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 O primeiro que teño que facer e agradecer ós membros de Hume 
a oportunidade que me brindan de colaborar con esta revista. É o 
meu primeiro ano como Concelleira de Cultura, e para min é un 
privilexio que xente que fai tanto pola historia do noso pobo conte 
conmigo para facer este Limiar.
         Teño que recoñecer que eu sabía da existencia de Hume, 
pero non coñecía en profundidade a labor que levan a cabo.Tras 
reunirme con eles dinme conta do empeño e ilusión que poñen no 
que fan. Todos eles son xente preocupada por As Pontes, que se 
molestan en averiguar, saber e manter o noso patrimonio. Para 
min é un traballo encomiable.             
             A algúns deles os coñezo desde ben pequena; a outros dende 
o cariño de quén traballou moitos anos có meu pai; outros son 
compañeiros nesta andadura que estou empezando, outros son caras 
novas...pero todos eles merecen o meu respeto e agradecemento.
              Tan só espero e desexo que a colaboración entre Hume e 
o Concello siga sendo moi cercana, xa que o que todos queremos é 
o ben para As Pontes, e eso pasa por traballar en conxunto para 
conseguilo.    
            Sen máis, espero que disfruten desta revista e que todo o 
mundo se de conta de que para tela nas mans, houbo moita xente 
traballando na súa elaboración.       
                                                                                                                                                      
                                                              Sara Ramos Rodríguez

                                               Concelleira de cultura 
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SEMBLANZA:

OS EMIGRANTES PONTESES NA HABANA

Este ano a semblanza querémola adicar a recordar aos nosos paisanos que dende finais 
do século XIX marcharon cara a Cuba. Emigraron a maior parte debido as necesidades 
económicas que padecían nas Pontes de principios de século e axudados tamén polas 
redes de paisanaxe establecidas, que facilitaban o labor de partida e chegada.
Na illa caribeña fundaron, no ano 1912, unha sociedade de instrucción e beneficencia que 
axudou a mudar e desenvolver o panorama educativo pontés da época, así coma fortalecer 
os lazos de unión entre os ponteses na perla das antillas. 
Este ano e non outro, por cumprirse o vindeiro mes de xaneiro o centenario da constitución 
da sociedade Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, achegamos aos 
nosos lectores unha relación de persoas que emigraron a Cuba e que son o reflexo de 
mais dun milleiro de ponteses que atravesaron o Atlántico durante o século XX na busca 
de fortuna. Dámoslles o noso máis sinceiro agradecemento polo seu labor de mellora da 
instrución e beneficencia ao longo destos cen anos. 

Recollemos pois unha pequena mostra desos emigrados xunto con algunhas das súas 
palabras que tivemos a sorte de escoitar hai case vinte anos.

D. Francisco Silva Prieto, naceu o 14 de setembro de 1889 na parroquia do Aparral. 
Emigrou a Cuba dende os ano 1912 ata o 1923. Traballou primeiramente de carboneiro na 
Habana e logo trasladouse a Amarillas (Pinar del Río) a traballar de carpinteiro e tamén 
nunha forxa onde facían os carretóns para os cubanos que ían á zafra.

Dª. Felicia Álvarez de Antón, esposa de Amador Antón Bouza, directivo da sociedade 

en varias ocasións. Naceu en 1901. Descríbenos así a Amador Antón:“Vino aquí a los 11 o 13 
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años con un tío. El primer sueldo que el ganó se lo mandó para su padre para allá. Salió así chiquito, al 
lado de unos tíos…Yo pensaba cuando habría sufrido esa mujer (su madre). Yo le decía “mira viejo, hace 
falta mandar un regalito para allá. Al pobre padre le hizo falta una faja y el se la mandó de aquí con un 
pariente que se fue. En cuanto vino la sobrina aquí, se pegó mucho a mi”…

D. Claudio Fernández Dopico, naceu o 21 de xaneiro de 1905 na parroquia de 
Vilavella. Emigrou a Cuba dende o ano 1924 ata o ano 1982. Traballou de xardiñeiro, 
carboeiro e chofer.
“Yo me fui de España por la Guerra de Marruecos. Mi padre me dijo, que había ido al servicio, y que 
el servicio era muy duro, que lo castigaban mucho los oficiales. El decía, ¿si tu quieres ir onde tus 
hermanos, yo te saco el pasaje y te vas, porque puede ser que no te vea más, como no me vió, y puede 
ser que si vas pa la guerra tampoco te vuelva a ver, porque te pueden matar. Entonces yo acepté irme, 
y como allí me fue bien en aquella era, no volví mas a España. Cincuenta y ocho años en Cuba porque 
Cuba era un país como ahora aquí España, había de todo, había comida, zapatos, ropa, podías hacer 
negocios que no te lo prohibían, ni trabajar por tu cuenta….”

D. Manuel Franco Fraga, naceu o 27 de xuño de 1905 nas Pontes. Emigrou a Cuba do 
ano 1925 ata o ano 1932. Estivo na Habana traballando nun alambique do seu irmán e logo 
de chofer dun almacén. Tamén pasou unha tempada no campo.
“Eu mandei (cartos) porque precisamente que viñeramos pasaxe e houbo que volverllos e algúns 
mandeinos… Tiña dous irmáns, un traballaba de bodegueiro e o outro tiña, con outro socio, un 
alambique, para facer bebidas, precisamente eu traballei un ano con ese hermano que fabricaba 
bebidas en Santi Spiritus, provincia de Santa Clara”.
 
D. Manuel Pita Ledo, naceu o 16 de decembro de 1906, nas Pontes e emigrou a Cuba 
dende o ano 1923 ata o ano 1933. Traballou como dependente de comercio nunha bodega. 
“Me embullé como hacíamos todos. ¡Vamos pa Habana! Cousas destas, non sabes. E fun daquí para 
un comercio”.

D. Mariano Cabaleiro Vilaboy, nace en Marraxón (As Pontes) no ano 1908. Emigrou 
a Cuba no ano 1919 reclamado por outros irmáns maiores e viveu alí ata o ano 1972. 
Traballou nunha bodega.

D. Gorgonio Blanco López, naceu o 9 de setembro de 1909, nas Pontes e emigrou 
a Cuba dende o ano 1919 ata o 1950. Traballou unhos meses de carboeiro, logo nunha 
bodega cos seus irmáns e logo vaise ao interior da illa a traballar nunha granxa de porcos. 
Logo volve á Habana e monta unha tenda de venda de aves a domicilio.
“Aquí en Puentes todos los veranos venían cubanos, porque eran esta familia y la otra. Vine en el año 
1950 por la morriña, la morriña. Había trabajado mucho y quería descansar”.

D. Ramón Castro Fernández, naceu no ano 1910 na Vilavella e emigrou a Cuba dende 
o ano 1927 ata o ano 1961. Traballou de carboeiro en Camagüey dous anos e o resto na  
Habana de xardiñeiro e vendendo flores no cemiterio de Colón na Habana.
“Bueno me imaginaba Cuba. Pero llegué allí y era otra cosa. Era un país próspero, libre. Era distinto, 
porque allí los que venían aquí con cuello en la corbata, allí no la ponían, porque había que trabajar 
y luchar, desde por la mañana a la noche… De aquella había que dejar treinta y siete pesos, como 
que estabas a entrar en quintas, y si volvías te lo daban. Como no volví. Si volvías a tiempo de ir al 
servicio te lo daban….Después de Puentes había muchos y siempre nos visitabamos. Unos estaban de 
jardineros, otros eran bodegueros, eran comerciantes y otros casas de empeño, otros era mueblistas. 
Nos xuntábamos allí, cuando allí era el día del Carmen, íbamos allí a una comida la sociedad de 
Puentes.”

D. Sergio Bellas Baamonde, naceu nas Pontes no ano 1911. Emigrou a Cuba no ano 
1924 e estivo na illa ata o 1952. Traballou como dependente dunha casa de compra-venda 
e nunha casa de empeños da que chegou a ser socio xa que era un negocio familiar. 
“Fui a trabajar a la calle Ángeles, esquina Corrales a una casa de compra-venta, préstamos. Y allí 
estuve toda la época de dependiente, hasta que llegué a ser socio, hasta el año 54. Y mi hermano 
estuvo primero en la casa de unos tíos… Se llamaba “La Lira de Oro”.

D. Eduardo Ramos Silva, naceu no Reguengo, Cabreiros (Xermade) no ano 1911. 
Emigrou a Cuba no ano 1929 e estivo ata o ano 1936. Traballou como ferreiro, bodegueiro 
e dependente dunha casa de empeños. 
“La etapa que yo conocí fue desde el año 29 al 36. Llegué allí cuando el crack bancario. Siguió el 
levantamiento contra Machado, la caída de Machado y luego el montaje de los cinco presidentes 
donde estuvo Batista y tal, o se la revolución, en cuya revolución entré yo también y pasé un año en 
la isla de Pinos, por troskista”.
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D. José García Pedre, naceu o 18 de decembro de 1912 nas Pontes. Emigrou a Cuba no 
ano 1930 volvendo a As Pontes nos anos 40 e vouveu para a illa nos 50 para quedarse alí 
definitivamente. Traballou como barnizador de mobles e nunha fundición.
“Al Centro Gallego era donde teníamos nuestra quinta, entonces cada uno podía estar en la que 
quisiera, porque había varias. Podías ser gallego y estar en la asturiana, pero sin embargo, La 
Benéfica, ahí pagábamos un peso, después 1,50 y si te enfermabas o te pasaba cualquier cosa, podías 
ir para la quinta con tu recibo. Ahí tenías cama, tenías medico, tenías medicinas, todo pago…. Porque 
yo no quiero que se acabe la sociedade de Puentes. Que me muera yo, pero queda el hijo, vendrán los 
otros. La sociedade de Puentes estará con un 50% no más de nativos de allí, pero siguen lo de los 
padres, como Jorge mismo sigue lo del padre. Y entonces la sociedad sigue porque no queremos que se 
pierda. Como dicel el otro, perder donde uno nació, pues tambien es una, no hombre no, que va, hay 
ciento y pico sociedades. Entonces ahora vive y estamos con la Golada, y estamos bien”.

D. Evangelino Bellas Baamonde, naceu o 4 de setembro de 1913 nas Pontes. Emigrou 
a Cuba no ano 1928 e estivo alí ata o ano 1969. Traballou nunha casa de empeños e nunha 
compra-venda. Tamén foi unha tempada representante dunha xoiería.
“En Cuba llegamos a estar cinco hermanos. Todas las (sociedades) eran de beneficencia, y a los que 
estaban enfermos, les daban una cantidad para tabaco, etc.”

D. Narciso Lorenzo Cabarcos, naceu o 24 de setembro de 1921 nas Pontes. Emigrou a 
Cuba con seu  pai dende o ano 1936 ata o ano 1942. Traballou na bodega do seu pai.
“Me fui con mi padre en el 36, en el mismo año que empezó la Guerra, en septiembre….En el último 
barco que tocó el puerto de Coruña… Los barcos que hacían escala aquí eran ingleses o alemanes, 
y este era el “Reina del Pacífico”, que fue el último viaje que tocó tierra, porque después durante 
la Guerra ya no volvió a haber barcos…. Mi padre tenía una bodega… Allí empecé fui haciendo 
recaditos, luego me metí a servir refrescos y cervezas…La bodega se llamaba “La Torre” y eso era 
porque mi padre tenía parientes en Saa en un sitio que le llaman La Torre… Lo primero que hizo mi 
padre fue mandarme a una academia, una academia donde estudiaba taquigrafía, mecanografía, 
contabilidad, inglés…”

D. Hipólito Freire Rodeiro, naceu en novembro de 1906 no lugar de Videueiro, 
Vilavella (As Pontes). Emigrou a Cuba no ano 1924 e estivo toda a súa vida na illa. 
Traballou como xardineiro, bodegueiro e logo como lavandeiro e enfermeiro na Quinta 
de Dependientes. 

“Cuando llegué a Cuba fui para Triscornia, porque no tenía quien me reclamara, y entonces 
estuve allí unos días comiendo pan con guayaba, porque la comida allí no me gustaba… Entonces 
un muchacho allí de Vidueiro, que estaba trabajando en Dependientes, hizo gestiones y me sacó de 
Triscornia. Fue el 13 o 14 de diciembre cuando me sacó… Porque aquí el que no tenía un comerciante 
pariente, lo explotaban por completo. Unos iban a parar de criados de una familia de pudientes, 
sobre todo hembras y los otros también…. Y ahí pues se pasaban muchos trabajos, estuvimos sietes 
meses sin cobrar cuando se unieron los cubanos, nos quitaron de allí…”

D. Manuel Lorenzo Franco, naceu nos Mouros (Vilavella) o 17 de xuño de 1930. 
Emigrou a  Cuba dende o ano 1950 ata o ano 1966. Traballou como dependente na casa de 
empeños do seu tío, D. José María Franco Bouza.
“Traballei como dependiente… Vivía na calle Campanario 669, cerca de Sanroque. No 669 vivíamos 
e no 664 tíñamos o comercio. A cousa foi sempre a máis ata o 59. Traballabamos os tres primos, o 
tío e máis tres empregados de fora…Mandáronse cartos para arreglar estas (as escolas)…E despois 
socorrer alí a persoas maiores que tiñan poucos recursos, pasábaselles unhos cartos, pagábanselle o 
recibo do Centro (Gallego) para que non o perderan. Vin no ano 1957 e estiven sete meses… Casi dous 
meses xa os pasei no barco, eran cómodos, de carga e pasaxe…”

Dª Rosa Mosteiro Francés, naceu na Habana o 29 de novembro de 1949. O seu pai 
emigrara no anos 30 e casarase cunha cubana.Voltou a As Pontes no ano 1979.

Estas foron as palabras de varios ponteses que viaxaron a Cuba en busca de fortuna e que 
viviron a experiencia migratoria coma moitos miles de galegos. 

Que este recordo sirva para reflectir a infinita gratitute que lle adican todos os ponteses, 
e en particular esta asociación, polo moito que aportaron ás súas familias e á nosa vila na 
primeira metade do século XX.
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XENTE DA VILA:

SALUSTIANO AMENEIRO

Narciso Luaces
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ENTREVISTA A 

SALUSTIANO AMENEIRO

O día 17 de Maio (día das Letras Galegas) chego 

ao lugar de Pontoibo da parroquia das Pontes. Un 

sitio moi soleado e tranquilo desde o que se divisa 

unha fermosa vista panorámica da vila e ao fondo 

desta, pola banda Sur, a xigante cheminea da Cen-

tral Térmica e polo Oeste o lago artificial que xa 

case está cheo de auga que o río Eume vai vertendo 

para el.

Vou para facerlle unha entrevista ao Sr. Amenei-

ro. Un home moi coñecido nas Pontes polos moitos 

anos que leva subastando as ofrendas que lle levan 

os devotos  o día da festa ao Santo Vicente que hai 

na capela deste barrio de Pontoibo, máis polo seu 

sentido do humor, porque este home ten ocorrencias 

para todo. Lembro de lle escoitar, noutra ocasión 

que estiven na súa casa, estando a falar dun veciño 

e amigo del que era moi alto de estatura, que unha 

vez quedara mirando para el e que lle dixera:

                                                                                         Salustiano Ameneiro crabuñando a gadaña.

- E ti non poderás comer iogures…?

- E logo, por que? -preguntou o amigo.

- Porque cando che cheguen ao estómago supoño que xa irán caducados!

Cando cheguei á súa casa estaba crabuñando na gadaña para coller a herba para darlle a cea a dúas vacas 

que aínda coida el aos seus noventa e dous anos cumpridos. Ademais traballa unha leira na que planta 

patacas, un pouco de maínzo, nabos, coles, repolo e moita variedade de hortalizas, logo ensina aos amigos 

con orgullo a boa colleita que ten nela.

Transcribo a entrevista nas mesmas palabras tal como mas relatou o entrevistado para que quede cons-

tancia de como era a nosa fala antes da normalización lingüística.
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O primeiro traxe que tuven fíxeno cando vin licenciado de facer o servicio. A  tela atopeina 

en Barcelona nun comercio que fora destruído polos bombardeos e quedara abandonado. 

Os jefes non nos dician nada aínda que nolo viran coller.  Fixéramo unha costureira 

que cosía mui ben que andaba por Fermina do Xarel e era do Deveso.

O que teño ido ao aguinaldo… Xuntábamonos un grupo de rapaces e rapazas e íbamos 

cantar polas casas.

Que lles daban de aguinaldo?

Nalgunhas casas unha perrachica (cinco céntimos) ou unha mota grande (dez  cénti-

mos) e noutras dábannos fabas.

Lémbrase dalgún daqueles aguinaldos que cantaban?

