran 
José Blanco e Andrea Fernández. No ano 1950 construíron na rúa Delicias (así se 

chamaba a actual Avda da Coruña) un edificio de baixo, un piso e ático que,  ese 
foi o lugar onde comezou o funcionamento da Academia Nebrija. A día de hoxe,  

está a cafetería O Colador, rexentada por unha neta dos primeiros propietarios.

Alumnos da academia Nebrija no campo da feira, julio 1959. 1- Pepe Durán, 2- Dona 
Chicha (mestra), 3- Jesús Bouza Ramos, 4- Vitolo Guerreiro, 5- Rafael Lista, 6- José Pita 
Sanjurjo, 7- Fineta Sordiá, 8- Marité Fresco López, 9- Geluca López Álvarez, 10- Pili de 
la Fuente Mosteiro, 11- Mercedes Durán

Curso 1962-1963. 1- Rosendo Couto, 2- Fernando Barbeito, 3- Javier Rodríguez, 4- Lelis, 
5- José Mª Raposo, 6- Fernando Jato, 7- Mº Fernanda, 8- Encarnita Rey, 9- Mº Elena 
Silva, 10-Carmiña Bellas, 11- Carmiña de Jerónimo, 12- Mº Carmen Gregorio, 13- Isabel 
Garnache, 14- Marina Sánchez, 15- José Mº Vilar Pernas, 16- Andrés Fonte Iglesias
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Curso 1953-1954
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Nese ano funcionaba un colexio privado en Pontedeume, Luis Vives, cuxo dono 

era don Robustiano de Castro (natural de Xermade). Utilizando a lóxica das cou-

sas el veu que crear unha academia privada nas Pontes, nese momento, ía ser 

unha moi boa opción.  Foi D. Robustiano quen alugou no ano 1952 ese edificio 
que acababa de  construírse practicamente no centro da vila para ubicar alí a Aca-

demia Nebrija. Á fronte da Academia puxo a D. Andrés Fonte Iglesias, natural de 

Pontedeume. Facía as funcións de xefe de estudos e mestre. Robustiano aquí non 

aparecía para  nada pero todo o mundo sabía que fora el quen a montou.

Era unha academia que preparaba de Cultura Xeral, que era como un curso de 

mezcla de coñecementos básicos. Unha vez que tiñas cursada esa preparación en 

Cultura Xeral había que facer un exame de  Ingreso ao  Bacharelato  Elemental, 

cando tiñas 10 anos, para o que había que acudir á Coruña. Cando superabas esa 

proba de Ingreso había grupos por niveis de Bacharelato Elemental de catro cursos, 

había que ir de novo á Coruña para facer unha proba de Reválida Elemental; 

se esa proba era superada accedíase ao Bacharelato Superior que comprendía os 

cursos de 5º e 6º. Despois había que facer a Reválida Superior. En cada curso de 

Bacharelato había dúas convocatorias, unha en xuño e outra en setembro para 

aqueles alumnos que non superasen todas as asignaturas. No caso de suspender de 

novo en setembro, o estudante pasaba de curso pero con “asignaturas pendientes” 

e así se facía constar no libro de escolaridade.

O alumnado da Academia Nebrija cursaba o que se chamaba “Bacharelato por 

libre”. Ao  non ser un centro recoñecido, os exames de Ingreso e as Reválidas 

facíanse na Coruña, os rapaces no Instituto Masculino Salvador de Madariaga 

e no caso das rapazas, no Instituto Eusebio da Guarda. As persoas entrevistadas 

1- José Luis Fraga, 2- Fernando Fraga, 3- José Mª (bar Galicia), 4- Devero Regueira, 
5- Lelis, 6- Alfonso Fresco, 7- Pepiño Tojeiro, 8- Aquilino, 9- Maribel Gregorio, 10- 
Angelines Vázquez, 111- Minuca Bellas, 12-???, 13- Lupita Pena, 14- Mª Carmen Bellas, 
15- Andrés Fonte Iglesias

1- ???, 2- José Rivadavia, 3- Carlos Durán, 4- Ángel Martínez, 5- Vicente Seoane Alende, 
6- Gelín Jato, 7- Dámaso Rodríguez, 8- Mini de Jerónimo, 9- Mº Carmen Freire, 10- Toni 
Cortés Iglesias, 11- Andrés Fonte Iglesias, 12- Belén Dopeso, 13- Fernanda Blanco
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lembran este feito coma unha “aventura” xa que moitos ían o día anterior e 

hospedábanse no Hostal Venecia do Orzán ou no Hostal Navarra cerca da Plaza 

de Lugo. Para a organización desta viaxe colaboraban e acompañaban  nais e pais, 

aínda que moitos alumnos ían sós ao coidado de D. Andrés.

Naqueles anos, unha persoa que cursase estudos sen repetir, aos 16 anos xa tiña 

feitos na Coruña o Ingreso, a Reválida de 4º e a Reválida de 6º. A preparación era 

concienzuda e somentes aprobaban o curso completo  para pasar ás reválidas aqueles 

que se cría que podían superala e deixar á academia en bo lugar. Para acceder á 

universidade había que facer un  curso  que lle chamaban PREU(preuniversitario), 

que se precisaba para acceder a practicamente todas as  carreiras universitarias. 