Dalgúns  aínda me acordo. un dos que máis temos cantado era este:

      San José y María caminaban parejito,
      en medio del camino
     dejaron perder al niño,
     el padre decía ¡Irá con la madre!
     la madre pensaba ¡Irá con el padre!.
     La Virgen lo anda buscando
     Y a los demás niños va preguntando
     si  vieron al Sol de los soles.
     Uno contestó: Yo sí que lo vi,
     ayer por la tarde pasó por aquí.
     A una puerta llora un niño,
     allí tiene su única morada.
     Tiritando está de frío

y pidiendo a Dios posada
Entra, niño, entra. Hoy te calentarás
 que aquí en este pueblo no hay carida
 nunca la hubo ni la habrá,

Despois de saudalo a el e mais á súa filla, Pilar, convídanme a pasar   para a casa de Pilar e mais do seu 

home, Arsenio, o cal non se atopaba presente naquel momento. Sentamos comodamente e comezamos a 

entrevista.

Como se chama vostede?

Eu son Salustiano Ameneiro Vázquez

De onde foron seus pais?

Meu pai  era do lugar do Cotelo – desta parroquia- e miña mai naceo aquí en Pontoibo.

Vostede tamén naceu aquí?

Nacín aquí ao lado na  casa onde vivo, nacín o tres de novembre do  ano 1919.

Viviu sempre aquí?

Sempre, menos os seis anos que botei entre ir á  guerra e ao servicio militar.

Cantos irmáns foron?

Fomos seis, catro homes e dúas mulleres;  eu era dos máis novos; fun  o penúltimo.

De pequeno, que facía? ía á escola?

Nunca fun á escola; aquí neste barrio poñía pola noite un home que era da vila, aínda que 

non era titulado dicían que enseñaba ben, pero eu en vez de ir á escola tiña que axudar 

a encaldar as vacas. O pouco que sei aprendino cando fixen o servicio na Octava Región  

na Coruña.  Mira se é unha desgracia non saber ler que despois de que acabou a guerra, 

estando en Barcelona dábanme quince días de permiso e non vin casa porque non sabía 

por onde tiña que vir. Iso éche mui triste.

Mentres foi un  rapaz ata que foi mozo, os domingos que facía? ía ás festas,?

Que facía os domingos!, a primeira vez que me levou meu pai á misa o día da festa tiña oito 

anos e fun cunhas zocas nos pés e unhas medias de la hasta arriba da rodilla. Logo a mei-

rande parte dos domingos  hasta que tiven que ir pra a guerra, alindar as vacas e axudar a 

pisar no toxo para dárllelo a comer atrais da encaldada.
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     y después de calentado,le preguntó la patrona
     ¿De qué pueblo es el  reinado?
     Yo soy de Belén,
     mi madre es del Cielo 
     y mi padre también.

          Darle la cena al niño
          y dársela con agrado, 
          quedará en nuestra casa

    como un niño regalado.
    ¡Eso no, señora! Que no puede ser
    que tengo padre que en el Cielo mora
     y la Virgen María que es madre y señora.

Nas longas noites de inverno,  en que pasaban o tempo? Reuníanse os veciños de cada 

lugar ou cadaun estaba na súa casa?                               

Despois de despachar os animais tódalas noites se rezaba o rosario antes de cenar. Axiña 

que cenábamos, os rapaces ás veces xuntábamonos para ir de troula, pero sen facer daño 

a ninguén porque a min nunca me gustou facer mal. Ademais meu pai era mui reuto e 

estou seguro de que se lle houbese chegado algunha queixa de min que me daría unhas 

cachouchadas boas. A xente maior xuntábase pra tascar  e fiar o liño. E pola noite despois 

que acababan de  tascar ou de fiar chamaban un acordeonista ou un gaiteiro pra tocar 

pra que bailase a xuventude, e ás veces tamén bailaban os vellos. Pero os máis novos non 

bailábamos porque dábanos vergonza bailar diante dos maiores.

De mozo, supoño que tería máis dunha moza?

Tiven algunha amiga cando ibamos ao lindeiro, pero como moza de verdade soamente 

tiven a Josefa, coa que casei.

De onde era Josefa? 

Era do lugar da Bacariza, desta parroquia das Pontes, pero hai un bon cacho de camiño 

que andar desde aquí.

Pero a  vostede cando a ía ver, non se lle faría longo o camiño?

Para ir non, pero á volta… Cando non facía lunar viña un tropezando nos coios  que 

había polo camiño.

Cando a ía ver: os domingos soamente? ou ía visitala tamén pola semana?

Íbaa ver os domingos mais se había algún festivo pola semana e pouco máis.

Onde o recibía: á porta, na cociña ou no cuarto?

Estábamos na cociña e eu tamén cenaba con eles.

A nai vixiaría moito á filla cando vostede estaba con ela, ou non?

Bueno… o que facían daquela tódalas mais …(pega un sorriso) e di, nosoutros amañábamos 

como podíamos.

Cando casa?

Casei o dezanove de maio do ano 1951. Fai pasado mañá sesenta anos.

Cantos fillos ten?

Primeiro veu un neno, era setemesino e aos dous días de nacer morreu. Logo veu unha 

nena, tamén naceu antes do tempo e morreu ao nacer e despois naceu Pilar, que é a que 

teño e vive aquí nesta casa ao lado da miña. Teño un neto e unha neta.

Cambiando de tema, cando voste naceu xa tiñan luz eléctrica na casa?

Que va!, metémola o ano 1941. Viña da planta que a empresa “Díaz y Prieto” tiña no río  

Eume, aquí ao lado deste barrio.

Don Salustiano, cónteme cantos anos leva sendo o subastador das ofrendas que que 

lle levan ao Santo Vicente de Pontoibo o día que se celebra a festa en honor a este 

santo?

Levo cincoenta e tres anos subastando.

Que lle levaban  ao santo de ofrenda antes e que lle levan agora?
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Antes acostumbraban a levarlle unhas espigas de maínzo, a serda da crina mais do rabo  

das bestas que lle  quitaban cando as rapaban (daquela había moitos cabalos), e tamén 

lle levaban as uñas (a pata do xamón do porco da rodilla para baixo coas uñas). Daquela 

aos xamóns todo o mundo llela sacaba, non era como agora que ninguén llela quita. Agora 

de ofrenda  lévanlle  mel, chorizos, galiñas, pitos, conexos, froito, velas, manualidades… de 

todo.

 

Lembra cal foi a ofrenda máis cara que subastou vostede?

 (Pensa un pouco) Foi un lacón dun porco, foi subastado en cinco mil das antiguas  

pesetas. Algúns anos o conxunto das poxas ten aproximado ás cen mil pesetas (seiscentos 

euros).

Os cartos das poxas en que se invirten?

Os cartos que se xuntan das poxas son para facerlle a festa ao santo; pagarlle á música, 

o fuego, o permiso e  pagarlle a función relixiosa ao cura. O que hai agora nunca cobrou 

nada.

Cónteme como foi o de ir á guerra mais ao servicio?

Á guerra aínda fun cumplir 18 anos á batalla do Ebro e desde alí fomos indo ata Barcelona, 

onde nos atopábamos cando acabou. Alí botamos ata o 41, que nos embarcaron o día 

sete de agosto nun barco mercante, o “Array Cortés”,   escoltado polo “Neptuno”  ata 

Tarragona; de Tarragona  salíamos para A Coruña pero ao chegar a Gibraltar a armada 

inglesa fíxonos anclar tendo medo que nos sorprendese a escuadra alemana en altamar. 

Despois desembarcamos en Ceuta, dalí fomos en cameóns pra Tetuán, botamos dous 

meses en Fondá de Endida. E despois  volvéronos a embarcar para A Coruña. Entón 

déronme un permiso indefinido, pero logo me volveron a chamar para acabar de facer o 

servicio. Fixeno na Coruña,  como xa contei. En total botei seis anos.  Tiña vintacatro anos 

cando me licenciaron.

Que lembra da Guerra Civil : houbo moitas represalias aquí nas Pontes? requisábanlles  

os becerros  máis o froito e pagábanllelo polo que eles querian, ou non?

Represalias, si que houbo,  pero diso vale máis non falar, aquilo xa pasou, e, foi como foi.

Referente á requisa dos becerros: nese caso na miña casa tivemos ben sorte, tíñamos un 

amigo no concello e cando se enteraba que viñan os da Xunta de  Abastos a  el sabía  que 

nosoutros tiñamos algún pra vender avisábanos pra que llo vendésemos a un chalán. O 

chalán non nolo pagaban por todo o que valía pero os de abastos se valía cen dábanche 

vinte; o froito se se vendía algún, tiña que ser ás escondidas: se te collían vendendo nel 

multábante ou levabante detenido. Chegou a pagarse de estraperlo o ferrado de trigo ou 

de maínzo a corenta pesos, pero, hai que ter en conta que un obreiro ganaba catro pesos ao 

día, e tiña que traballar dez días pra mercar un ferrado de pan. O que non o tiña na súa 

casa mercaba do pan que daban pola ración pero, non se comía, quen sabe de que o facían. 

Vaia se houbo extraperlo! E houbo quen fixo moitos cartos a conta del.

Tamén recordará de cando nos despacharon polo racionamento tres cuartillos de 

aceite, por persoa, en dezaoito meses?

Diso non me acordo: estaría no servicio, seguramente. O que me acordo de cando xa 

comezou a haber algo máis de abundancia e despachaban a litro por persoa e había que 

collelo todo xunto, moitas familias deixábanlle quedar  ao taberneiro parte del porque 

non tiñan cartos pra pagalo. Despois o taberneiro aquel aceite vendíallelo de extraperlo 

aos máis ricos.

Para rematar: que lle parece o cambio que deu esta vila das Pontes en pouco máis de 

medio século?

Aí vamos por partes. Ben  sei que se mellorou moito, que se vive moito mellor que antes, 

iso non se pode negar, pero tamén se perderon outras cousas que eu atopo en falta, hai que 

mirar o que había antes e o que hai agora. No 1928 tíñamos dúas cerámicas, un matadeiro, 

un aserradeiro para serrar; hoxe se che fai falta unha tabla tela que ir comprar a unha 

carpintería, tiñamos duas feiras mui importantes. Que valen as que hai agora? Cantos 

muíños había nas Pontes? Agora se queres moer un pouco de trigo telo que ir  moer a 

Recemel ou a Abadín.

Don Salustiano, que siga vostede disfrutando moitos anos máis desta memoria tan feliz  

e da excelente saúde que ten.  Moitas grazas por atenderme con tanta  amabilidade tanto 

vostede como a súa filla e mais o seu xenro.
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A CASA DE SOLLOSO EN SAN XOAN DO FREIXO, E OS 
MONTENEGRO DE SAN SIMÓN DA COSTA. AS ORIXES 
DOS FUNDADORES DA CAPELA DA PENA DE FRANCIA.

 

Carlos Breixo 

A

A xeito de introducción e dedicatoria.

Don Antonio Rivera Rouco, cura que exerceu o seu ministerio sacerdotal na 
parroquia de San Xoán do Freixo, e Cronista Oficial das Pontes de García Rodríguez, 
ocupouse, nun documentado traballo, da orixe e fundación, no século XVII, da capela de 
Nosa Señora da Pena de Francia , que se encontra situada na citada freguesía.

 Desde que ese traballo veu a luz no primeiro tomo do recoñecido  anuario 
“Estudios Mindonienses”, do que el formou parte, desde un principio, como membro do 
Consello Asesor e Científico, consello o que eu teño a honra de pertencer.

 Desde entonces  xa pasaron máis de vinteseis  anos, e merece a pena reler de novo 
o seu artigo1. Hoxe quero dedicar á memoria de tan ilustre figura a presente contribución, 
que ten como fin a de complementar o traballo feito por el, achegándome ás orixes dos 
fundadores da citada capela, en particular ós antepasados de don Fernando Sanjurjo de 
Montenegro, herdeiro do vínculo da casa de Solloso. 

Sírvome recordar o comezo do traballo de Don Enrique: El Santuario de Ntra. 
Sra.. de Peña de Francia, secularmente famoso por el ingente número de devotos que 
hasta fechas recientes a el acudían e incluso peregrinaban desde pueblos lejanos, así 
como por su origen y asistencia señorial, hállase situado en la feligresía de San Juan do 
Freixo ( Termino Municipal de As Pontes de García Rodríguez- Coruña)  en un paraje 
quebrado de incomparable belleza, sombreado por densos robledales y a la verá del 
arroio “ do Acibreiral” de agua fresca nacida en las cércanas rocas. El Barrio de su 
ubicación, también pintoresco y de súelo desigual, se denomina SOLLOSO, nombre que 
significa “ finca bañada por el sol”.

 1- Este artigo leva por título El santuario de Nuestra Señora de Francia, e insertase no citado tomo entre as páxinas 361 
e 378. Foi escrito por don  Enrique, estando no Freixo, en xullo do 1985.
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Poida que non estea demais recordar tamén que o santuario de “Nuestra Señora 
de la Peña de Francia”, o que ten maior recoñecemento en toda a península, atópase na 
serra do mesmo nome, en Salamanca, onde se ergueu a partir da aparición da imaxe dunha 
virxe, tradición que arrinca, segundo uns no ano 1422, e segundo outros no 1432.  
Foron moitos os galegos que camiñaron ofrecidos a ese santuario, sobre todo nos séculos 
XV e XVI, tal e como se recoñece nalgúns documentos notariais de Viveiro ou de Ortigueira. 
Desde que éste, o do Freixo, se ergue no lugar de Solloso, as promesas dos ofrecidos foron 
traendo moita xente a este fermoso lugar, (deixando de lado o  de Salamanca) tanto nos 
días da celebración de Nosa Señora, como en outros moitos días do ano. É un dos centros 
de culto máis visitados  da comarca, e a él seguen acudindo desde vilas e lugares como:  
Ortigueira, Viveiro, Vilalba, Ferrol, Vicedo, Muras, Cerdido,Ourol, Fene, Pontedeume, e 
por suposto, das Pontes.

A historia documentada, como veremos, ímola seguir a  partir do primeiro cuarto 
do século XVI; tendo como actores da mesma a dous curas do Freixo, e os seus fillos. 
Vexamos: Un crego con fillos deixará por herdeiro ó outro crego, e este terá descendencia 
nunha irmá deles. Desta descendencia (un fillo natural  lexitimado2 diante do rei Felipe 
II, e dúas fillas naturais3) nacerá abondosa prole, sendo o herdeiro e fundador do vínculo 
da casa de Solloso o único fillo varón, chamado Alonso López Sanjurjo, rexidor que será 
da vila de Viveiro. Este non deixará fillos lexítimos do seu matrimonio con María Vizosa 
de Valcarcel, pero si dúas fillas naturais lexitimadas4 habidas en dúas mulleres. Ó non 
deixar herdeiros varóns  lexítimos o vínculo recaerá nun  primo seu por liña paterna, que 
se chama Fernando Sanjurjo de Montenegro, quen ten unha filla, a cal morre sen sucesión, 
recaendo o vínculo da casa de Pude e da de Solloso nun irmán do citado Fernando, 
chamado Alonso López Sanjurjo de Montenegro, o cal será pai doutro don Fernando 
Sanjurjo de Montenegro e Pedrosa, quen xunto coa súa muller dona Florentina de Estoa 
e Miranda, fundarán a capela de Nosa Señora da Pena de Francia, moi preto ás casas do 
lugar de Solloso, nun fermoso e singular paraxe, que nestes día de outono convida a visitar. 
Adiantados este primeiros datos imos a comezar.

 2- El Rei por quanto por parte de bos Vasco Sanjurjo clérigo vezino de las puentes de García Rodríguez diocesis de Mon-
doñedo nos a sido hecha relación que siendo vos clérigo presbítero huvisteis y procreásteis a Alonso López de Sanjurjo 
vuestro hijo a quien querriades dexar de vuestros bienes muebles y rraizes o en dineros hasta en quantidad de trescientos 
ducados para sus alimentos y nos suplicasteis os diesemos licencia  para éllo o como la nuestra merced fuese y nos 
tuvimosla por bien. por la presente hos damos licencia para que si queisieredes así en vuestra vida como al. tiempo de 
vuestro testamento o postrimera voluntad  por otra manda o donacion o en otra qualquier manera que quisieredes y por 
bien tubieredes podais dar dexar y mandar al dicho Alonso López de Sanjurjo vuestro hijo de los dichos bienes muebles 
o raizes o en dineros hasta en quantidad de los dichos trescientos ducados que montan ciento y doze mill  y quinientos 
maravedis para sus alimentos y a el para que los pueda rescebir e gozar ( continúa)...dada en Madrid a quatro días de 
diziembre de mill y quinientos y setenta y seis anos. Yo el Rei. Por mandado de su majestad Juan Bazquez.

Os comezos da historia. Os Solloso do Freixo entroncan cos Sanjurjo de Montenegro 
de Vilalba. Dous cregos entran na historia.