No plan seguinte chamaríase COU  e despois habería que superar unha proba de 

Selectividade.

A Academia Nebrija  nunca foi academia examinadora, pero si preparadora. Nun 

primeiro momento, ao non ser centro recoñecido, cando a Inspección visitaba a 

nosa localidade convocaba a todos os centros menos a esta academia; o alumando 

tampouco tiña cartilla de cualificacións. Unha vez superado o exame de Ingreso 
na Coruña, xa dispoñían dun libro de notas que permanecía sempre no centro e 

que se enviaba á Coruña uns días antes de ir a examinarse para ser cuberto unha 

vez feitos os  exames.

Había tamén, neste centro,  grupos de alumnos que non  cursaban Bacharelato 

pero si Comercio. Estudaban Mecanografía, Taquigrafía e outras materias 

que os preparaban para desenvolver perfectamente o traballo nunha oficina. 
Examinábanse na Coruña na Escola de Comercio e tiñan dúas titulacións: 

Económicas ou Comercio. Cursaron eses estudos, entre outras: Conchita a muller 

de Alfredo Baamonde, Chicha Carballal, Avelino Nistal…

1- Rosendo Couto Abella, 2- José Mº Vilar Pernás, 3- Marité de Dámaso, 4- Pepi Flores, 
5- Maribel Navarro, 6- Damasín, 7- Javier Rodríguez

1- Óscar Sordiá, 2- Alfonso Fresco, 3- Pepe Guerreiro, 4- Fernando Barbeito, 5-???, 
6- Mucha Cortés, 7- Azucena, 8-Coché de Bellas?, 9- Sarita Bellas, 10- Andrés Fonte 
Iglesias, 11- Mº Teresa Rodríguez Barcia?, 12- Mº Carmen Gregorio, 13- Fina Palenzuela, 
14- Maribel Gregorio?
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Tamén se impartían clases nas que se preparaba para presentarse aos exames de 

Maxisterio por libre. Para o inicio deses estudos non  se precisaba ter aprobado o 

Bacharelato Superior, pero si o Bacharelato Elemental coa reválida aprobada. Os 

exames sempre eran na Coruña na escola Normal de Maxisterio. Alí estudaron, 

entre outras: Marité Fresco, Mª Teresa da Ribeira, Geluca, Dolores Martínez, 

Mª José Bellas, Margarita Pernas, Pili Durán, Adela Calvo, Rosendo… Había 

tamén  clases nocturnas ás que ían alumnos xa maiores de 20 anos a prepararse 

tanto para Comercio como de Cultura Xeral. Algúns destes alumnos eran Andrés 

Silva, Chao, Galiana, Avelino Nistal e Pepe Vilaboy. Daquela había clases, nun 

principio, os sábados todo o día e despois, somentes  pola mañá.

Temos constancia de que funcionou como Academia ata o ano 1965, que foi o ano 

en que Lidia casou con Manolo Rivera e  marchou para a “Pardo Bazán” e para alí 

foi a maior parte do alumnado da “Nebrija”. Dende o ano 1965 e ata avanzados 

os anos 70,  nese centro quedaron Geluca e Fina Otero. Despois Fina pasou para 

a Pardo Bazán e contrataron a Lelis como mestre para os nenos, quedando Geluca 

para as nenas, xa que a norma esixía que fose un home quen impartira clase aos 

nenos e una muller ás nenas. Cando casou Geluca e comezou a EGB, as clases 

podían ser ser mixtas quedando Lelis como mestre de toda a primaria, que foi a 

única que continuou.

DISTRIBUCIÓN DOS ESPAZOS

Na Academia Nebrija había dúas 

plantas: 

Na planta baixa entrábase por un 

corredor estreito e de fronte había 

unha aula; o seu tamaño era coma 

se fose unha habitación dunha casa, 

pode que un pouco máis grande. Á 

esquerda había unha aula que era a 

Aula de Estudios. Era lonxitudinal e 

daba á  beirarrúa. Á dereita situábase 

a Secretaría onde estaba D. Andrés; 

se facías algo mal, era el quen te 

reprendía e atemorizábate.

 Na planta alta había diferentes 

clases e tamén un aseo. Algunhas das 

profesoras que lembran impartindo 

alí clases son: Pepita Arias de 

Ortigueira, Chicha de Lugo, Gloria, 

Lidia e Ofelia.  Tamén daban clases 

varios enxeñeiros e peritos que viñan 

da Calvo Sotelo como Represa, Parga 

Febreiro 1963, 5º e 6º cursos. 1- Pepe Durán, 2- Paquito Fresco, 3- Chicho (César González 
Dopeso), 4- Lidia Pereira (mestra), 5- Vitolo Guerreiro, 6- Senén Paz Abuín, 7- Fineta 
Sardiá, 8- Digna Pena Rivas

Esquema feito por Pepe Durán
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e Quintana. Este último era un perito de Vigo que deu moitos anos clases de Física 

e Matemáticas. 