 A 14 días andados do mes de decembro do ano 1554, Pedro Vidal de Solloso, 
veciño da freguesía de Santa María das Pontes, pedía, diante da xustiza ordinaria da Vila 
das Pontes de García Rodríguez, que se fixera un inventario dos bens que quedaran de 
García Vidal de Solloso e da súa dona María Vizosa de Valcarcel.
 Ó lugar de Solloso foi chamado, neses días,  Gonzalo de Castro, que era   escriban 
e notario público da citada vila. Terá que facer o inventario pos morten dos bens deixados 
polos finados, os cales tiñan tres fillos menores, que eran netos por liña paterna de Gómez 
Fernández, cura que fora do Freixo. Nestes inventarios asentábanse todos os datos, por 
moi insignificantes que nos poidan parecer hoxe, xa que nalgúns casos tratábase de 
ferramentas vellas, varias uchas, ou roupa usada. Nin que dicir ten que estamos falando 
doutros tempos onde se coidaba ó detalle calquera dato relativo a unha herdanza, para o 
cal se nomeaba un titor, ou curador, para que velase por que se cumprira a vontade dos 
testadores, se era o caso que deixaran testamento; ou ben porque os fillos eran menores de 
idade, como era o caso que nos ocupa. Así Pedro Vidal de Solloso, terá a responsabilidade 
de administrar os bens en cuestión, mentres os seus titorandos non acadaran a maioría de 
idade.
 O encabezamento deste interesante documento5 (que ocupa tres folios 
polas dúas caras, e que non está en moi bo estado de conservación)  é suficientemente 
explicativo, e imos deixar que fale por nos: En el lugar de solloso y casas de morada en 
donde solia morar  García Vidal de Solloso e María Vizosa su mujer que sean en gloria 
a catorce días del mes de septiembre del año del señor de mill e quinientos e cincoenta y 
seis años en presencia de mi escríbano e de los testigos de yuso escriptos parescó ende 
presente Pedro Vidal de Solloso vecino de la feligresia de la villa de Las Puentes de 
García Rodríguez e dixo que por quanto a el como tutor e legitimo administrador de las 
personas e bienes de los hijos e hijas menores que fincaron de García Vidal e de María 

 3- Unha das fillas chamada Margarita Sanjurjo casase con  Antonio González de Cora, dono do coto de Suegos, per-
tencente ó actual concello do Vicedo; e a outra chamada María Fernández Sanjurjo facerá o propio con Juan Fernández 
de Montoto, fillo e neto dun Roi de Montoto. En ambos casos con descendencia, tanto nas terras da mariña de Viveiro, 
no caso da primeira, como nas das Pontes e Ortigueira  no caso da segunda. Ver árbores xenealóxicos no apéndice 
documental.
 4- Cédula real de lexitimación dada polo rei e sinada da súa man a 15 de febreiro do ano 1601. Arquivo familiar do autor. 
Unha filla chámase María López e a outra María Ramos. A primeira casará cun parente seu chamado Francisco Pérez 
de Solloso (segundo a carta de dote a 2 de xuño do 1608), e vivirán  na freguesía de San Xiao de Mourence; e a outra  
chamada María Ramos será monxa concepcionista en Viveiro. Ver árbores xenealóxicas.
 5- Orixinal no arquivo familiar do autor.
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Vizosa su mujer le abia seydo notificado por mandamiento del Señor Alcalde de la dicha 
villa de Las Puentes que como tal tutor de los dichos menores que de los bienes muebles 
y axuares y pieças de casa..( continúa.).
 Chegados a este punto xa temos o nome dalgúns dos persoeiros desta historia, 
que como vemos, levan o apelido do lugar onde naceron, o de Solloso. Se continuamos 
lendo o documento, aparece outro personaxe que será o verdadeiro protagonista, 
tratase do Vasco Sanjurjo de Montenegro, á sazón cura do Freixo, do cal imos falar máis 
adiante.
 A entrada das casas do lugar de Solloso, o escribán Gonzalo de Castro (ou 
do Castro) solicita que lle entreguen as chaves para poder abrir, tal e como vemos polo 
documento, do cal achegamos unha cita que nos di: Que en su poder estaban ciertas llaves 
de cerraduras de las uchas y estancias que estaban en el dicho lugar y casas de Solloso 
para que con éllas pueda abrir e mirar las dichas uchas y hacer el recuento...(continúa). 
Franqueadas as portas, accede ó interior da casa e fai o seu traballo. Aparece tamén neste 
documento o nome dun dos fillos dos defuntos, chamado Pedro Fernández de Solloso, 
que fai entrega das chaves que estaban nun chaveiro.

Na primeira ucha que abren atópanse diversos “axuares”: unhas almendrillas, 
mantillas, enaguas, saias, frazadas, sabanas, panizuelos, unha sarta de coral, algunha peza 
de prata douradas, unhas almofadas, un colchón, e outras pezas de diversa natureza. 
Continuamos co inventario, que comento aquí porque  nos achega o nome dalgúns bens 
que tiñan os fidalgos da época, nomes que se mantiveron ata ben andado o século XX; 
dos cales destacan os seguintes: pipas de viño, uchas cheas de orxo, un  pichel de estaño, 
un candeeiro, unha mesa de gonzos, mesas de cortar carne, un pío de salgar carne, unhas 
trepias, varios feixes de cáñamo, unha caldeira de cobre usada e varios caldeiros do mesmo 
material, unha camalleira de ferro, varias fouces vellas de cortar leña, varios asadores, 
culleres, un celemín de liñaza, unhas tesoiras vellas de ferro, un saleiro, dúas molidas de 
montura, un xugo de corno, varias pezas de montura, cuncas e pratos de pao, e diversas 
pezas de madeira, táboas, couceiros etc..

Chegado ó inventario dos documentos atopados dentro das uchas que estaban 
e pechadas, será cando aparece relacionado o nome do noso personaxe Vasco Sanjurjo e 
mesmo dalgún familiar seu, tal é como vemos na seguinte cita: una carta de Juan Albariño 
e sus consortes a Gomez Fernandez, una carta de venta a Gomez Fernández lerigo que 
le hizo Constancia López del lugar de Solloso,ante Juan das Seixas, una carta de poder 
que le hizo Rº de Yrijoa del dote de su  mujer firmada de Juan das Seixas carata de 
Gómez Fernández clérigo que le hizo María López su hermana  del lugar de Solloso , 
escribano Juan Gomez, partijas de los padronazgos entre Juan Pérez e Garcia Vidal, 
compra de Garcia Vidal que le hizo a Vasco Sanjurjo e a Álvaro Sanjurjo de Solloso. 

Una sentencia de Gomez Fernández e Rodrigo de Montouto y Elvira Fernández sobre las 
heredades,...(continúa o inventario).

Como dicía entra na escena da nosa historia o nome de Vasco Sanjurjo, un 
personaxe que debemos presentar antes de continuar coa descrición documental. Este 
crego e un dos fillos de Álvaro Sanjurjo de Montenegro e de María Fernández da Fraga, 
da casa de Pude en San Simón da Costa nas terras de Vilalba. Este matrimonio, ademais 
do noso protagonista, terá por fillos a: Baltasar Sanjurjo de Montenegro, que fundará o 
vínculo da casa de Pude, Gonzalo Sanjurjo, Álvaro Sanjurjo, María Fernández, Xerónimo, 
Juan Fernández, e Maior González Sanjurjo de Montenegro que casará en San Claudio 
co fidalgo Xoán Fernández de Area. Álvaro Sanjurjo de Montenegro o Vello, xa é finado 
no ano 5132, e a partir desa data os fillos comezarán a facer as partillas dos seus bens. 
Por la documentación das partillas vese que son xente de certo poder económico, xa 
que Álvaro Sanjurjo de Montenegro foi un escudeiro ó cal non lle debeu de ir nada mal á 
sombra da casa de Andrade, traballando no seu oficio en estreita colaboración cos seus 
primos os Montenegro de San Cobad e de Caldaloba, descendentes de Fernán Sanjurjo de 
Montenegro (alcalde da fortaleza de Vilalba) e de María de Andrade. Estes Montenegro 
veñen da liña de Gonzalo Sanjurjo de Montenegro, casado cunha filla de Rodrigo Alonso 
de Saavedra e de dona Teresa Rodríguez de Aguiar, persoeiros de comezos de finais do 
século XIV e de comezos do XV, que tamén son os avós maternos do Mariscal Pedro 
Pardo de Cela. De todos eles  fala Vasco de Aponte no século XVI6, e dos fillos de Gonzalo 
Sanjurjo, chamados Fernán e Rodrigo Alonso, di que hai deles moita casta, e non se 
trabucaba en nada. Ademais destes fillos varóns houbo algunha muller como foi  Guiomar 
Alonso, e poida que outros varóns como Alonso López Sanjurjo, e mesmo outro Álvaro 
Sanjurjo. Vemos pois que o nome de Álvaro Sanjurjo arrástrano varias xeracións como 
que un Álvaro Sanjurjo de Montenegro foi escudeiro de Rodrigo Alonso de Saavedra e de 
dona Teresa Rodríguez de Aguiar; poida que fose o pai do Gonzalo Sanjurjo citado, o que 
explicaría esta repetición de nomes e de apelidos. Os fidalgos gustaban moito de manter 
a memoria dos seus, cando esta memoria os honraba.

Explicada esta ligazón, diremos que Vasco Sanjurjo de Montenegro, despois 
de rematados os estudos eclesiásticos, foi ordenado sacerdote, e xa nos aparece con esa 
ocupación na parroquia de San Xoán do Freixo, no ano 1542, como no lo asegura un 
convenio7 asinado entre o propio Vasco Sanjurjo, e os fillos do que fora crego do Freixo, 

  6- RECUENTO DE LAS CASAS ANTÍGUAS DEL REINO DE GALICIA. Santiago de Compostela 1986. Véxase a 
casa de Saavedra e a de Aguiar nas páxinas 127- 128. Esta publicación débese ó traballo realizado polo Equipo de 
Investigación alicia, integrado por: Manuel C. Díaz y Díaz, José garcía Oro; darío Vilariño Pintos, María Virtudes Pardo 
Gómez, Araceli García Piñeiro, e Pilar del oro Trigo. Patrocinado pola Comisisón Asesora de Investigación Científica e 
Técnica do  MEC, e pola USC.

7-   Outorgado diante do escribán Roi Pampillo. Arquivo do autor.
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chamado Gómez Fernández, documento do cal achegamos a seguinte cita: En el adrio 
de la yglesia de San Juan do Freixo a ocho días del mes de junio año del señor de mill e 
quinientos e e corenta y dos años en presencia de mi escríbano y de los testigos de yuso 
escriptos parescio Vasco Sanjurjo clérigo de la dicha yglesia de sant juan do freixo por 
si e Gomez Fernández o novo por si y en nombre de Garcia Vidal su hermano que non 
estaba presente por el cual se obligó que abería por bueno todo lo aquí contenido dixeron 
los dicho Vasco Sanjurjo clerio e el dicho Gomez Fernández o novo por si y en nombre 
der García Vidal su hermano que por quanto entre los Suso dichos avia cierta deferencia 
y se esperaba aver y tener pleyto sobre los bienes y herencia que avían quedado de Gomez 
Fernández clérigo que ha sido de la dicha yglesia de sant Juan do Freixo padre de los 
dichos Gomez Fernández e Garcia Vidal y esto porque tanto el dicho Gomez Fernandez 
que aya gloria avia dexado por heredero al. dicho Vasco Sanjurjo clérigo en su testamento 
e ultima e postrimera voluntad y el dicho su padre le Avia dado ciertas dádivas y el dicho 
Vasco Sanjuerjo se las protestaba... (continúa). Vemos como a chegada do crego Vasco 
Sanjurjo a esta parroquia foi un pouco ruidosa, cando menos cos fillos do anterior crego, 
cos cales chega a un acordo para darlles unha parte da herdanza de seu pai, quedando 
el co resto.  Deste Vasco Sanjurjo podemos dicir que xa era rico pola casa, pero a 
súa facenda non irá a menos, máis ben todo o contrario. O que si vemos e que era un bo 
administrador e tamén un boísimo xestor.

Ruído tamén trouxo outro preito que o citado Vasco terá co “primiciero” da 
parroquia do Freixo, no ano 1563, preito que chegará ata o provisor de Mondoñedo o 
doutor don Antonio López, o que nos indica que o noso personaxe non se arredaba con 
facilidade. En ámbolos dous casos cabe pensar que o facía movido pola razón da xustiza. 
Despois como veremos polo seu testamento tamén se lembrará da parroquia do Freixo, 
facendo varias mandas de estimable valor.

Vistos estes pequenos detalles sobre a personalidade de Vasco Sanjurjo, e ó fío da 
descrición dos feitos, veremos como os bens dalgúns membros da  familia Solloso pasan ás 
mans do seu novo dono, ben por compras ou como vimos por disposicións testamentarias 
dos seus lexítimos donos, como foi o caso dos fillos do crego Gómez Fernández.

Volvendo ó inventario dos bens do matrimonio de que deixamos por un intre, 
diremos que  os fillos de García Vidal e de María Vizosa reciben, por fin, o que é deles. 
Nestas partillas aparecen outros personaxes, familiares nalgúns casos, como son os   
cuñados de María Vizosa8 chamados Lopo Díaz Pernas, dono do pazo de Tristimil en San 
Claudio, ou Gonzalo Pérez de Cora, rendeiro da ferrería de Bravos, fidalgos poderosos 
que tiñan facenda en varias parroquias das mariña de Viveiro e na terra de Santa Marta de 
Ortigueira. Como tales familiares estaban alerta para que se cumprise coa legalidade, e os 
menores, ademais de ter curador, tamén tiñan outros parentes que miraban por eles.

8-  Ver árbore xenealóxica 4.

O asunto foi que en varios momentos de debilidade carnal, e por varios anos, o 
crego Vasco Sanjurjo deixa preñada a unha rapaza da familia Solloso, e dela ten tres fillos. 
Destes feitos lembrarase no seu testamento, non nega a súa autoría e recoñece a súa falta, 
xa que cando mantivo copula carnal xa era crego. En ningún momento dá o nome da nai, 
pero polo testamento9 do seu fillo Alonso López Sanjurjo sabemos da súa filiación e queda 
identificada como unha Solloso, cando o testador se lembra dos seus tíos e primos, que 
son os que falamos ó principio deste traballo: Yten mando decir en la yglesia de nuestra 
señora se las Puentes por el ánima de María Fernández mi tía y de Gómez Fernández 
mi tío y de García Vidal  veinte misas reçadas y se de de limosna por éllas dos reais y la 
cera para las dichas.

Yten mando a Juan Fernández de Solloso mi pariente que vive en la feligreia 
de Mourence Conbdado de Villalba treynta ducados para ayuda de casar una hija o lo 
que le paresciere.

Por se fose pouco este dato corroborase de novo nun documento10 do ano 1606, 
cando figura como Alonso López de Solloso.

Descifrado o entorto imos proseguir coa descrición dos feitos acontecidos nos 
últimos días da vida do crego Vasco Sanjurjo. Para iso nada mellor que ler e comentar o 
seu testamento e máis os codicilios, o que manifesta a súa previsión. Non se esquece dos 
que quere, e tampouco ten reparos, como bo cristián, en mostrar arrepentimento polo que 
chama moito mal causado.

O pasamento do crego Vasco Sanjurjo de Montenegro. O seu fillos son os seus her-
deiros.

 Estando dentro das súas casas de morada, Vasco Sanjurjo, presentindo 
seguramente  que as forzas xa lle fallan, manda chamar ó escribán de Viveiro Pedro 
Rodríguez de la Vega, quen o día oito de xaneiro de 1595 escribe da súa man, dictado polo 
testador, o que será o testamento e últimas vontades do crego do Freixo. Como testigos 
deste acontecemento figuran Pedro Sánchez, criado do propio escríbano, e veciño da 

 9-  Testamento e fundación do morgado  feito por Alonso López Sanjurjo de Montenegro diante do escriban de número 
de Viveiro  Miguel Galo, a 27 de novembro do ano 1605. O testamento e máis o inventario, rematado un anos máis 
tarde, constan de  60 follas, tal é como se recolle no mesmo mazo: Que fue fecho en la villa de Vivero rreyno de Galicia 
a veinte dias del mes de setiembre del año del Señor de mill e seiscientos e ocho años, hestando presentes por testigos 
al otorgamiento desta scriptura de mayorazgo Fernado Gutierrez de Hevia e Pedro Abad…ante mi Miguel Galo. Orixinal 
no arquivo do autor.

10-  Digo yo Alonso do castro maiordomo de la cofraderia del santísimo sacramento de la iglesia de san juan do Freixo 
que es verdad que rescevi de Fernán Sanjurxo eredero de Alonso López de Solloso es a asaber cinco ducados los quales 
me pago por mandarlos Alonso López defunto que díos aia para la santa cofraderia que los mando el dicho Alonso López 
a la dicha cofraderia ( continúa o documento que esta asinbado do citado Alonso de Castro. Ten a data do 4 de xuño do 
ano 1606. Arquivo familiar do autor.
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vila de Viveiro, tamén están Domingo López e Juan García de Sucadio, Pedro Fernández 
Sanjurjo, Juan de Gabeiras e Alonso de Seoane, veciños de San Xoán do Freixo. O cura 
manifesta que esta san de corpo e de entendemento, o que facilita a labor do escríbano. 
Manda enterrarse no Freixo, e despois de pasados dous anos di que trasladen os seus osos 
para a capela maior da igrexa de San Simón, en Vilalba. O que cambia despois nun dos 
seus codicilios. Non esquece ós seus fillos nen ós seus netos, e ben que o deixa escrito. 
 Non deixa nada sen atar, e como home precavido, dispón varias opcións á hora 
da sucesión, por se morre o fillo, ou os netos que viven na casa solar do Coto de Santa 
María de Suegos. O seu xenro Antonio González de Cora ocupa un lugar importante, 
e nel confía. Distribúe diñeiro e bens, os seus, tanto os herdados como os mercados ós 
de Solloso e a outras familias. Á igrexa do Freixo dóalle un cáliz de prata, e quere que 
asistan ó seu enterro 60 cregos, ou freires, se os houbera, claro. Ó seu fillo Alonso López,  a 
quen cita como tal, xa lle tiña anticipados moitos outros bens, os que, burlando a carta de 
lexitimación que limitaba o valor dos mesmos, xa lle fora adiantando de diversos modos. 
Nun dos dous codecilios que fai, cambia a posibilidade de trasladar os seus ósos para 
Viveiro, no caso de que o seu fillo faga unha capilla, manda que os leven alí. Tampouco se 
esquece dos pobres,  e dos lazarados, nin dos hospitais de Viveiro, nin de outras obras de 
caridade. É habitual nesa época, e sobre todo tratándose dun crego temeroso de Deus, e 

Capela de San Ildefonso onde está sepultado Basco Sanjurjo e o seu fillo, o rexidor da vila.

das penas que  presupoñía había no inferno, que faga este tipo de mandas. Vese temeroso 
e arrepentido,  e renega dos herexes, abrázase ó vello credo nacido non concilio de Nicea e 
nel se refuxia para morrer. Como vemos no apéndice documental, polas contas dos gastos 
que ten que satisfacer o seu fillo, así como polo inventario, sabemos que a súa agonía 
prolongouse ó longo de catro días, onde un crego o tiña collido da man. Ó cuarto día 
morreu.

O fillo Alonso ocupase de cumprir as últimas vontades do pai. 

Despois do seu pasamento11, acontecido ente os días 25 ou 26 de abril do ano 
1596, o seu fillo agradecido e obrigado  ocuparase de todos os gastos do enterro, os que 
foron moi numerosos debido á xente que acudiu a eles; e tamén de cumprir fielmente 
coas últimas vontades do testador. Este fillo elixido non queda mal, é o que parece estaba 
satisfeito pola axuda que lle prestara en vida o seu pai. Despois de que o criara a súa 
nai, o seu pai facilitoulle os estudos, e puxo a aprender a ler e a escribir, e poida que 
cursara algúns estudios de gramática nalgún dos conventos de Viveiro. Cando medrou 
e se fixo adulto mercoulle tamén un oficio de rexedor na vila de Viveiro, o que lle deu o 
recoñecemento social que debía ter un fidalgo, e por se fora pouco, rematou arranxándolle 
o seu matrimonio coa filla de Álvaro López de Serantes, un fidalgo ben situado que tiña o 
seu pazo no lugar da Taipa en San Xiao de Senra, en terras de Santa Marta. A elixida foi a 
súa filla nomeada María Vizosa de Valcarcel, e a carta de dote matrimonial ten a data do 
10 de xuño do ano 1571, feita precisamente na freguesía de san Xiao de Senra. 

Este Álvaro López de Serantes, flamante sogro de Alonso López Sanjurjo, era 
descendente de Lopo Díaz Pernas Faxardo dono do pazo de Tristimil en San Claudio, e 
doutro Álvaro López de Serantes, Lanzós e Ron, apelidos todos eles vinculados á vella 
fidalguía do noroeste galego no século XV e XVI, a fidalguía de avoengo de 500 soldos, 
que habitaba as terras de Ortigueira e as da mariña lucense desde varios séculos atrás; 
tiñan pedras de armas nas súas casas soaregas, patrimonio e rendas, presentaban varios 
beneficios eclesiásticos, e nomeaban cregos neles; e tiñan recoñecida a fidalguía desde 
vello, ocupaban tamén  oficios de  procuradores xerais do estado dos fillosdalgo, e de 
rexedores nos concellos onde moraban; polo tanto ese matrimonio, elixido polo cura do 
Freixo para o seu fillo, parecía un moi bo partido. 

Alonso López, despois de morto seu pai comeza a facer pagamentos de todas 
as débedas e gastos adquiridos, derivados da vontade do testador. Comeza pola familia, 
polas súas irmás, e continúa cos parentes e persoas nomeadas no testamento de seu pai. 

 11-  Nun documento datado no Freixo ó último día do mes de abril de 1596, dise: que el dicho vasco Sanjurjo era 
falescido podría aber quatro o cinco días azian y esperaban aazer ynbentario de los dichos bienes. Por este inventario 
sabemos o alcance dos gastos do enterro de Vasco Sanjurjo: tiene gastado ciento e cinquenta ducados en el entierro y 
las honrras que faltan para el dicho  cumplimiento.Documento outrogado diante do escríbano da vila das Pontes, Juan 
Justo. Arquivo do autor.
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Todo isto faino entre o ano 1596 e 1597, xa que algunhas das mandas eran custosas e 
laboriosas. A primeira cuestión foi a de depositar o cadáver do finado onde el mandou, e 
iso quedou recollido no protocolo do escribán Gonzalo de Castro, con data do 27 de abril 
de 1596, para despois trasladar os seus osos á capela de San Ildefonso, capela que fundara 
Alonso López Sanjurjo no mosteiro de San Francisco de Viveiro. Este traslado terá lugar 
uns anos máis tarde, concretamente no 1603, tal e como o acredita12 o cura do Freixo 
Alonso de Parladoiro, despois da autorización outorgada polo bispo de Mondoñedo.

Gastos do enterro dun crego fidalgo de finais do século XVI.

 Que ninguén pense que todos os cregos cando morrían podían facer mandas e 
dispoñer máis gastos dos que podía soportar o seu patrimonio. No caso que nos ocupa 
podíase facer e fíxose, xa que este enterro debeu ser moi concorrido, ó xulgar polos gastos 
ocasionados, sobre todo no xantar, que sen ánimo de pecar de frívolo, á algúns pódenlle 
traer á memoria as cervantinas bodas de Camacho. Non imos a escandalizarnos xa que 
esta costume mantívose por toda a comarca ata hai ben poucos anos, e tampouco foi para 
tanto, houbo enterros moito máis suntuosos que este.

O documento que recolle os gastos ocupa catro follas, e transcríbense ( con 
lixeiras modificacións para o seu mellor entendemento) no apéndice documental.Ó que 
lle interese a súa lectura, recoméndolle que lea o contido na súa totalidade, comprobará  
como eran algunhas costumes daquela época; e como non se escatimaban nin esforzo nin 
diñeiro para honrar a un defunto, segundo fose o seu estado. Neste caso  seu estado xa 
quedou demostrado. 

Tamén están os interesantes detalles que nos achega, tanto do prezo como da 
procedencia dos productos consumidos no enterro e nas honras: o gasto e a natureza do 
viño, as especies coas que sazonaban a comida, as costumes dos clérigos e dos freires, o 
abundante consumo de peixe que viña dos portos de Viveiro ou de Espasante, e mesmo a 
duración das celebracións que se prolongaban no tempo ata que se cumprira coas vontades 
do defunto. É para imaxinar a igrexa do Freixó chea de xente, nalgunha función con ata 
29 cregos e cos seus axudantes. Os pobres tamén se achegaban a estas celebracións onde 
podían comer e beber, xa que case sempre había algunha  esmola para eles. Non falemos 
dos parentes do finado. Os carretos do pan e as pipas de viño, os cabritos e outras viandas 
consumidas dan boa conta do abundante da celebración. Outro detalle interesante é o 
valor económico dos xornais, xa que figura detallado neste inventario  o custe da feitura 

12-  Documento outorgado polo escríbano das Pontes Juan Pernas da Fraga, sucesor na escribanía de Gonzalo do 
Castro, e asinado do bispo don Diego González Samaniego, onde se acredita o primeiro traslado dos osos da sepultura 
onde se enterrou co cal vivo, e auga, dentro da igrexa do Freixo. Ten a data do 27 de abril do 1597. Documento orixinal 
pertencente ó arquivo do autor.

dunha saia, ou dunha capa, así como o da man de obra dun carpinteiro ou o que cobraba 
o sancristán por tocar as campás, e os cregos e freires polo seu oficio. Non é de estrañar 
que  Alonso López tivera que vender unha boa parte da facenda de seu pai para satisfacer 
todos estes gastos.

A hora de Alonso López Sanjurjo.  Fundación do vínculo da Casa de Solloso. 

Como xa adiantamos, Alonso López Sanjurjo estaba casado, pero do seu 
matrimonio con María Vizosa de Valcarcel non quedarán fillos lexítimos ( si dúas fillas 
naturais) e poucos anos despois da morte de seu pai, atopándose moi enfermo e fai 
testamento13, onde, previsor como era, e como lle ensinaran, funda o vínculo da casa de 
Solloso, e dispón as condicións sucesorias, das cales destacan as seguintes: Yten mando 
que después de cumplido e pagado todas las mandas y pías causas contenidas en este mi 
testamento y en el de María Vizosa mi muger difunta, y de Basco Sanjurjo mi padre difunto 
todos los mas vienés que sobraren que sean vienés rrayzes y muebles de qualquiera suerte 
y calidad que sean sitos en qualesquiera partes en la vía y forma que de derecho aya 
lugar los incorporo junto y a uno a la casa de Solloso sita en la feligresia de san juan 
del Freixo que es casa solar conozido de los de Solloso para que la dicha hacienda ande 
siempre unida y agregada y encorporada a la dicha casa de Solloso y los posehedores 
della la llieben segun e de la manera que yo la llebo y poseo con todos los bienes raizes y 
muebles que yo tengo y poseo y an quedado de María Vizosa de Valcarcel mi muger y de 
Vasco Sanjurxo mi padre que entraron en mi poder14...( continúa).

Como elixido para suceder neste vínculo escolle a un primo seu, fillo de seu 
tío Baltasar Sanjurjo e de Elvira Yáñez de Pedrosa, tal e como se cita: nombro y dexo por 
heredero de la dicha cassa y vienes muebles y rrayzes que quedaren al  tiempo de mi 
falescimyento mios de qualquier manera que los aya adquerido y me ayan sido mandados 
por la dicha María vizosa mi muger y por otras personas y por vasco sanjurjo mi padre, a 
Fernán Sanjurjo vecino de la feligresía de San Simón= y eso mesmo le nombro y dexo 
en la vía que de derecho aya lugar por patrón de la dicha mi capilla de Sant Ildefonso 
sita e ynclussa en el dicho convento de San Francisco de la villa de Bivero y juntamente 
le nombro por mi heredero en todos mis vienes muebles e rrayzes derechos e aciones por 
doquiera que yo los aya e tenga15 (continúa).

Xa sabemos tamén que a capilla de San Ildefonso (unha verdadeira obra de 
arte que se conserva no convento de San Francisco de Viveiro) foi unha fundación deste 
descendente da casa de Solloso. E tamén sabemos que  o herdeiro no vínculo desta casa, 

 13-  Diante do escríbano de Viveiro Miguel Galo. Ver nota  6.
 14- Folio 18 revés.
 15- Fol 19 do testamento citado.
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por expreso desexo do seu fundador, será don Fernando Sanjurjo de Pedrosa, do cal nos 
imos a ocupar de forma documentada, desde o momento en que tratan o seu casamento  
coa que será súa dona, mediante a correspondente  escritura16 de dote matrimonial.

Os chamados ó vinculo da casa de Solloso. Unha herdanza cambiante que chegou 
ó seu fin. Aparece don Fernando e dona Florencia, fundadores das ermidas da 
concepción no palacio de Pude, e a de Nosa Señora da Pena de Francia.

 Don Fernando17 estaba casado con dona Catalina Fernández de Andrade, e 
tiveron unha filla chamada dona María Sanjurjo de Montenegro. O matrimonio desta 
filla, tendo 13 anos, foi tratado entre os seus pais e máis un primo deles que sería o 
elixido é o capitán don Fernando de Montenegro e Ribadeneira, da casa de Bodán. O 
contrato matrimonial será protestado pola propia interesada uns anos máis tarde, porque 
ela cando se tratou a súa dote era unha nena18. O caso é que estes últimos non deixaron 
descendencia, recaendo o vínculo da Casa de Solloso, e máis a de Pude, nos fillos de Alonso 
López Sanjurjo, irmán de don Fernado Sanjurjo de Pedrosa, e polo tanto fillo tamén dos 
fundadores do vínculo da casa de Pude (os citados Baltasar Sanjurjo e Elvira da Fraga e 
Pedrosa) e polo tanto tío da desventurada dona María Sanjurjo, que xa era difunta no ano 
1635. 

O fillo deste (chamémoslle o “segundo”) Alonso López Sanjurjo e de outra 

16-  Esta escritura foi outorgada o día 16 de agosto do ano 1596, por diante do escribán Juan Felpeto y Codesal, e por 
ela sabemos a filiación dos contraíntes, vexamos o encabezamento da escritura: En los aposentos de la fortaleza de la 
villa de Villalba a diez y sei días del mes de agosto de mill equinientos noventa y seis años en presencia de mi escríbano 
publico e testigos parescio presente de la una parte Alonso López Sanjurjo vecino de la feligresía de Goiriz por lo que le 
toca y como padre e legitimo administrador de la persona e bienes de catalina Fernández Sanjurja su hija legítima e de 
María Fernández su primera mujer difunta, y de la otra Fernando Sanjurjo de Pedrosa Mayordomo maior de su Señoría 
hijo legítimo de Baltasar Sanjurjo vecino de San Simón y de Elvira yanes da Fraga su mujer, confesando como confeso 
ser maior de veinticinco años y estaremancipado e  fuera del dominiopaternal del dicho su padre según la dicha emancip
ación....(continúa co protocolo de rigor) el dicho Alonso López Sanjurjo dijo daba e dió en dote e casamiento a la dicha su 
hija para que case con el dicho Fernán Sanjurjo de pedrosa, es a saber los bienes siguientes = Primeramente el lugar de 
Pude sito en la feligresía de San Simón...( continúa). Documento orixinal pertencente ó arquivo do autor.

17-  Conocemos todos estes datos polo testamento de don Fernando, datado  6 de abril do ano 1615, que foi outorgado 
na vila de Viveiro, por ante o escríbano  Francisco de Verdes, e así nunha das cláusulas deste testamento ordena: Yten 
mando que despues de cumplido y pagado este mi testamento mandas y legatos en el contenidas dejo y nombro por mi 
universal heredera en todos mis bienes muebles y raíces y en los bienes del dicho vínculo y mayorazgo fundado por el 
dicho Regidor Alonsos López Sanjurjo mi primo difunto conforme a su testamento y escritura de vínculo y Mayorazgo a mi 
hija Doña María Sanjurjo Montenegro y de Catalina Fernández de Andrade mi mujer para que los lleve goce e usufructe 
como tal legítima heredera y de la manera que yo los lliebo y poseo segun que se contiene en la escritura de mayorazgo 
que paso ante Miguel Galo escríbano que en mi poder está a que me refiero; a la cual nombro y dejo en la vía y forma 
que mejor haya lugar de derecho por patrona de la dicha capilla de San Ildefonso ynclusa en el dicho convento de San 
Francisco de Vivero y heredera en todos los bienes del vínculo y mios ynsolidum y Casa de Solloso, segun y de la manera 
que quedaron del dicho fundador y por mi quedaron y segun y de la manera que al. presente los lliebo y poseo y los goce 
con la bendición de Díos y mía, por cualquiera parte que los haya y tenga y quedaron por fin y muerte del dicho Regidor 
Alonso López Sanjurjo y María Vizosa su mujer difuntos..( continúa). Documento orixinal no arquivo do autor. Capela de Pena de Francia do Freixo.
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María Vizosa de Valcarcel19, que vai a herdar o vínculo, será outro don Fernando Sanjurjo 
de Montenegro20, rexedor ea cidade de Mondoñedo, que se casa con dona Florencia de 
Estoa e Miranda, e serán os fundadores da capela de nosa Señora  da Pena de Francia. Pero 
no é a única capela que fundan, xa que movidos seguramente por unha forte convicción 
relixiosa cristiá, e polos costumes da fidalguía da época, non escatimara  nos gastos e 
fundaran e construíron  no ano 1652 a capela da  Pude, coa advocación de nosa señora 
da Concepción21. A da Pena de Francia  do Freixo e polo tanto a segunda que costean e 
constrúen, e as dúas son na honra da virxe María, que se veneraba en dous dos santuarios 
máis famosos da época: O de Guadalupe, en Cáceres, dos Xerónimos ( que será rexentado 
polos franciscanos a partir do 1908), e o da Peña de Francia, en Salamanca, dos dominicos. 
Sabían polo tanto o que elixían e o porqué. A sona milagreira das imaxes veneradas nos 

18-   Nunha escritura de transación outorgada en Sanata María de Galdo, díante do escríbano Francisco de Verdes, 
aparecen citas que nos aclaran este punto: siendo la dicha doña María de Montenegro de edad de trece años y su única 
heredera le avían obligado a que consintiese la dicha escritura en la qual avía sido enormisimamente lesa y engañada 
por que le avían quitado la libre disposición de su legítima.
Mais adiante dona María deixa claro que ó non ter fillos, quen é o elixido para herdar os vínculos que lle son propios, e 
dicir a casa de Pude e a de Solloso: Y despues de la muerte de la dicha doña  Catalina Fernández de Montenegro, el dicho 
Fernán Sanjurjo el mozo sucesor en dicho vínculo ha de llebar y poseer todo el lugar de Pude sito en la dicha fesligresía 
de San Simón, con todo lo a el pertenesciente...y en caso de que la dicha doña María tubiere herederos  no ha de ser el 
dicho Fernando Sanjurjo ni sus herederos obligados a volver los frutos que hubiese llebado del dicho lugar de Pude...( 
continúa).  Tamén se nos dan os datos relativos a idade e o estado deste don Fernando Sanjurjo de Montenegro, é 
maior de vintecatro anos e xa esta casado ( con doña Florencia), e dona María tiña: veintisiete años y nueve meses. 
Documento orixinal no arquivo do autor.