Na parte de atrás de todo había un patio cuns servizos sinxelos e unha parede de 

rasilla que estaba entreaberta e pasábase por alí  ao Bar Constante, mentres que 

diante da Academia Nebrija estaba ultimamente o edificio de Correos.

ALUMNADO

Debido a que esta academia era privada o alumnado que asistía ás clases tiña que 

pagar un prezo. O custe das clases, segundo algún entrevistado, era de 100 pesetas, 

pero no caso de ter bo rendemento, se a familia non podía pagar esa cantidade, 

eles aceptaban o que a familia puidese dar. Polo xeral os alumnos que pertencían 

a familias que podían custear os estudos ían para a Academia Nebrija. Naquel 

tempo moitos quedaron na escola pública, colexio Santa María, ata que lles daban 

o Certificado de Estudos Primarios. O que sempre tiñan que mercar as familias 
eran os libros, xa que non había axudas nen becas -como agora- para adquirilos.

O alumnado era, na súa maioría, das Pontes aínda que tamén había nenos de zonas 

próximas como Xestoso, Roupar, Aparral ou Somozas que se quedaban a durmir 

coa familia que podían ter nesta vila.

METODOLOXÍA

Na Academia Nebrija, coma no resto de colexios de  toda España, a metodoloxía 

era tradicional e memorística, sendo as clases eran de banco corrido, colocándose 

a un lado da clase as nenas e ao outro os nenos. O profesorado tiña tarima. Polo 

xeral o mestre ou mestra explicaba e o alumnado tiña que saír dar a lección.

Excursión ao Carballiño, ano 60. 1- Janola de Durán, 2- Fernando Quintero, 3- Paquita 
Corral, 4- Mº Dolores, 5- Blanca Gastiosoro, 6- Dulce Mº Bellas, 7- Gena de la Fuente, 
8- Carmina de Bellas

Excursión ao Carballiño, ano 60. 1- Fernando Quintero, 2- Gena de la Fuente Montero, 
3- Dulce Mº Bellas, 4- Mº Dolores Martínez Fraga, 5- Quintana (mestre), 6- Blanca 
Gastiosoro, 7- José Antonio Blanco (bar Avenida), 8- ???
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Este centro levaba adiante un  modelo pedagóxico tradicional, que era o que se 

impartía a nivel nacional, e que se baseaba en que: 

1- O profesor non debe ser soamente un experto no seu campo, senón que 

tamén ten que ser capaz de transmitir a información de maneira eficaz. 

2- A función dos alumnos é tentar comprender e memorizar a información. A 

principal ferramenta de aprendizaxe do alumno é a memoria. 

3- A forma na que os alumnos asentan os coñecementos é mediante a práctica 

e a repetición. 

4- A autodisciplina constitúese coma o principal requisito para os alumnos. 

5- Os exames e as probas evaluativas permitíanlle ao profesor saber se os 

alumnos adquirían os coñecementos.

O exame de Ingreso contiña dúas partes, a escrita e a oral. Na parte  escrita  había 

que facer un Dictado e unha conta de dividir por enteiros (ou outro tipo de con-

ta) e na parte oral había que dar resposta a un bombardeo de preguntas tanto do 

Catecismo coma de Gramática, ou de Xeografía, onde as provincias, ríos, cabos e 

golfos eran o menú preferido neste tipo de exame.

Daquela, os libros eran Enciclopedias que contiñan 

case todas as áreas coma a Enciclopedia de D. José 

Dalmau Carles, que a había dende o Ciclo Preparato-

rio ata o Ciclo Superior. Polo xeral empezaban pola 

Gramática e remataban pola Historia Sagrada.

En canto aos exames de Reválida lembran que os 

metían a todos nun local grande, tipo ximnasio pero 

con mesas, e que lles entregaban unhas cuartillas 

coas preguntas impresas. Unha desas cuartillas con-

tiña as preguntas de Matemáticas, Física e Química e 

Debuxo. Outra  as de Historia, Lingua e Literatura 

e Xeografía e a derradeira proba contiña as pregun-

tas de Idioma, Relixión e Formación do Espíritu 

Nacional (no caso de alumnos varóns). Nos exa-

mes de Reválida podíanse aprobar os tres grupos 

ou ben suspender algún e voltar en Setembro a 

facelo, no verán había clases para preparalo.

PROFESORADO

A Nebrija comezou a funcionar con D. Andrés Fonte Iglesias pero tamén trouxo 

profesorado para impartir diferentes materias. Profesoras como dona Pepita Arias 

que viña de Ortigueira e daba Bacharelato, dona Chicha que era de Lugo e daba 

Xeografía, dona Gloria (a que casou con Nazario) e impartía Xeografía, Matemáti-

cas e Ciencias, dona Maribel Navarro que daba aos primeiros cursos de Cultura 

Xeral e dona Ofelia que daba Francés.

Mención aparte merece dona Lidia era a única Licenciada en Filosofía e daba 

clases de Latín, Xeografía e Historia, Ciencias e que logo foi Directora.
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Profesores como don Julio que daba Matemáticas, don Juan Naya impartía 

Matemáticas, Física e Química, don José Iparraguirre que era cura e coaxutor nas 

Pontes e daba Relixión, don Jesús  e tamén don Andrés, que era o Director e daba 

Cultura Xeral. Tamén estaban os peritos da Calvo Sotelo, Quintana, Represa e 

Parga que impartían clases de Bacharelato.