19-   Esta María Vizosa era filla de Pedro Pardo de Andrade e de María Fernández da Dorna, que viviron en Cedeira e 
nas terras da xurisdicción de Santa Marta de Ortigueira, ean descendentes dos solares e casas de Lago,  Pardo de Cela, 
e Dorna, todas elas de solar coñecido e con escudos de armas. 

20-  No testamento do seu pai, con data do 29 de abril do ano 1626, outorgado no lugar de Pude diante do escribán Alonso 
Novo, mellora, como vinculeiro,ó citado Fernando. 
O testimonio da adxudicación dos bens que lle corresponden a don Fernando á morte dos seus pais, leva a data do 26 
de outubro do ano 1632, documento que foi  outorgado diante do escribán Juan Varela: Primeramente se hace pago en 
el lugar de Pude en que solían vivir los dichos sus padres...Arquivo do autor.

21-   Tratase dun documento do ano 1652, escrito da man do propio don Fernando Sanjurjo  no que solicita permiso do 
bispo de Mondoñedo don Francisco de Torres e Grijalba, cuxo encabezamento comeza así: El Regidor don Fernando 
Sanjurjo de Montenegro vecino desta ciudad digo que mediante el favor ordinario y beneplácito de vuestra señoría pre-
tendo edificar el la feligresía de San Simón junto ala casa y palacio que allí tengo una hermita de la abocación de nuestra 
señora de Guadalupe en el sitio que vuestra señoría tiene visto antes de ahora...
O Bispo outórgalle o citado permiso  a 16 de xullo do ano 1652, e don Fernando e dona Florencia están presentes o día 
da súa bendición: En catorce de setiembre de mil y seiscientos y cincuenta y dos años se bendició la ermita que icimos yo 
don Fernando Sanjurjo y Montenegro y Pedrosa y doña Florencia Destoa y Miranda y la bendixo don Diego de  Montene-
gro cura de san Simón en birtud de la licencia del señor obispo la cual icimos al. entrar de la casa con todos sus ornatos 
y cáliz para decir misa ilo firmo dicho día de arriba. D. Fernando Sanjurjo Montenegro. Rúbrica.
Orixinal no arquivo do autor.

Capela de Pena de Francia, 
en Salamanca.

Documento da fundación da 
Capela da Inmaculada, na 
parroquia do Freixo.
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dous santuarios foron as que levaron ós seus fundadores a encargar unhas réplicas das 
citadas tallas, para achegalas a si mesmo, e ós seus. A familia rezaba na súas capelas 
privadas, abertas de cando en vez por motivo dunha festa ou ocasión que o merecese. A 
fachenda de ter unha capela nun pazo, só a podían manter os fidalgos poderosos, como era 
o caso dos donos da Casa de Pude.

Cabe indicar que ó longo do século XVII sucederanse varios cregos da casa 
de Montenegro no Freixo, como foi o caso do Comisario Rodrigo Díaz Sanjurjo, que era 
sobriño do tantas veces nomeado Vasco Sanjurjo, quen tamén encargou, e pagou, un 
artístico cáliz de prata para a citada igrexa; deixando por herdeiro ó seu sobriño don 
Fernando Sanjurjo de Pedrosa. O mesmo que seu tío Vasco Sanjurjo, o comisario Rodrigo 
Díaz Sanjurjo tamén terá dúas fillas naturais lexitimadas, ás que recoñece como súas para 
dotalas como fidalgas. 

  Outro crego do Freixo, ó que cita don Antonio Rivera Rouco, foi don Antonio 
Sanjurjo de Montenegro, que era irmán de  don Fernando Sanjurjo, e polo tanto cuñado de 
doña Florencia de Estoa22, á que no seu testamento lle chama irmá. E deste don Antonio 
imos a falar para rematar este traballo.

Como ben deixou escrito don Enrique Rivera, débeselle a este cura da casa de 
Montenegro, de nome Antonio, outra importante manda á capela da Pena de Francia, e 
tamén a fundación da Capela da Concepción da igrexa do Freixo, xa que antes de morrer 
decide facer unha fundación23 ó tempo de ditar as súas últimas vontades.  

O encabezamento da escritura, comeza así:
En el nombre de Díos Amén, sepan la que la presente vieren como yo don Antonio 

Sanjurjo de Pedrosa, clérigo beneficiado de San Juan do Freijo estando como estoy sano 
y con salud y en mi juicio y entendimiento natural cual mi Díos y Señor fue dado de 
darme...(continúa co protocolo empregado nestes casos, que se omite pola súa extensión) 
Yten digo que para aumentar y multiplicar la devoción en la Ermita de nuestra Señora 
de Pena de Francia que mi hermana Doña Florencia de Miranda hizo en los lugares 
de Solloso quiero y es mi voluntad que por tiempo de treinta años se me digan en dicha 
Ermita una misa a honrra y alabanza de dicha Señora por mi ánima y de Juan Fernández 
y del purgatorio.

Máis adiante fálanos da fundación da Capela da Concepción deste xeito: que las 
misas se me digan en mi Capellanía que hice en esta yglesia de San Juan del freijo a la 
advocación de nuestra Señora a la mano de la Epístola...

Tampouco se esquece  de deixarlles ben posta a súa herdanza ós seus sobriños, 

 22-  Dona Florencia era descendente de asco de Miranda, e dos de Estoa das terras de Mondoñedo, que emparentarán 
cos Gaioso de Lugo. En Mondoñedo iralles moi ben e terán ocasión de engrandecer o seu patrimonio, ocasión que non 
desaproveitarán, como se ve polo seu matrimonio con Don Fernando..

 23- Outorgada a 27 de decembro de 1672, diante do escribán das Pontes de García Rodríguez,  Francisco Pérez de 
Solloso. Arquivo do autor.

o que redactou deste xeito: y dejo por patrón de mi capilla a José Montenegro mi sobrino 
y quiero que por días de mi hermana Doña Florencia de Estoa Y Miranda lleben los frutos 
de dicha hacienda de por medio y a la muerte de la sobre dicha los lleve dicho Don José 
Montenegro por días de su vida y a su muerte los lleve y sea patrón de dicha mi capilla 
perpetuamente el dueño y llebador de la casa y Palacio de Pude que fue de mi hermano 
Don Fernando Sanjurjo y de mi padre Alonso López Sanjurjo Montenegro y de mi 
abuelo Baltasar Sanjurjo Montenegro...( continúa).

Obsérvese como á hora da súa morte, como fidalgo que era, nomea tamén ós seus 
antepasados máis inmediatos, dos que se sabe descendente, caso dos pais e dos avós, que 
foron os fundadores do morgado da casa de Pude. Sen dúbida don Antonio fixo o posible 
para que tanto seu irma Fernando, como dona Florencia, construíran as dúas capelas, el 
tamén estaba interesado.

Don Fernando e dona Florencia non teñen fillos, pero don Fernando si os tivo 
nunha muller chamada María Fernández Montenegro, e serán dúas mulleres: Dª Juana 
que casará con Don José Montenegro, e Dª María que fai o propio con don Antonio Díaz 
de Galdo, veciño de  san Xiao de Barbos; A partir desta descendencia natural, que non 
lexítima, sucederanse os preitos polos vínculo da casa de Pude e de Solloso, e non serán 
poucos. Ó final, como xa viron, no século XIX, recaerá o vínculo na casa do Souto de Mera, 
como descendentes de dona María Vizosa de Valcarcel e de Juan Fernández da Raña.  

A xeito de conclusión

Toda loita polo poder ten un prezo, e todo parece que volve ó comezo porque 
as fundacións dos morgado estaban feitas de ese xeito. Isto explica que as fundacións 
vinculares en Galicia se mantiveran ata o mesmo século XX. O sistema que arrincaba na 
Idade Media sempre beneficiaba ó maior, pero os que dispoñían o morgado, deixaban 
sempre aberta a liña sucesoria nos outros irmáns ou parentes máis próximos. Neste caso, 
a casa de Solloso continuou ligada á de Pude, e todos os seus bens pasaron á casa do Souto 
de Santiago de Mera no século XIX. A partir desa época ( do segundo, ó terceiro  cuarto 
do século XIX) as capelas “colativas” de sangue, e os bens a elas anexos, pasaron ou ben 
os sucesores dos vínculos, ou ben a mans de particulares por vendas. Iso explica a actual 
propiedade das casa do lugar de Solloso. As capelas por doazóns case que obrigadas, 
ou por semiabandono, pasarán ó bispado, que as abre o culto de xeito habitual nalgúns 
casos, e noutros pasarán o esquecemento en pouco tempo o non haber que as sustente. 
Os propietarios das citadas capelas ata o século XIX aproveitábanse das mesmas, de xeito 
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que sempre tiñan cregos da familia ó seu cargo. Así polos días de festa, os que traían as 
rendas ó lugar de Solloso tamén aproveitaban para exercer a caridade na capela, tanto 
con esmolas ós pobres, como con dádivas para manter o culto da mesma. Moitas veces 
os cregos rectores das parroquias non estaban de acordo con que os beneficios en especie 
ou económicos  destas fundacións recaesen en mans de particulares, fosen cregos ou non, 
porque en moitos casos os curas párrocos vivían en precario. Isto ocorría sobre todo cando 
os dereitos de presentación dos curas dunha parroquia recaían sempre nas mans dunha 
familia, por ser esta quen mercara os dereitos de presentación no bispado; ou ben fundara, 
construíra, ou reedificara a igrexa parroquial. De aí nacen os dereitos de presentación 
eclesiásticos, que podían ser con dereito á cura de almas, ou sen el, co cal, de darse este 
último caso, os curas non tiñan que exercer na mesma freguesía, senón que viñan polas 
festas a xantar e a recoller os froitos que lles pertencían, a máis disto un xantar para eles, 
o seu criado, o cabalo e o “lebrel” se o tiñan. 

Estes aspecto obsérvanse  moitas veces pola calidade da fábrica da propia casa 
rectoral, ou das capelas, e ata no propio edificio da igrexa parroquial. Se os donos temporais 
do beneficio eran magnánimos e desprendidos, a casa rectoral e a igrexa parroquial soe 
ser boa. En caso contrario non, xa que as rendas dos beneficios eclesiásticos recaían nas 
súas propias casas e pazos, e non revertía na fábrica da igrexa.  Pero isto é outra 
historia. Esta historia, a parte de recordar a memoria de don Enrique, tamén lle la debo ós 
veciños de Solloso, en particular  a Miguel Cao ola atención que me prestou cando fun a 
visitar ese lugar; e como non ós meus antepasados da casa de Montenegro, porque penso 
que nunca está demais que nos acordemos dos que nos transmitiron a vida.

Apéndice documental:

Documento 1. Testamento do crego Vasco Sanjurjo de Montenegro.

In dei nomine amen sepan quantos esta carta de manda e testamento ultima e postrimera 

voluntad vieren como yo Vasco Sanjurjo de Montenegro, clérigo cura beneficiado de San Juan do Freixo hestando 

como estoi sano de mi cuerpo y entendimiento qual Dios nuestro señor fue servido de darme considerando en 

la inmensa benenydad que nuestro señor díos por maior merced para rreparar las sillas de los perdidos angeles 

crió en hombre a su ymaxen y semexança para parte y heredero de la eterna gloria y ansi púes conbeniendo 

la subjecion del antiguo enemigo se bino a causar la muerte al. primero hombre y despues a sus sucesores 

que fue reparado por la pasion de nuestro senor Jesucristo queriendose el hombre de ella aprovechar por lo 

qual conbiene que el hombre heste con vixilancia y porque quando biniere el día ultimo y final cuya hora 

nosostros no podemos saver y porque no seamos hallados con discuido antes tengamos prebenido a la salud de 

nuestrasalmas por la dispusicion de los bienes temporais por lo qual considerando el día final y acordándome 

de aquella sentencia que dize acrodate de hombre que hes cenyça y en cenyça te has de volver que no hai 

cosa mas cierta que la muerte ni mas yncierta que la hora della queriendo mientras hestoi con el dicho mi 

sano juicio y entendiemiento dosponer de los dichos mis bienes temporais para salvación de mi alma y para 

aprovechamiento de mis próximos en la forma e manera que aya lugar de derecho hestablezco y hordeno el 

dicho mi teastamento en la forma e manera siguiente.

Priemramente conbertifdo a díos mi señor confieso la santa fe católica que he tenido y tengo y creo y crehere e 

hasta el articulo de mi muerte y enella protesto de morir como cattolico e fiel cristiano cuando por mi ningua 

o todas las cosas que son o fueren contra ella apartándome y anatemicando toda herexía y hespecia della que 

se aya llebantado o llebantare contra nuestra santa fe católica y contra todo que tiene cree y afirma la santa 

madre yglesia de rroma madre de todos los cristianos en señan de la qual posesión confieso el credo segund e 

de la manera que lo tiene e reça la madre Snta yglesia y confieso aver sido gran pecador y aver ofendido muy 

gravemente a mi señor Jesucristo en todo los días de mi vida por tanto suplicoumilmente a la misericordia 

clemencia Piedad de díos todopoderoso me perdone mis culpas y pecados y defectos que he cometido y suplico 

umilmente a la sacrestisima birgen María madre de díos como unyca y avogada nuestra y al. arcangel san 

miguel y al apostol san pedro cabeza de la iglesia y a todos los sdantos de la corte celestial a los quales suplico 

sean mis agobados y presenten mi anima ante su debina magestad en el hestremo día del juicio final y me 

perdone porque mi anima sea libre de laspenas del ynfierno y ayudar a las del purgatorio para confirmación 

y ayuda de esto antes todas cosas demandando los sacramentos de la madre santa iglesia como católico fiel 

cristiano y el de la hestremauncion me sea dado en el articulo e tiempo que se suele dar segund horden de la 

madre santa yglesia.

Yten digo y madno y encomiendo mi anima a díos nuestro señor que la crío compro y rredimio por su justa e 

preciosa sangre enel arbol de la berdadera cruz e ruego e pido por merced a nuestra señora su bendita madre 

que es digna de rrogar Ruewge a nuestro señor jesucrispto por mi anima no la juzgue segund mis grandes 

pecados sino conforme a santapiedad e misericordia y ansi suplico a todos los santos y santas generalmente sean 

mis avogados para todo éllo.

Yten digo y mando quando la boluntad de díos mi señor jesucripsto fuere servido de rescevirla dicha mi anima 

que mis carnes pecadoras sean puestas en una tumba conforme  mi curapo a donde se éche cal y agua para que 

conmas brevedad se gasten mis carnes y heste el dicho mi cuerpo en deposito y con la dicha tumba enterrada 

dentro de la del señor san Juan do Freixo y despues de alli puesto por horden de mis cumplidores de alli a 

dos años sean llevados mis huesos así como hestubieren en la dicha tumba a la yglesia del señor san Simón y 

enterrados dentro de la capilla de la dicha iglesia en una sepultura de mis antepasados.

Yten mando que día de mi sepultura y honrras me tengan sesenta clérigos y sacerdotes de misa que digan 

por mi anima e de aquellos a quien soy cargo y les den de limosna lo acostumbrado, y si aquel día no se 
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pudieren dezir por causa de no hallar sacerdotes que las digan se digan los otros días siguientes no aviendo días 

yntepolados sino que se bayan deziendo hasta que se acaben y den de comer y lo demas nescesario a los clérigos 

y frailes que benyeren a mi enterramento y honrras con la limosna que se acostumbra y salgan con rresponsos e 

agua bendita sobre el dicho mi cuerpo depositado.