RECREOS

Os recreos eran a media mañá. As rapazas 

facían o recreo nas beirarrúas  da Avda da 

Coruña, xogaban á corda, á mariola, ao 

brilé ou as tabas. Ás veces tamén xogaban 

no medio da rúa porque había moi pouco 

tráfico.

Os rapaces xogaban ao fútbol  no Campo 

da Feira, onde está hoxe o parque infantil, 

que era unha explanada chea de bidueiros. 

Tamén se podía xogar no patio de atrás, alí 

había unha parede de rasilla que deixaba 

paso para o calexón cativo que daba ao 

Bar Constante, na rúa Alexandre Bóveda, 

e nese bar había un futbolín. Pode que os 

máis atrevidos fosen xogar alí ou ben se 

contentasen con mirar.

No recreo tamén se  adicaban a roubar froi-

ta, sobre todo peras e mazás; ían ás hortas 

que había polo Rego do Campo e detrás da 

Ibérica á horta do cuartel e tamén á granxa 

de Eulogio. Pola froita ían os nenos e logo 

traíana; ás veces, compartían coas nenas.

Os días da feira os recreos eran unha autén-

tica festa posto que se podía andar polo me-

dio dela que se situaba  en varios sitios: no 

Campo da Feira, na Praza de diante do San-

ta María, diante do Bar Nistal e tamén na 

Praza da Igrexa. Ese día había cine, no cine 

vello, e algún ten “latado” á clase para ir ao 

cine. As feiras comezaban cedo e acababan 

tarde. Os autobuses de Fresco e Gabeiras 

traían á xente das parroquias dos arredores 

para vir a elas os días 1 e 15 de cada mes.

Cando chegaba o remate da semana moitos 

lataban ás clases de Matemáticas que había 

o sábado pola tarde e facían o imposible 

para ir pasar a tarde ao Areal e á Presa con 

moito coidado de que non os viran os seus 

pais, que xogaban a partida no Casino, 

daban a volta por detrás de Perfolla e tiñan 

que atravesar outra rúa para ir onde a casa 

de Ubaldo, aproveitando para roubar polo 

camino chícharos e moras para comer. Os 

domingos ían ao río da Mina a bañarse e 

pasar a tarde. Baixaban por unha corredoi-

ra que hai detrás da cafetería Barbarroja e 

chegaban ata o río onde había lanchas, pero 

tamén  “sanguijuelas” e iso non lles gusta-

ba tanto; outras veces ían bañarse á Presa 

de Alende.

Feiras nas Pontes, anos 60-70
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ANÉCDOTAS E CURIOSIDADES

Neste apartado mencionaremos as cousas que máis lles chamaban a atención aos 

entrevistados.

Lembran que D. Andrés usaba unha pluma Parker con capuchón verde, era alto e 

a imaxe que daba era a dunha persoa respectable. 

Había un alumno que facía as labores de bedel, ou máis ben de recadeiro, e así 

axudaba a custear  os seus estudos. Entre as tarefas que lle encargaba D. Andrés 

estaban: irlle buscar o bocadillo á casa, no primeiro piso da casa de Damasito. 

O bocadillo de D. Andres, polo xeral, era de tortilla francesa e os alumnos en-

tretíñanse en contar en cantos bocados o remataba (12,15…17). Outra das tarefas 

que tiña que facer era ir levar e recoller encargos ao antigo Correos; outra misión 

era conseguir varas (xa lle dixera Chiño onde as había). D. Andrés, unha vez que 

tiña as varas, pelábaas, lixábaas e dáballes cera. Rematados eses traballos estaba 

a vara lista para “usar”. Lelis e mais Chiño eran “bedeles” da Academia Nebrija, 

aínda que Lelis deixou de selo cando o Concello lle deu unha beca para seguir os 

seus estudos.

Como curiosidade contaron que cando na Academia estaban Geluca coas nenas 

na planta baixa e Lelis cos nenos, na planta alta, os servizos estaban ao revés: as 

nenas tiñan que ir arriba porque era un aseo máis moderno, con inodoro de asiento 

e os nenos baixaban porque ao ser un inodoro turco considerábase máis axeitado 

para eles. 

Como xa dixemos que os exames tiñan que facerse na Coruña, temos varias anéc-

dotas que nos contaron os entrevistados:

O día do exame levaban roupa especial porque era un acontecemento extraor-

dinario. Un dos entrevistados  conta que o día de facer o exame ía cun traxe de 

pantalón curto que lle fixo un xastre, un tal Dopico, que tiña a xastrería onde está 
o Encanto. Chamoulle a atención a un do tribunal que lle dixo: Y no tiene usted 

calor, hombre? (xa podedes imaxinar a cariña do neno).

Cando chegabamos á Coruña había que facer salto de altura, salto no potro e 

voltereta no plinto. Aquí na Academia Nebrija había un potro feito de madeira 

pero aínda así ao chegar á Coruña había que facer verdadeiros números para 

superar o exame. Relatan tamén que cando ían examinarse á Coruña, os alumnos 

tiñan que levar feito un traballo manual e D. Andrés fixo, peza a peza, un carro 
de vacas para Lelis e outro para Rosendo. Os carros estaban tan ben feitos que 

quedaron na Coruña e, por suposto, eses alumnos aprobaron Manualidades.

Contan que cos profesores máis brandos facíanse moitas trasnadas, algún recorda 

a un tal Pita Sanjurjo (alumno) que se metía por debaixo dos bancos para que 

non o visen ou para meterse con outro compañeiro, así como que había alumnos 

maiores que eran os líderes, tal como Cuco de Dulce que morreu novo e José 

Antonio do Avenida que tamén morreu moi novo.

Exame de Reválida (letras)
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Algún menciona como pandilla de trastes a Vitolo, Chiño, Pepiño Durán, Vicente 

(Torito), Lolo (Mourela), Paquito… e como alumnos formales a Cesarito Dopeso, 

Senén Paz Abuin, Toñín de Quintero…

Había un alumno que  a súa nai era mestra cerca de Roupar, non saben se era 

Esperón, e D. Andrés dicía Esperón, esperón que te estoy esperondando e sacábate 

a dar a tabla e facíate dubidar porque cando lle dabas o resultado sempre dicía: 

seguro?, seguro?

Unha alumna lembra con claridade esta anécdota: Cando eu tiña uns 8 ou 9 anos, 

chegou un día á nosa clase un señor alto, elegante e ben vestido, que nos saudou 

moi amablemente e manifestou a súa intención de facer algunhas preguntas ao 

alumnado. Eu fun a sinalada polos mestres para ser examinada sobre diversos 

conceptos de Xeografía, Historia, Lengua... quedando todos moi contentos, 

eu a primeira, porque saín airosa e deixei ao cole nun bo lugar. Así o indicou 

aquel señor que tanto impoñía, o inspector educativo que, en exercicio das súas 

funcións, viñera comprobar a marcha do colexio.

Todas as persoas entrevistadas citan aos seus compañeiros e moitos deles aparecen 

nas fotografías  que completan este artigo. Algúns dos alumnos citados son Cesarín 

de Dopeso, Casal Barbeito, Félix Garnacho Álvarez, Roberto Tojeiro e outros que 

xa aparecen mencionados ao longo do artigo.

CASTIGOS

Todos coinciden en que o sistema 

era tradicional, memorístico; se 

falabas na aula de estudos viña D. 

Andrés “coma un torrente, todo 

alterado”.Durante as clases había 

que estar en silencio e se falabas e 

interrumpías o ritmo da clase tiñas 

castigo. Por falar podías levar 100 

ou 200 copias de “No hablaré”.

 Ás veces o castigo era estar de pé diante do 

encerado de costas ao resto da clase. Tamén 

te podían castigar de xeonllos, coma o caso 

dunha rapaza a quen D. Andrés lle puxo ese 

castigo e ela dixo que tiña medias e que se lle 

rompían, así que D. Andrés expulsouna e ela 

non apareceu máis pola academia. No caso 

de que se cometesen faltas de ortografía nos 

dictados, o castigo era repetir varias veces 

a palabra escrita de forma correcta. Tamén 

cando non se sabía a táboa de multiplicar, 

algún río ou calquera outra pregunta había 

“copias”. 

Cando  se chegaba tarde do recreo, sobre todo os días de feira, ou se despistaban 

da hora por estar xogando, sempre había unha reprimenda e ás veces D. Andrés 

agardaba detrás da porta para dar  unha vareada. Hai que ter en conta que daquela 

os nenos non tiñan reloxo. Algúns castigos que lembran eran quedarse alí ata as 10 

da noite e se non sabías a lección, ás veces,  quedábaste sen ir comer. 

Había unha aula de estudos grande que daba cara á rúa e outra que era máis 

pequena na que ás veces quedabas castigado ata máis tarde e a un deles que vivía 

nas Campeiras tiña que vir  buscalo o seu pai porque  no traxecto había que pasar 
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diante do cemiterio e de leiras con chantas, e como  non había alumeado pasábase 

moito medo.

Daquela o castigo físico tamén existía e estaba socialmente consentido posto que, 

en moitos casos, se xa che deran na escola era moi probable que “cobraras” tamén 

na casa. Un deses castigos era dar coas varas de acivro ou bimbio que as traía Lelis 

e tamén Restrebada de Niño do Azor. 

XANTAR DE CONFRATERNIDADE

No ano 2007 formouse unha comisión na que estaban, entre outros, Pepe Durán, 

Dulce Bellas, Marité Fresco, Coché de Bellas e Geluca que buscaron enderezos 

coa axuda de familiares e tamén de entidades bancarias. Lograron localizar a 

moitas persoas que estudaran na Academia Nebrija para celebrar unha xuntanza 

de confraternidade e lembrar os tempos pasados neste centro.