Yten mando dezir en la dicha iglesia en donde mando depositar el dicho mi cuerpo una misa de rrequien en 

todu un ano cada semana la dicha misa hasta que se acabe el año por mi anima y de aquellos a quien soy a 

cargo y mando dar de limosna por las dichas misas doce ducados y la cera para éllo.

Yten mando dezir en la dicha mi yglesia de San Juan do Freixo oytaval e misas de plazos segund costumbre.

Yten mando que compren mis herederos por mis bienes un lugar dentro de la feligresia de san Simón que pueda 

hazer de costa hasta cient ducados, y se me diga por la renta del dicho lugar lo que ( roto) la rrenta del dicho 

lugar en misas por mi anima e de las personas a quien soi a  cargo y salgan con rresponsos e agoa bendita sobre 

los huesos que estubieron sepultados en la capilla maior de la dicha iglesia despues que fueren llevados de la 

dicha iglesia de san Juan do Freixo.

Yten digo y declaro que si acaso Alonso López Sanjurjo de Montenegro mi hijo rregidor de la villa de bivero 

hiziere alguna memoria de capilla en la dicha oglesia de san Simón que sea el dicho lugar y rrenta del para 

ayuda de la dicha capilla para que (roto) mas alimentada y nola haziendo que pase segund e de la manera 

como aquí lo tengo dicho y decretado.

Yten mando a la dicha mi iglesia de san Juan do Freixo y para élla un cáliz de plata de balor y peso de doce 

ducados.

Yten mando dar seis Reais de limosna a los lacerados de santa marta.

Yten mando a la santa cruzada y rredencion de cautivos de tierra de moros y a la sed de Mondoñedo y a 

nuestra señora de guadalupe y al. hospital Real de Santiago a cada dos rreales con los quales a parer de las 

mandas ciertas e ynciertas deste mi testamento.

Yten digo que si el clérigo que despues de mi sucediere en este beneficio de san Juan do Freixo quisiere dezir 

un trintanario cerrado en la dicha mi iglesia por el anima de aquellos a quien soy a cargo le den de limosna 

por el unos albyios que tengo juntos a la hespalda de mi casa losa piedra y madera y palos y cerrume que 

esta en la aira y huerta y sino lo quisiere dezir lo llebe todo éllo mi heredero y diga el dicho trintanario. El 

qual dicho clérigo si quisiere aceptar lo susodicho haga y diga el dicho trintanario dentro de un ano y sino 

lo quisiere dezir y no lo tubiere dicho que mis herederos y cumplidores lleven la dicha hazienda y digan el 

dicho trintanario.

Yten mando alñ hospital nuebo de bivero seis rreales.

Yten mando a María fernández24 muger de Juan fernández montouto treynta ducados y se le paguen por mis 

bienes.

Yten digo que tengo por mi hijo al. dicho alonso López sanjurjo aunque me pesa averlo avido siendo tal clérigo 

pero puesya hes nacido y procreado porque conforme hestoi obligado a darle horden de bibir y alimentos y 

24-  Esta María Fernández é unha das suas fillas naturais.

usando de la cédula Real del rrei don Felipe nuestro senor para poder dar al. dicho alonso López mi hijo tres 

cientos ducados usando della como hes y en su cumplimiento digo que mando al. dicho alonso López sanjurjo 

mi hijo todas las binas que yo tengo y poseo al. presente en la feligresia de santa María de Galdo que es el lugar 

da caseta con su lagar y fustes y binas y lo demas anexo e pertenesciente al. dicho lugar con mas toda la parte 

e quinon que tengo e poseo en el lugar do Polegon con sus casas heredades bravas e mansas e todo lo demas 

a el anexo e perteneciente y hesta con el dicho alonso López de mistifumbre, con mas el molino do couce da 

rribeyra con su casa y petrechos moliente e corriente en el qual dicho luhar bibe pedro garcia y esta sito en 

esta dicha feligresia do Freixo, con los cuales dichos bienes se acavan los dichos trescientos ducados que ansi le 

mando declarados en la dicha cédula y en bertud della se los mando que ba por cabeza deste mi testamento y 

se encluyen en los dichos bienes los dichos trescentos ducados.

Yten mando al. clérigo o fraile que me tubiere por la mano al. tiempo de mi falescimyento e me ayudare a bien 

morir un ducado y si fueren dos sacerdotes les den a cada uno de éllos un ducado.

Y despues de cmplido y pagado este mi testamento y las mandas y legatos en el contenydas dexo e nombro y 

hestituyo por mis universais herederos en todos mis bienes remanentes a María, Luís hijos legitimos de Antonio 

González de cora e margarida sanjurja25 su mujer moradores en el coto de Suegos e a otra suya dellos recient 

nascida de como dos meses que no le se su nombre a todos tres juntamente tanto al. uno como al. otro para que 

los lleben y hereden para todo tiempo de siempre jamas con la bendición de díos y la mía y muriendo alguno 

dellos susceda la herencia en los otros hasta el postrero y si ubieren mas de su matrimonio suscedan los dichos 

mis bienes en los benideros por la misma horden y si acaso en dicho Antonio González de Cora se falesciese y 

la dicha Margarida sanjurja se casare y pasare a segundas nucias abiendo hijos legitimos de su matrimonio 

subcedan por la misma horden en mis bienes como los del primero  matrimonyo y tanto lleben los unos como 

los otros por iguales partes y si acaso se falescieren los sobredichos mochachos y cada uno dellos y no ubiere 

herederos dellos que todas mis bienes muebles e rraizes se vendan y digan en misas e sacreficios por mi anima e 

de las personas a quien soy a cargo en las yglesias de san Juan do freixo e san Simón avista de mis cumplidores 

y beedores = y mando que despues de falescido para que aya quenta y rrazon de mis bienes muebles y rraizes 

despues que se cumpla heste mi testamento y se sepa lo que los dichos mis herederos les queda libremente dexo 

por tutor y Guarda dellos al. dicho alonso López sanjurjo para que luego haga ynbentario dellos despues de 

mis días y se los entregue a los dichos mis herederos o al. dicho Antonio González de cora, con la seguridad 

nescesaria como aya lugar.

Yten dexo por mis cumplidores y testamentarios deste mi testamento al. dicho alonso López sanjurjo e Antonio 

 25- Esta é a outra filla del, e realmente a quen lles deixa o remanente dos seus bens son ós seus propios netos. No 
couto de Suegos, na parroquia do mesmo nome, pertencente ó actual concello do Vicedo, tiñan a súa casa esta rama dos 
González de Cora, un dos catro liñaxes viveirenses, que son oriundos de Santiago de Bravos ,e aínda se conserva hoxe 
as armas deste matrimonio na fachada da casa que dá ó mediodía. Ali figuran, entre outras, as armas dos Montenegro.
Este casa torre do couto se Suegos seguirá nas máns dos descendentes deste matrimonio ó longo de varios séculos. Na 
actualidade pasou a máns dun particular, agradando o que esperemos sexa unha acertada restauración. Conserva, iso si 
restos constructivos que denotan a súa antiguedade, destacando a solaina, e as ventás.
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González de cora a entrambos a dos junatamente y(roto) para que cumplan este mi testamento por mis bienes e 

sin dano de los suyos y les doy poder complido para que entren en mis bienes y los vendan y rrematen en publica 

almoneda o fuera della hasta que se cumpla heste mi testamento y les  encargo la concencia y les mando por su 

afán y trabaxo a cada uno dellos su taça de plata de las que tengo en mi casa y conesto reboco e anulo e doy por 

ninguno e de ningún balor y hefeto otra qualquier manda y testamento y cobdecillo que aya fecho e otorgado 

por hescribano o  por palabra que quiero que no valla ni surta hefeto salvo heste que otorgo ante vos Pedro 

Rodríguez dela vega escríbano de su magestad y del numero en la villa de bivero el qual quiero que valga por 

mi testamento e si no baliere por mi testamento que valla por mi cobdecillo e si no baliere por mi cobdecillo 

que valga por mi ultima e postrimera boluntad a como mexor aya lugar de derecho. En testimonio de lo qual 

otorgo dello hesta escritura de testamento ultima e postrimera boluntad en forma en la manera que dicha hes 

ante vos el dicho escríbano e testigos de yuso escriptos que fue fecha e otorgada dentro de las casas de mi propia 

morada en la felegresia de san Juan do Freixo Jurdicion de las Puentes de Garcia Rodríguez tierra del conde 

de Lemos a hocho días del mes de henero de mill e quinientos e noventa y cinco anos hestando presentes por 

testigos e para éllo llamados e rrogados pedro sánchez criado de mi escríbano, morador en la villa de bivero e 

domingo López, juan garcia de sucadio, pedro fernández sanjurjo juan de gabeiras e alonso de seoane vecinos 

de la dicha feligresia de san Juan do Freixo y el dicho otorgante al. qual yo escríbano doy fee conozco, lo firmó 

de su nombre juntamente con los que lo saben e yo el dicho escríbano doy fee que el dicho vasco sanjurjo clérigo 

hesta en su juicio natural a lo que paresce testigos los sobredichos vasco sanjurjo clérigo, como testigo Pedro 

frenandez sanjurjo, como testigo pedro sánchez, como testigo Juan de Gabeiras, paso ante mi Pedro Rodríguez 

escríbano. E yo el dicho pedro Rodríguez de la vega escríbano rreal de su magestad del numero en la villa de 

biveroy becino della fui presente aló que dicho hes segund y alante mi pasó y se otorgó bien e fielmente lo hize e 

escrevi(roto) como me queda a lo que me rrefiero e nestas cuatro hojas y media de papel conel esta en que lleba 

mi signo  y va por cabeza el(...)de la Real cedura del rei nuestro señor que se saco del oreginal que me queda, 

que son por todas cinco hojas y en fee dello lo firmo y signo de pedimento del rregidor Alonso López sanjurjo 

de Montenegro e doy fee me pago por derechos deste treslado tres reales. En testimonio de verdad. Signo e  
rúbrica de Pedro Rodríguez de la Vega.

Documento 2. Memoria dos gastos feitos nas honras e no enterro de Vasco Sanjurjo.

Primeramente

Treita y tres rreales que traxo Juan García de pescado de Bibero.

Mas doce reais que truxo Pedro García de pescado de Espasante.

Mas dos rreales que se compraron de sardinas a domingo duran.

Mas honce Reais de pan cocido que fue de Bivero.

Mas seis reais de pan de trigo que bino de las Puentes.

Mas ocho rreales que di a bertolo de gabeiras para especies y almendras y pasas.

Mas ocho rreales de canela y açafran pimienta y cominos y otras especias.

Mas siete rreales de una libra y media de asucar.

Mas truxieron de santa marta veinte y siete rreales de vino blanco.

Mas treynta y siete libras de cera para el entierro y la que sobro quedo para las honrras 

a quatro rreales y medio cada libra que montan ciento y sesenta y un rreales.

Mas ocho rreales de labrar la cera y un rreal al de cerros ( sic)

Mas quarenta y dos rreales que se ofrecieron en dinero a la misa maior.

Mas los tres quartos de una libra de cera que costo tres rreales y medio.

Mas dos rreales de una aruellas de hierro para la tumba.

Mas tres rreales que se dió a Balsa clérigo por una misa que dixo la mañana que se 

falesció el dicho Vasco Sanjurj.

Mas tubimos el día del entierro veinte y nueve clérigos y flaires y les dimos de limosna 

a quatro rreales y dos estudiantes a cada dos rreales que son ciento y veinte rreales.

Mas el segundo día seis clérigos y flaires que dixeron misa y les di de limosna a cada 

quatro rreales que son veninticuatro rreales.

Mas el tercer día tubimos siete clérigos y flaires que dixeron misas y les di de limosna 

a cada quatro rreales que son veinte y ocho rreales mas seis rreales que di por traer la cruz y 

hornamentos y al. guardian del sermón.

Mas dos rreales que se compraron de huevos.

Mas un rreal para unas ferraduras de la bestia que hiba buscar el pescado.

Mas un rreal por tañen las campanas.

Mas quatro rreales que se dieron a Juan Justo y a Juan Albariño por benir a empezar 

a hacer el rrecuento e ymbentario de los bienes.

Mas un rreal y medio de clabos para la tumba.

Mas se compraron trece libras de cera y costaron a quatro rreales y medio la libra que 

montan cinquenta y ocho rreales.

Di mas a Gonzalo do Castro escríbano dos rreales de derecho del codecilio.

Di mas a Catalina Rei quatro rreales y medio para tres gallinas y huevos que compro 

mas honce rreales de pan trigo que bino de bivero.

Mas tres rreales y medio de pescado que traxo bermuui.

Mas quatro rreales de quatro canastras para el pescado.

Mas tres libras de arroz que costaron siete rreales y medio.

Mas un rreal que se gasto la rrejoa de bino y cebada para las bestias.

Mas quince rreales de aceite que se compro a Lopo Menedez.
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Mas dos rreales y medio que costaron unas medias calzas para llevar a la tierra el 

difunto.

Mas quarenta y siete rreales de gasto hordiario quando vasco sanjurjo hestubo al. cabo 

tres o cuatro días de que murióe fueron dieciseis rreales de los clérigos que lo ungieron y seis rreales 

de la cosinera y otros siete rreales de candelas y otros ocho rreales de pan de trigo y lo mas de otras 

cosas menudas que todo éllo monto los dichos quarenta y siete rreales.

Mas se compraron en la fería de billalba tres anegas de trigo que costo alla a diez y 

siete rreales cada anega que y tres rreales costa que monta todo cinquenta y quatro rreales.

Di mas a Gonzalo do castro dos rreales por sacar el treslado del codecilio porque los 

otros dos se pagaron del rregistro.

Pague de susidio y dezmero diez y seis rreales y medio.

Mas di a Rosallo dos rreales por hir a buscar vino a Balcarria y la truxo de Galdo.

Mas tres rreales y quartillo de quatro azumbres y medio de bino a prezo cada azumbre 

de veinte y quatro rreales para ollar la pipa.

Mas di de limosna dos rreales por una misa que se dixo en el altar de las ánimas de 

San Francisco.

Mas compró quatro libras de asucar, quatro libras de arroz y pimienta y açafrán y 

cominos y incieco y almendras todo éllo para las honrras del dicho Basco Sanjurjo que monto todo 

quarenta y dos Reais.

Mas llebó para el freixo dos pescadas que costaron rreal y medio.

Mas un rreal que se compro del horgancos ( sic).

Mas dos rreales que di de limosna a Juan Pita clérigo por una misa que dixo por el 

alma del dicho difunto.

Mas dos rreales para candelas.

Mas dos rreales que di para sal.

Mas medio rreal de vinagre.

Mas dos rreales de mostaça.

Mas doce rreales de doce gallinas.

Mas tres quartos de una mano de papel para las cartas para los clérigos.

Mas ciento y treinta y dos rreales de una pipa de bino clarete que se compro para las 

honrras.

Mas medio rreal de clavos para aderezar los candeleros.

Mas dos rreales que di por un cabrito.

Mas nuebe rreales de pan de trigo que bino de Bivero.

Mas dos rreales que di al. carpintero por adereçar los candeleros de la Yglesia y otras 

cossas.

Mas cinco rreales de un ciento y medio de limones y gasto del mozo que los fue buscar 

a la Puente Deume.

Mas treynta y cinco rreales de cinco carneros a seis rreales cada uno de tres años.

Mas siete rreales de una anega de avenas para para cebada para las cabalgaduras.

Mas se dió de limosna a quatro flayres de san Francisco que dixeron trece misas y 

truxeron los hornamentos y ensensario y predicador sesenta y cinco rreales.

Mas dos rreales que se dió al moco de los flaires por ynsensar.

Mas se tubieron el día de las honrras veinte quatro clérigos y mas un hestudiante y les 

pague de limosna a quatro rreales, y al hestudiante rreal y medio y seis rreales a Juan de Bivero 

clérigo y al. que tanyó la campana medio rreal, que son por todos cien rreales.

Mas quatro rreales que di a Fernán Pernas clérigo de limosna de una misa que dixo 

vispera de las honrras.

Mas se dió de limosna a diez clérigos y flayres el segundo día de las honrras quarenta 

rreales de diez misas que dixeron el dicho día.

Pagué mas a Balsa clérigo quatro rreales de limosna de una misa que dixo el día de 

las honrras.

Mas se ofrecieron al clérigo el día de las honrras quarenta y dos rreales en dinero.

Mas se dío a María fernández por hacer de comer a los clérigos y a los demas honze 

rreales.

Mas truxe unas cartas de descomuon ( sic) que costaron dos rreales.

Mas se dío a Sznche por dos días que ayudó a maxar un rreal.

Mas pagué a Pero de Bilarcobo vecino de la feligresia de Santa María del Burgo, doce 

rreales los quales le entregue como mando Basco Sanjurjo.

Mas un rreal y medio de asafrán y asucar.

Mas un medio rreal que di a quien truxo las tixolas de bivero.

Mas un rreal y medio que di a dos mugeres que sirvieron a las honrras.

Pagué mas a la Pola quatro rreales por un mes que sirbió.

Gasto Margarida Sanjurja en huebos y pan candelas jornales de maxa y otras cosas 

por menudo y para las honrras del dicho vasco sanjurjo treynta y ocho rreales los quales fueron del 

dinero que se Avia cobrado que hestaba a mi cargo.

Pagué a Juan garcia nuebe rreales del carreto de una pipa de bino del balle de Bivero.

Pagué mas a Pero da Basla clérigo honce rreales de la tenyda de la mano y de ayudar 

a bien morir al dicho Vasco sanjurjo.

Mas binieron de Suegos quatro anegas de trigo que costaron a diez y seis rreales que 

son sesenta y quatro rreales para las honrras y las pague a Antonio e Cora que lo Avia comprado.

Mas pagué a Pero da Balsa clérigo del selario que se le debía diez y siete ducados de 
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que tengo carta de pago.

Pagué mas a Andrés golpe por quatro meses que sirbió al dicho Vasco Sanjurjo diez y 

ocho rreales mas gastamos yo y Antonio de Cora tres rreales quando fuimos a las Puentes a cerrar 

el inventario.

Mas di a Juan Justo escribano del rregistro y sacamiento del ynbentario de los bienes 

ocho rreales.

Mas di a Sanche dos rreales y medio del desquite de una jobenca de tres años que le 

paguá.

Mas di a Juan Ares veynte y dos rreales que costo el vestido que les di de los que Avia 

mandado Vasco Sanjurjo.

Pagué a los malates de Santa Marta seis rreales que les Avia mandado Vasco Sanjurjo.

Pagué mas a. hospital de la villa de Bivero seis rreales que le mando Vasco Sanjurjo.

Pagué mas a Pero da Balsa clérigo veynte y dos ducados para en pago de lo que se le 

debía de que tengo carta de pago.

Pagué a Juan Fernández de Montoto treynta ducados que el dicho Vasco Sanjurjo abía 

mandado  a su mujer de que tengo carta de pago.

Pagué mas para unos corporales para nuestra señora de Melrrán cinco rreales que los 

mando el dicho Vasco Sanjurjo.

Pagué mas a la yglesia de san Juan do Freixo un cáliz de plata de peso y balor de 

ducientos rreales y una vestimenta que costo diez ducados lo qual avía mandado el dicho vasco 

Sanjurjo a la dicha yglesia que son trecientos y diez rreales.

Pagué mas diez ducados en cinco vestidos de cinco probes que mando vestir Basco 

Sanjurjo que que fue( ?.) he probes segientes.

A la ama que bibió con el que se llamaba Catalina Rei un sabo de vara y quarta de 

palmilla que costo quatorze reais.

Mas se dío a Andrés Fernández un capote de mezda de vara y tres quartas que costo 

beynte y un rreales ....

Mas se dío otro capote del propio pano a juan Pérez que costo otros beynte y un reales.

Mas se dío una saia a la muger de Andrés Fernández con sus con sus cuerpos que costo 

riez y nuebe reales de...

Mas dse dío ootra saia de Palencia de vara y quarta a María fernández muger que fue 

de Bartolo Franco que costo diez...filo con honce reales.------

Árbores xenealóxicas.
 Árbore 1. 

Árbore 2. Descendencia de Vasco Sanjurjo de Montenegro.
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Árbore 3.  Descendencia natural do rexedor Alonso López Sanjurjo.

Árbore 4. Os antepasados de María Vizosa, muller de Gª Vidal de Solloso. Datos ó 
folio 45, 46 e ss. A.D. de Mondoñedo. Presentación do Beneficio curado de Sta. María de 
san Claudio. Pleito do 1609. E outros documentos familiares.

Árbore 5. ( Para ver os ascendentes  de Alonso López Sanjurjo ver árbore 1).

Nota: as fotos foron recollidas do artigo ,”CAPELA DE PENA DE FRANCIA”  escrito por Xabier Marti-
nez e publicado na páxina web:www. amigus.org, con data 29 de maio do 2006. 
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AS ELECCIONS DE 1910 NUN DISTRITO PACIFICADO

Xavier Brisset Martin

Unha das características do período coñecido como I Restauración borbónica (1875-1923) 
era a corrupción electoral practicada polas redes caciquís co apoio dos gobernadores ci-
vís. As organizacións dos dous partidos que se turnaban no poder, Conservador e Liberal, 
soportes da  monarquía, utilizaban ese fraude institucionalizado gracias á cobertura que 
disfrutaban por ter parasitados os tres poderes do Estado. Esas actitudes xa mereceron 
duros calificativos de contemporáneos como Xaquín Costa ( 1 ), e conforman a faciana 
máis chamativa e divulgada desa etapa.
     Outro aspecto nuclear das actitudes políticas de hai cen anos, eran as relacións que se 
establecían entre os diferentes niveis que compoñían as redes caciquís, que Maura dividía 
en caciques máximos, medios e mínimos.
      Neste artigo veremos como se comportaba o partido dominante no distrito electoral de 
Ortigueira – integrado polos concellos de Santa Marta, Mañón, As Pontes, As Somozas, 
Moeche, Cerdido e Cedeira - que en 1910 era un distrito pacificado, é dicir, onde non eran 
precisas arbitrariedades e abusos electorais porque toda posible oposición fora extirpa-
da.
    

     Na reforma electoral de 1907, no artigo 29, establecíase que naquel distrito no que a 
Xunta Electoral proclamase un só candidato non sería preciso celebrar as eleccións, adxu-
dicandose directamente o escano. Deste xeito se evitaría convocar ós votantes sen que 
tiveran opcións, sabéndose de antemán o único resultado posible. Por incrible que nos pa-
reza as victorias polo 100% dos votos eran moi frecuentes. Eso era un distrito pacificado, 
aquel no que o dominio da rede caciquil era tan absoluto que impedía calquera intento de 
oposición. Ortigueira era un deses casos pois o deputado liberal, Juan Fernández Latorre, 
gañara con ese porcentaxe as catro últimas eleccións. 
     Non era o único, ben cerca, no distrito electoral de Pontedeume, o deputado conserva-
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O agasallo incluía un precioso album no que 
constaban os nomes dos donantes e un artísti-
co pergamiño sobre bastidor cuberto de coiro 
mouro repuxado, con esquinales de aceiro e 
camafeos de bronce… encabezado co escudo 
da Coruña sobre unha vista xeral da cidade. 
Escrito con claros e irreprochables caracteres 
góticos relatanse no pergamiño as empresas ou 
xestións que lle atribuían ó agasallado, como 
xornalista e político, citándose varias, todas da 
capital.
     Para financiar esos presentes o distrito de 
Ortigueira aportou 5.691 pesetas e A Coruña 
9.983. Ambos distritos xuntáranse na cuesta-
ción pois Fernández era deputado dobre, por 
un lado repetía por décima vez en Ortigueira, 
polo outro se presentaba por primeira vez por 
A Coruña onde, sen contrincante, gañou co 
100% dos votos.
     No pazo de Miraflores (Oleiros), o 30 de 
xullo de 1910, o Sr. Sandomingo, alcalde de Or-
tigueira e Folla Yordi, alcalde de A Coruña, en-
tregaron os agasallos ó deputado común.
   Non sempre fora tan prácida a victoria do lo-
ubado deputado. No seu debut, nas eleccións 
de 1891, cando aspiraba por primeira vez a re-
presentar a Ortigueira, gañou con 3.405 votos 
nunhas votacións cun sinfín de anomalías. Pre-
sentandose como republicano logo se encadra-
ría cos liberais, poñendo seu xornal ó servizo 
da causa. A partir de entón, seguindo a quenda 
turnista, cando lle tocaba mandar ós liberais, 

La Voz de Galicia, 23 de maio de 1910

dor, Juan Armada Losada, marqués de Figueroa, levaba oito comicios sen ningún voto en 
contra ( 2 ). E así outros moitos que estaban enfeudados nos distritos pacificados. 
     De feito nas eleccións de 1910 aplicouse o artigo 29 a 119 candidatos únicos, espallados 
por toda a xeografía do estado español.
     Unha vez exterminada a oposición no seu distrito, o candidato podíase adicar á alta 
política. Pasadas unhas décadas de experiencia entre os mecanismos do poder, se acu-
mulaba a influencia precisa, era premiado co título de senador que, en casos singulares, 
podía chegar a ser vitalicio. Esa era a folla de servizos dos grandes primates da política, 
dos caciques máximos que dicia o conservador Maura. 
     Fernández con 61 anos, enfeudado en Ortigueira, estába nunca etapa intermedia da súa 
carreira pois era subsecretario de Estado. Esos días de maio de 1910, liberado da campaña 
electoral por ser candidato único, ten outras ocupacións. Algunha realmente rocamboles-
ca como reubicar na lista de candidatos de A Coruña  a un banqueiro austríaco que quería 
ser deputado. O marrón era monumental pois as listas xa estaban pechadas hai días e só 
faltaban 48 horas para as eleccións. Con eficacia resolveu o compromiso no que o metera 
seu xefe directo, o conde e ministro Romanones, especialmente interesado en complacer 
ó acaudalado centroeuropeo. (3)
     Mentres o deputado ortegano facía precipitadas viaxes de Madrid a Coruña e de Coru-
ña a Madrid para resolver a encarga, que pasaba no seu distrito? Que facían seus electores 
nas vísperas, no propio día das eleccións e nos seguintes? 
     As forzas vivas dos sete concellos estaban recadando cartos entre o vecindario. Visi-
taban cada unha das parroquias e lugares, solicitando de todos e todas a participación 
nunha colecta popular para regalarlle ó deputado Fernández a Gran Cruz de Isabel la Ca-
tólica. A suscripción permitía ó distrito “amosar o agarimo e gratitude a quen o colma de favores, 
o enaltece cos seus traballos e defende sempre con tenaz enerxía” Unha valiosa placa cunha manchea 
de brillantes, esmeraldas, diamantes e rubies calibrados, pechada nun magnífico estuche 
sobre unha rica bandexa de prata labrada.     
     “Notas altamente simpáticas como la de ver hermanados en la entusiastica cuestación a vecinos de 
todas las clases sociales: al sacerdote como al labriego, al propietario acaudalado lo mismo que al modes-
tísimo jornalero. Y cosa inusitada en esta clase de homenajes: las mujeres aparecen en todas las relaciones 
contribuyendo espontáneamente con su óbolo de gratitud, de respeto, de cariño al protector decidido de 
aquel distrito”.
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Traspaso de poderes

   Alonso Gullón y García Prieto é un xoven avogado de 26 anos que fai súa presentación 
pública o 26 de decembro de 1910, nun banquete realizado en Madrid. Sen necesidade de 
votacións, acaba de ser elixido deputado polo distrito electoral de Ortigueira e recibe o 
seu primeiro homenaxe.
     Presentado como secretario político de Fernández, carece de experiencia e por suposto 
non tivo tempo de acumular méritos, pero procede de moi boa familia.
     Seu pai, Pío, astorgano, xornalista liberal, foi ministro con Alfonso XII, súa viuva e seu 
fillo. Dende hai 22 anos é senador vitalicio. 
     Súa nai, irmá de Manuel García Prieto, tamén astorgano, onde foi deputado. Abogado 
do bufete de Eugenio Montero Ríos, casa con María Victoria, filla do cuco de Lourizán. 
Posteriormente enfeudado en Santiago, acaba de ser reelixido polo artigo 29. Nun futuro 
inmediato será cinco veces presidente do consello de ministros, relevando ó seu sogro na 
cabeza da súa organización.
     Seu irman, Manuel, tamén avogado, 
proclamado polo artigo 29 como repre-
sentante do feudo maragato que non 
abandonará ata que a Dictadura de Primo 
de Rivera poña fin ás eleccións.
     Podemos supoñer que Alonso, fillo, so-
briño e irmán de políticos relevantes, se 
sentaría no escano do congreso como se 
fora a extensión do salón da súa casa.

                  La Voz de Galicia 28 decembro 1910

      Ainda non coñece o distrito que repre-
senta pero xa chegará o día de agradecer 
persoalmente a confianza dos seus electo-
res. Non pode ter mellor cicerone, Fernández declarase comprometido a arroupalo para 
cuanto redunde en ben para Ortigueira.
     Nas seguintes vacacións de verán do gobernador civil de Madrid aparece a ocasión 

Fernández vencía co 85 ou 90% dos votos. Pero cando lle tocaba os conservadores era 
derrotado. Nas de 1896 perdeu con Pedro Calderón de la Barca y Ceruelo, marqués de 
Algara de Grés. Tras reclamar, nunha inaudita decisión, a Xunta electoral emitiu duas 
credenciais, unha para o vencedor e outra para 
o vencido.
     Nas de 1899 perde ante Fidel Vilasuso Espi-
ñeira, pero o propietario de “La Voz de Galicia”  
consegue que sexa anulada a proclamación do 
seu adversario, conquerindo él a credencial.
     A favorable solución destos incidentes pro-
bablemente se debieran a que Eugenio Montero 
Ríos, cabeza da organización liberal na provin-
cia e un dos primates da política española, pro-
texíera ó xornalista con grande interese.   
     E así quedou pacificado o distrito, sí ou sí, 
Fernández representaba a Ortigueira. Ratifi-
cando súa condición de candidato único nas 
eleccións de 1901, 1903, 1905, 1907 e 1910.

    Pasado o verán de 1910, Fernández Latorre, 
deputado por Ortigueira e A Coruña,  debe re-
nunciar a unha das dúas actas. Daquela, despois 
de 19 anos ininterrumpidos, dimite como depu-
tado de Ortigueira e queda como representante 
da capital.      
     Esta era unha práctica moi común. Unha vez 
que un político adquiría experiencia e influencias, 
firmemente asentado nun distrito, daba o salto a outro, deixando logo un deles para o seu 
delfín. Na provincia de A Coruña, nesas eleccións, serán catro os deputados dimisiona-
rios. Para cubrir esas baixas se convocaron novas eleccións nos respectivos distritos. No 
de Ortigueira presentase un só candidato que será proclamado polo Artigo 29.
     Mentres, Fernández Latorre é nomeado gobernador civil de Madrid. Un chanzo máis 
na súa carreira política. 

La Voz de Galicia 01 setembro 1911
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     Estas crónicas son a única fonte que utilizo, estando máis próximas a propaganda 
política que a narración distante dos feitos. Como é natural, queda a criterio do lector a 
fiabilidade que lle merecen. En todo caso aportan datos valiosos.