A xuntanza á que acudiron 

persoas dende Madrid, Valencia 

e dos Pirineos, ademais dos da 

zona das Pontes e arredores, 

acudiu tamén D. Andrés Fonte 

Iglesias, que falecería 3 anos 

despois. O xantar fíxose o 

día 16 de Xuño do 2007  no 

Restaurante Cinco Jotas, o 

custe era de 35 euros e incluía 

un aperitivo previo no Bar O 

Colador que está situado onde 

antes funcionaba a Academia 

Nebrija. 

1- ???, 2- Paco o pescadeiro

1- Margarita Galiana, 2- Angelita (farmacia), 3- Conchita Pérez, 4- Angelines Vázquez, 
5- Toñín Quintero, 6- Pepe Castro Polo, 7- Ovidio Pazos, 8- Óscar Sordiá

1- Vicente Piñón Loureiro, 2- Agapito Vázquez Pedre, 3- Cesar Dopeso, 4- Pepe Durán, 
5- Argimino Cotelo Iglesias, 6- Óscar Sordiá- 7- Alfonso Fresco, 8- Pepe Guerreiro
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ACADEMIA CALVO SOTELO

Coincidindo no tempo coa Academia Nebrija queremos facer mención de que no 

Poboado existían as Escolas do Patronato de Calvo Sotelo ubicadas no edificio 
do actual Conservatorio. Alí estiveron como mestres e directores D. Manuel 

Herba, D. Senén, Dª Marciala  e algún máis nas diferentes etapas deste patronato. 

O alumnado estudaba alí ata os 10 anos en que tiñan que examinarse de Ingreso.

Dentro do profesorado que aparece máis mencionado nas entrevistas realizadas, 

están dona Antoñita e dona Raquel que eran dúas primas que viñan de Vilalba. 

Tamén dona Marciala, a cal estivo varios anos como directora; dona Fita, dona 

María Luisa, don Dimas, don Emilio e moitos máis que aínda que non aparecen 

mencionados formaron parte dos claustros dese centro. O alumnado destas escolas 

pasaba despois para  a  Academia Calvo Sotelo, dado que  estaba ubicada nunha 

zona próxima.

Poderíase escribir moito máis sobre estas escolas pero serán motivo de estudo 

nalgún próximo número da Revista HUME, posto que se dispón de documentación. 

1- Mercedes Durán

2- Pilar de la Fuente 
(Pili de Marcos)

3- Fernando Quintero

1- Lita Arnáiz

2- Toñín Quintero

3- Mª Carmen Arnáiz

1- José Rodríguez

2- Elvira Coello

3- Maribel Pena

4- Sarita Bellas

5- José Luis Salgado 
(Lelis)

6- José Mª (bar Galicia)

Execución das Escolas do Patronato de Calvo Sotelo
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A ACADEMIA CALVO SOTELO

Cando o alumnado remataba os estudos no patronato, a maior parte fillos de 
empregados da empresa, podían continuar na Academia Calvo Sotelo que abriu 

no ano 1954. Estaba ubicada nun bloque de vivendas do Poboado das Veigas, 

diante dunha explanada onde despois se edificou o Economato e actualmente 
funciona un Gadis, na rúa Miño.

Un pouco de historia deste edificio

Antes de ser Academia este edificio albergou durante moitos anos un Cuartel da 
Garda Civil, debido a que un elevado número de traballadores da Empresa Calvo 

Sotelo eran persoas que estiveran na zona republicana e tiñan que pasar un control 

semanal nese cuartel (Valentín Sánchez del Moral, D. Celso...). Especial vixiancia 

tiña D. Ricardo Losa, xa que fora moi activo e era republicano convencido.

En toda España, despois de rematada a Guerra Civil, as persoas que  loitaran 

no bando republicano, foron enviadas a zonas de mina. Moitos foron para os 

pozos mineiros  de Asturias e os que viñeron dar aquí foron, en certo modo,  uns 

privilexiados posto que a mina era “a ceo aberto”  e non supoñía tanto sacrificio. 
Ningún dos empregados que viñeron da zona republicana veu de peón, xa que 

moitos deles eran titulados. Houbo aquí traballando dous capitáns da zona “roxa”.

Ademais dese cuartel, nas Pontes había o Cuartel da Garda Civil no centro da vila. 

Logo de ser cuartel, pasou a ser albergue para soldados en manobras e despois de 

funcionar alí a Academia Calvo Sotelo pasou a ser a vivenda da familia Aldrey. 

A xente coñecía ao principio a este centro como a “Academia de Caramés” por 

ser ese o apelido da primeira  persoa que desempeñou o cargo de director. Con 

posterioridade foi director don Gonzalo de Castro, perito da empresa, que ademais 

impartía Matemáticas e Química. 

Situación actual do edificio
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A esta academia de Bacharelato non somentes ían os fillos de empregados senón 
tamén outras persoas da vila. Unha das persoas coñecida foi o cura dos Chaos que 

tamén estudou alí. Aquí non había que pagar por asistir ás clases en contraposición 

á Academia Nebrija, que xa falamos de que era privada e si había que pagar. 

As clases eran mixtas, mentres que nas escolas do Patronato Calvo Sotelo había 

mestras con nenas e mestres con nenos, o mesmo que nas unitarias dos arredores 

das Pontes e no Colexio Santa María.

OS ESPAZOS

As aulas eran as propias habitacións da casa que tiña no medio un corredor longo. 

A cociña transformouse en cuarto de baño porque os baños desas casas eran 

minúsculos. Para quentarse había unhas estufas de auga, era unha calefacción 

atmosférica. Segundo contan, frío na escola non pasaban.

Nun primeiro momento, este bloque estaba dividido como para dúas vivendas 

pero xa dende o seu inicio se comunicaron polo corredor central para darlle unha 

mellor utilidade. Había oito aulas divididas por un corredor central, catro a cada 

lado, e os aseos para nenos e para nenas. As clases tiñan encerado e había os 

clásicos pupitres de banco corrido para varios alumnos, empregándose o bolígrafo 

xa daquela.

PROFESORADO E ASIGNATURAS

Nesta Academía había unha Dirección delegada da Empresa Calvo Sotelo que 

recaía sobre o Sr. Cervera que, ademais de ser Xefe de Produción da empresa, era 

director das escolas do Poboado e da Escola de Aprendices. 

O pai dos irmáns Herba, D. Manuel Herba, era o encargado de buscar mestres para 

a academia xa que tiña relación cunha curmá do que era reitor na Universidade 

de Santiago e por ese contacto coñecía a alumnos bos que logo darían clases nese 

centro.

O Director Pedagóxico era D. Augusto Caramés 

Martínez que ademais impartía Latín e Xeografía, D. 

José María López Castro (cura do Poboado) impartía 

clases de Relixión e Dogma, D. Esteban daba clases 

de Francés, o Sr. Moreno (perito da Calvo Sotelo) 

daba clases de Matemáticas, Dona Dolores Meizoso 

(muller de Herba) daba clases ás nenas de Política, 

Ed. Física e Labores del Hogar. O Sr. Cocheteux (da 

Calvo Sotelo) daba Formación del Espíritu Nacional 

ao alumnado masculino. Tamén daban  clases D. 

Gonzalo e a súa dona, Mª Luisa Pardo, e D. Dimas 

que daba Latín e Lengua. Ao irse D. Dimas veu  

D. Luciano, que estaba  coma unha cabra, era moi 

maniático e vestía como Charlot levando sombreiro 

e paraugas.

D. José María Castro, que daba Relixión, e de quen 

todos lembran  que pegaba moito, era o capelán do 

Poboado e polo visto, non deixou moi bo recordo no 
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seu alumnado. Houbo un día que lle pegou a Chucho Bellas e como o rapaz vivía 

cerca da escola foi o seu  pai  onda o cura e foille hora.

Polo xeral as asignaturas nos diferentes cursos eran: Relixión, Gramática Española, 

Xeografía, Matemáticas, Debuxo, Formación del Espíritu Nacional (FEN) e 

Educación Física. En Terceiro e Cuarto de Bacharelato xa había Latín como 

asignatura ademais de Ciencias Naturais e Física e Química.

Na  asignatura de Política (FEN), para alumnos varóns, lembran que  era máis ben 

de tipo cívico, din que non lles falaban da guerra, tiñan libro de texto e había que 

facer exames.

As rapazas tiñan como asignatura Labores del Hogar e ao remate do curso tiñan 

que presentar un álbum con diferentes técnicas de cosido, bordado e tecido. 
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Na asignatura de Xeografía lembran que se traballaba con mapas mudos que eles 

tiñan que cubrir con todos os seus elementos: montes, ríos, cabos…

METODOLOXÍA

Ao coincidir a mesma etapa política e as mesmas leis, a Metodoloxía empregada 

era común á que se cita na Academia Nebrija. A rixidez das normas dependía 

moito da maneira de ser de cada mestre/a.

O ALUMNADO

O alumnado sería arredor  duns 50 alumnos, repartidos aproximadamente nun 

50% nenos e nenas. As clases eran pouco numerosas, podían ter de 8 a 10 alumnos 

e os grupos eran mixtos.

Posto que non disponemos de fotos de alumnos desa etapa da Academia Calvo 

Sotelo, daremos aquí unha relación de nomes de persoas que pasaron, nun ou 

noutro curso, por ese centro: 

- Isabel Paz Lamigueiro

- Mª del Carmen Peña

- Tere Martín

- Meli Martín

- Isabel Pereira Barros

- Severina Pereira Barros

- Mª Luz Díaz Menéndez

- Miguel Chacón Ardao

- Santi del Moral Gómez

- Segundo del Moral Gómez

- Alberto Prieto Noguera

- Alberto Morer

- Olga Morer

- Ana Morer

- Mª del Carmen Morer

- Rosa Morer

- Manuel López Sanz

- Juan Manuel Barcia Pena

- Luis Simón

- Aurora

- Margarita Gómez

- Sarita Bellas López

- Trinidad López Bellas

- Mª del Carmen Sánchez Fernández

- Conchita García

- Manolo Anillo

- Cortiñas (irmáns)

- Mª José De Diego Lemos

- Menchi De Diego Lemos

- Andrés Ares Fernández

- Manuel Ares Fernández

- Mely Anillo Fonseca

- Manolo Anillo Fonseca

- Jesús Bellas López

- José Francisco López Ramos

- Lolita Romeu Luaces

- Carmén Romeu Luaces

- Manolo Romeu Luaces

- Germám Romeu Luaces
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- Ferreiro (2 irmáns)

- Francisco Fernández-Cervera Pellín

- José Mª Fernández-Cervera Pellín

- Emilio Sánchez Fernández

- Alfonso Molano Bonilla

- Luciano Molano Bonilla

- Toñi Molano Bonilla

- Blanca de Las Heras Díaz

- Nely de las Heras Díaz

- Garnacho (2 hermanas)

- Alfonsina de Cal y Torrella

- Olga de Cal y Torrella

- Teté de Cal y Torrella

- Luis de Cal y Torrella

- De Cal Zapata

- Ana Voldova

- Mª Eugenia Hernández Fernández

- Purriños

- Galdo

- Maribel Díaz Menéndez

- Celso Díaz Suárez 

- Fernando Díaz Suárez

- Angelita Díaz Suárez

- Mª del Carmen Vilaboy Formoso

- Evaristo Corral González

- Arturo Estage Bona

- Mario Estage Bona

- Antonio Ramos Álvarez

- Félix Ramos Álvarez

- Eduardo Ramos Álvarez

- Vilasuso Ares (2 irmáns)

- Trini Maltrana

- Manolo Maltrana

- Isabel Herba Meizoso

- Francisco Herba Meizoso

- Dolores Herba Meizoso

OS RECREOS

O recreo era a media mañá. Non existía 

patio como tal, os recreos facíanse na 

explanada de diante que era un campeiro, 

onde está agora o Gadis e o campo de 

baloncesto estaba na zona próxima á 

que foi a Gardería Disney. Os cativos 

xogaban a fútbol e baloncesto, moitas 

veces xogaban ao fútbol na carretera, 

que estaba asfaltada e por onde apenas 

pasaban coches, cando viña algún 

berraban CAMIOOÓN!, apartábanse e 

seguíase coma se nada. Outros contan 

que xogaban con barcos feitos con 

madeira nas pozas que había pola rúa.

As rapazas xogaban a xogos máis 

tranquilos arredor do edificio. Algunha 
das entrevistadas non lembra nin que 

houbese recreo.
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ANÉCDOTAS

Conta unha entrevistada que cando ela levou castañas e as repartiu entre os 

compañeiros, o cura D. José Mª preguntou quen as levara e non lle dixeron que 

fora ela. E deulle a todos menos a ela. 

A unha alumna gustáballe sentarse pegada a un armario que nunca puido abrir, 

quedando ata o día de hoxe coas ganas de saber que segredos gardaba alí D. José 

María. Unha rapaza, que era moi mala estudante contou que, cando ían examinarse 

á Coruña, como tiñan que dar tanta volta e tantas curvas indo por Betanzos ela 

dicía que o que sabía xa o perdía todo polo camiño. 

 Outra anécdota que lembran é que os irmáns Ares tiñan unhas alpargatas que no 

verán mollábanas no chapapote derretido polo sol e logo pisaban na area e así 

durábanlles máis. Os irmáns Ares tiñan sona de ser moi “inventeiros”. 

CASTIGOS

Non fan especial mención aos castigos pero serían semellantes aos da Academia 

Nebrija; o que si lembran todos con especial nitidez son os tortazos de D. José Mª, 

o profesor de Relixión.

CANDO PECHA ESTA ACADEMIA

Cando abriu a Academía Pardo Bazán, pechou o centro Calvo Sotelo. Daquela 

aínda había que ir examinarse á Coruña: os homes ao Instituto Masculino e as 

mulleres a Eusebio da Guarda, na Praza de Pontevedra (hai distintas versións). 

Despois  do ano 1965 xa foi un centro recoñecido oficialmente e os exames de 
Ingreso xa se facían nas Pontes. A academia Pardo Bazán  fíxoa Caramés no baixo 

do que actualmente é edificio da que foi academia. Pasado un tempo comproulla 
Rivera e quedou Lidia, a súa dona, desempeñando o cargo de Directora.

A Academia Pardo Bazán  merecerá tamén un artigo nalgunha das próximas 

publicacións da Revista HUME.

***

Este artigo foi posible grazas aos datos aportados por diferentes persoas que 

tiveron relación con estes centros educativos. As persoas entrevistadas, ás que 

queremos agradecer a súa colaboración, son as seguintes:

Dulce Bellas, Maribel Navarro, Bieito Coello, Francisco Herba, Isabel Herba, 

Isabel Paz, Juan Manuel Barcia, Miguel Chacón, Pili Durán, Pepe Durán, Juan 

José Bermúdez, Manolo Ares, Víctor Guerreiro, Amarelo, Fina Fernández e Mª 

del Carmen Blanco (Maruja da Ribeira).

Algúns dos datos que aparecen non puidemos contrastalos coa documentación 

dos centros polo que  non  podemos responder da súa total fiabilidade.