                                                                         La Voz de Galicia 19 abril 1912

          Tras saudar a numerosos ami-
gos en Liñares e A Barqueira, acep-
taron un lunch  na Cruz Encarnada, 
na casa de Enrique García que sor-
prendeu ó xornalista: Los refinamien-
tos de este obsequio parecían imposibles 
en este paraje.
     Debo decir que Enrique García 
e o seu irmán Eduardo, foran emi-
grantes en Cuba e tras retornar con algún capital, mercaron cantos montes podían e os 
plantaron de milleiros de eucaliptos, sendo os primeiros que apostaron polo valor madei-
rable da especia australiana ata entón considerada ornamental. ( 4 )
     Tras saudar ó concello de Cerdido en pleno e escoltarse os primeiros discursos da xira 
parten agradecidos os expedicionarios xa feita a noite.
     Os poucos quilómetros, na casa de Marín en Montoxo, un xentío ocupaba a estrada 
polo que no hubo más remedio que apearse. 
     Entre sombras solo quebrantadas por los faros del automóvil, Barreiro calcula en 800 os veci-
ños que bloquean o paso con oito párrocos ó frente.
     No seu parlamento Gullón proclamou a necesidade dunha estreita unión para el más feliz 
logro de las aspiraciones  generales…para proseguir la obra de Fernández Latorre…
     Entre aplausos e vítores a comitiva prosegue a viaxe chegando  a Cedeira ás 10 da noite, 
parando na casa Villa Méjico, propiedad de D. Antonio Hevia. Saúdan ó alcalde, concellei-
ros e infinidade de persoalidades de varias parroquias.
     Tras do espléndido banquete, á hora do champagne, varios discursos, inclusive unha 
intervención solicitada ó xornalista.
     As dez da mañan do día seguinte chegan a Ortigueira, a la entrada saliónos al encuentro una 

de realizar a agardada visita. Comisións de As Pontes e de Ortigueira acuden a Oleiros 
para saudar ó vello amigo, coñecer ó novo representante do distrito ó tempo que axustar 
detalles da viaxe.
     O 19 de xullo de 1911 unha comisión do concello de As Pontes é recibida no pazo de 
Miraflores. Dous días despois, outra moito máis numerosa, non menos de 50 veciños de 
Ortigueira, foron os que se desplazaron ata o pazo. Os integrantes do grupo foran de-
signados nunha xuntanza de carácter particular. Sairon as 7 da mañán apretuxados en 
dous grandes automóviles da empresa El Oriente de Ferrol. Catro horas despois chegaban 
a destiño. Fernández Latorre agradeceu vivamente a visita e confirmou que axiña iría a 
percorrer seu feudo.    
     Pero non poido cumplir a palabra pois unha doencia obrigou ó aprazamento.
     No libro do concello de Ortigueira, quedou constancia da excursión e encontro con tan 
sobresalientes protectores do distrito, na acta do pleno de 1 de agosto recóllense os seguintes 
textos: “testimoniaron al antiguo diputado el profundo agradecimiento de todos por su protección siem-
pre valiosa y decidida, renovándole a la vez…su adhesión y afecto inquebrantables.”
     “Presentados luego los expedicionarios al diputado a Cortes Don Alonso Gullón y García Prieto y 
ofrecidos que le fueron los respetos y preferente consideración de todos, estimó igualmente las pruebas de 
afecto y adhesión prodigadas…”
     “Altamente satisfechos y complacidos salieron de estas visitas todos los expedicionarios, puesto que 
no solo se ha entrelazado más, si cabe, la cordialidad y afecto que a Ortigueira une en tan distinguidas e 
influyentes personalidades si no que se ha llevado al ánimo de las mismas la conveniencia de acentuar su 
empeño en ciertos proyectos del Ayuntamiento cuya pronta ejecución necesitamos.”
     Juan Fernández Latorre non poderá realizar a visita prometida pois o 14 de marzo de 
1912 falece en Madrid.
     Daquela, para asistir ós funerais e 16 meses despois de ser nomeado deputado do dis-
trito de Ortigueira, Alonso Gullón y García Prieto decide, por fín, deixarse ver polos seus 
electores realizando unha rápida visita na que será acompañado polo presidente da De-
putación, Ozores de Prado. Definida como unha excursión triunfal por “La Voz de Galicia” 
serviu como homenaxe ó defunto ó tempo que Alonso recolleu testemuños elocuentes no 
seu primeiro contacto coas masas de electores.
     Para deixar constancia desta viaxe iniciática “La Voz de Galicia” desplazou ó seu redac-
tor xefe, Alejandro Barreiro, que viaxou no mesmo vehículo que os políticos. Sumamente 
agradables de leer, súas crónicas agotan os calificativos en loa do falecido deputado e do 
seu sustituto e dan a entender que a visita xerou unha intensa expectación.
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     Moi cedo axuntouse un conxunto enorme de electores ante o domicilio do secreta-
rio, disputandose a satisfacción de saudar e darlle a benvida ó querido deputado.

     Comezado o acto fúnebre na antiga igrexa parroquial, espléndidamente iluminada por 
la electricidad, sentaronse todos os sacerdotes da contorna en dous longas bancadas no 
centro do templo, En postos de honor os políticos e D. Arsenio Castrillo, notario; o fiscal 
Sr. Fernández; os médicos Sres. Illade – pai e fillo -, o mestre Sr. Montenegro; o párroco D. 
Antonio Angel del Riego,  unha importante representación de As Somozas e o secretario 
Sr. Corral.

     La misa fue muy bien cantada…acompañando un profesor de armonium llegado ex profeso de 
Ferrol.

     Dende o templo trasladaronse ata o concello onde se celebrou unha imponente 
recepción. Principiou os parlamentos Andrés Corral evidenciando cuanta suerte es para 
el distrito, y para Puentes en particular, que continúe representándolo en las Cortes una 
personalidad como la del Sr. Gullón a quien todos aman porque será entusiasta y autori-
zado continuador de la obra de aquel llorado patricio.

     Tras outras intervencións xantaron na casa do Sr. Corral , pasearon pola vila e 
outravolta volveron á Casa Consistorial agasallados cun lunch onde o ilustrado farmacéu-
tico Sr. Lens dixo que Puentes y la comarca toda estaban enamoradas de su diputado. 

     Gullón que interviu varias veces ó longo do día pechou os discursos expresando 
con cuanta vehemencia trabajará para hacerse acreedor plenamente a la confianza que 
inspira. Prometendo que volvería no verán.

     Ao día seguinte regresa a Madrid sendo despedido na estación de A Coruña por 
unha trintena de políticos e unha ampla representación do Centro Castellano.

Parroquia por parroquia

          Sen contratempos, Alonso cumpleu súa palabra. Pola crónica, remitida por correo 
dende As Pontes, sabemos que: Deixando á familia na casa de Rutis (Culleredo) onde 
veraneaban, na tardiña do 20 de xullo de 1912, Gullón chega ás Pontes acompañado polo 
alcalde de A Coruña Folla Yordi. Frente á Casa Consistorial levantaran un monumen-
tal arco “A D. Alonso Gullón, nuestro querido e indiscutible diputado”. Alí foronlle presentadas 
numerosas comisións de prestixiosos veciños das parroquias. Tras un breve discurso do 
secretario Corral, Gullón asegurou que xa tiña case conseguida a instalación do telegrafo 
na vila, polo que foi moi aplaudido e vitoreado.  Acompañados pola banda de música de 

enorme manifestación…Llegaron nutridas representaciones de las parroquias de todos los municipios del 
distrito para asistir a los funerales…En el presbiterio álzase el catafalco. Largas filas de bancos y sillones 
estan ocupadas por cuanto vale en el distrito….
     Tras dos funerais, aos que asistiron 50 sacerdotes, novos desfiles e novas presentacións 
ao Sr. Gullón que informa ós párrocos de Cuiña e Iermo dun telegrama en el que le participan 
haber sido concedidas las subvenciones para reparar ambos templos y otra para proseguir las obras de la 
iglesia de Cariño. Noticias que producen excelente efecto.
     Termina la imponente recepción y comienza el banquete en el salón de sesiones de la Casa Consisto-
rial.
     El pueblo espera a la caida de la tarde para despedirnos cuando salgamos para Las Puentes, despois 
de visitar o hospital, o cemiterio, a cárcel y al magnífico grupo escolar debido al Sr. Fer-
nández Latorre… quiso el diputado visitar los domicilios de sus amigos más significados de la villa.

     Asi foron agasallados polo farmaceutico Cas-
tiñeiras, presidente do comité liberal; polo docto 
cronista da vila, D. Federico Maciñeira; polo exal-
calde D. Manuel Sandomingo, prestixiosa persoa-
lidade do liberalismo ortigueirense e polo respec-
table notario D. José Antonio Calvo Montero.
     En todas estas elegantes residencias fuimos delicada-
mente obsequiados…con champagne y pastas
--¡Viva nuestro diputado! Se oía clamar por todas partes 
-- ¡Viva Alonso Gullón!
As dez da noite chegaron ás Pontes.

La Voz de Galicia 01 setembro 1911

     
     Os lectores do xornal interesados nesta viaxe, tiveron que esperar 48 horas en 

poder coñecer a crónica de Alejandro Barreiro pois nas Pontes non había telégrafo. Unha 
vez enviada dende Vilalba estos son algúns fragmentos.

     Pese a lo intempestivo de la hora esperaban nuestra llegada numerosas y calificadas personali-
dades… En la casa del ilustrado secretario del ayuntamiento, nuestro buen amigo D. Andrés F. Corral y 
Pico, se improvisó una simpática recepción que fue preliminar de la imponente efectuada al siguiente día.
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onde se despiden negándose o deputado a que o acompañaran ata a extrema do concello. 
No momento de partir o coche, D. Julio Illade deu un viva ó deputado que foi contestado 
por todos.
     Con bombas e cohetes foron saludados en Recemel onde invitaron ós expedicionarios 
a subir á casa do xuiz municipal Martínez Malde onde foron obsequiados cun lunch moi 
ben servido. Adhesión, cariño e satisfacción por verse visitados polo seu representante 
en Cortes y principalmente por haber conseguido este año la subasta del trozo segundo de la carretera 
a Cedeira. En Somozas, onde remata a estrada, agardaba o concello en pleno acompañado 
polo médico, outros veciños prestixiosos, música e cohetes e voladores. Acompañado, en-
tre manifestacións de entusiasmo, chegaron á Casa Consistorial onde estaba preparado o 
banquete. Nos discursos comprometeuse Gullón a seguir trabajando con empeño por los intere-
ses generales del distrito que aspira a seguir representando ya que de todos sus municipios recibe muestras 
inequívocas de apoyo y tiene en absoluto asegurada la confianza de sus jefes, para poder decir que sin lucha 
o con ella, continuará teniendo el honor de proseguir representando a Ortigueira en las Cortes.
      Tras pasar por un fermoso arco un forte e violento chubasco obrigou a resguardarse 
na casa do secretario Sr. Ramirez onde pasaría a noite. Aproveitando un claro visitaron 
a igrexa e pasearon pola romería que se celebraba onde invitou a todolos nenos que ali 
estaban a unhas voltas no tiovivo, genial ocurrencia que fue muy celebrada.
     Gullón cenou co alcalde Sr. Freire, o primeiro tenente alcalde Sr. Fraga e o médico Sr. 
Aldegundis.
     O seguinte día, o deputado visitou á sociedade de agricultores “La Luz” sendo recibido 
pola directiva e o presidente Varela Bao. Alonso dixolles que quería tener la base de su repre-
sentación en la voluntad popular, que la prefería a la de los gobiernos y a la del Poder público si ha de 
seguir siendo el diputado por Ortigueira.
      Tamén intervíu o profesor que atendía á escola sostida polos fillos de Somozas resi-
dentes en Cuba. Gullón prometeu impulsar todas aquelas empresas que signifiquen ins-
trucción e cultura, anunciando a protección do Estado  para unha maior brilantez das 
Festas del Arbol.
     Dirixironse posteriormente á igrexa para asistir a solemnes cultos. Finalizados, organi-
zouse unha lucida procesión con varias imaxes e a custodia baixo palio.
     A choiva impediu as excursións previstas pola tarde, organizándose unha festa no seu 
honor.
     Os músicos que amenizaron a estancia do deputado en Somozas foron obsequiados por 
éste cunha comida.

Ortigueira, Gullón e os seus amigos deron un paseo polas rúas que estaban engalanadas 
e iluminadas.
     Tivo tempo de presenciar a procesión da Virxe do Carme antes de dirixirse á casa do 
secretario onde se aloxaba e presidir un banquete rematado con sinceiros brindis de ad-
hesión ó distinguido hóspede.
     O domingo 21, acompañados polo alcalde, Benito Cabaleiro, o médico Illade, Corral 
e outros, dirixíronse paseando á parroquia de Vilabella onde foron recibidos por cuantas 
personas de alguna significación residen en aquel punto. Tras asistir á misa mostraronlle a ponte 
que requería obras de melloramento e o párroco Sr. Chao, invitouno a un banquete onde 
as principais persoas da parroquia testimoniaron al diputado la incondicional y franca adhesión 
al mismo.
     Vitoreado incesantemente regresaron á vila a tempo de escoitar a vehemente palabra 
do ilustrado ecónomo de Santa Marta, D. Basilio González, quién, según costumbre en dicho día 
pronunció al aire libre un brillante sermón.
     Posteriormente recibiu as comisións dos concellos que visitaría a continuación, o que 
deu paso a un banquete. No campo da feira, nos festexos organizados no seu honor pola 
comisión presidida polo médico Illade, asistiu á verbena amenizada pola banda de músi-
ca. As duas da madrugada un xentio o acompañou ata a casa do secretario.
     Pola mañan do día 22 novas comisións parroquiais mereceron súa atención. Fixéronse 
fotografías antes de presidir un espléndido banquete obsequiado polo influinte e acauda-
lado convecino, o avogado Manuel Fernández Vidal.
     Tras pasar polo campo da Feira onde se celebraba unha romería, foi invitado polos 
seus amigos a un novo banquete. Nos brindis Gullón agradeceu las pruebas de lealtad que 
le tributaban y a las que – dijo – habré de corresponder con mi esfuerzo en pro de los intereses generales 
de esta comarca, ante los cuales habrán de desaparecer las pasiones personales, ya que estas ni ahora ni 
nunca hallarán en mi amparo.
     Entre outras intervencións, novos paseos e un lunch nocturno, fixéronse as duas da ma-
drugada cando os numerosos amigos acompañaron a Gullón a casa do secretario.
     O 23 foi un día de pouca actividade pública. O cronista só deixa constancia dunha es-
pléndida comida na casa do concelleiro e significado veciño de As Pontes Ramón Rivera, 
á que asistiron o médico Illade co seu fillo o farmacéutico Julio, o secretario Corral y Pico 
coa súa bela esposa e algunhas outras coñecidas persoas. Posterior paseo e retirada para 
descansar tras citarse para a despedida a primeira hora do día seguinte.
    As oito da mañan unha numerosa comisión acompaña a Gullón ata o Riego del molino 
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     A mañan seguinte asistiu a unha función relixiosa en honor de Santa Marta, ocupando 
a presidencia da procesión consecuente.
     Tomou café coa agrupación “Juventud ortegana” dirixindose despois á festa campestre 
que se celebraba en Senra.
     O dous de agosto asistiron 120 comensais a un banquete ofrecido polo alcalde de Orti-
gueira, Sandomingo.
     Nos seguintes días visitará Espasante, Ladrido, Couzadoiro, Veiga, Feás, Landoi, Senra, 
onde visitaron o campo experimental de agricultura, Mera, recibirá unha comisión de 
Freires, viaxará ó Barqueiro, Ribeiras de Sor, Celtigós, Cariño, Pedra, Sismundi, Cerdi-

La Voz de Galicia 06 agosto 1912 La Voz de Galicia 07 agosto 1912

     O 26, a cabalo, sairon para Moeche. 
     Acompañados por unha nutrida comitiva de As Somozas que foron relevados na ermida 
de San Ciprián. Ali, os representantes de Moeche deron a benvida ós visitantes. O alcalde 
Freire Rodríguez; Vilarelle, xuiz municipal; Faustino Fernández, secretario do concello; 
Baldomero Fernández, secretario do xuzgado; Canoura, o médico y los influyentes veciños 
Sres. Espantoso (antiguo jefe de los solidarios) y del ex alcalde Muiño (D. Pedro). Testimoniandole en 
nombre de sus electores de Moeche una adhesión muy sincera, que habrían de demostrar en el inesperado 
caso de lucha electoral.
     Conviene advertir que que los que han hecho estas manifestaciones son vecinos de decisivo arraigo en 
el distrito.
     O banquete disposto  na casa do secretario do concello acudiron representacións de 
todas as parroquias, entre eles o cura de san Xurxo que agradeceu a subvención para 
obras da súa igrexa.
     A mañan seguinte chegou a Moeche o presidente da Deputación Ozores de Prado e 
unha comisión do concello de Ortigueira. Todos participaron no novo banquete. Descor-
chado o champagne Gullón prometeu que los primeros beneficios que trabajaría serían para este 
Ayuntamiento tan sufrido y tan necesitado de comunicaciones.
     En lucida cabalgada parten de Moeche na mañan do 28. Na estrada esperáballes un 
automovil no que chegan a Ortigueira. Entre vitores, miles de almas de todos los contor-
nos se suman ao grandioso recibimento. Pasan baixo un artístico arco que lle dedican “El 
ayuntamiento a su diputado”.
     Al descender del automovil, el gentío le aplaude incesante y delirantemente. Alvaro é rodeado polos 
políticos locais, mentres duas bandas de música executan animados pasodobles. 
     La manifestación resulta tan colosal como imponente.
     En volandas o deputado accede á Casa Consistorial onde recibeu a numerosas comi-
sións. 
     Aloxado na fermosa casa do subdelegado de Medicina D. Pedro Castiñeiras o xentío 
obrígalle a sair ó balcón, con una emoción que entrecortaba sus palabras, reiteró su profundo y per-
durable reconocimiento por tan grandiosa manifestación de afecto.
     Pola tarde visitou o Concurso de Ganados onde presenciou as labores dos xurados Sres. 
Hernández Robredo, Eguileor e Rof. Despois foi á Alameda donde se verificaba un animado 
paseo amenizado por las bandas de música.
     Invitado a un lunch pola redacción do xornal local “La Opinión”, participou nunha 
animada velada.
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Gullón, tras do banquete na rectoral de Iermo, 
cando todos os seus electores pasaron a saudalo, 
solo se advirtieron tres excepciones. 
            

                          La Voz de Galicia 24 setembro 1912

 
    
     Quedar marcado como desafecto á rede po-
lítica dominante na parroquia, no concello e no 
distrito podía crear situacións de indefensión 
dramática, tal como explica o semanario “Ecos 
del Eume” no seu editorial de 05 de febreiro de 
1911: 
     “El caciquismo se aprovecha de su preponderancia 
en el país, adquiriendo siempre  por malos medios, para 
aniquilar al pobre labrador que no se presta a seguir la 
senda que tan funestamente tiene marcada ese parásito 
que es la causa de nuestro atraso.
     Se despide a los jornaleros, se les saca el ganado que tie-
nen en aparcería, se les apremia despiadadamente para 
que se satisfagan sus descubiertos, se les sube una enor-
midad la cuota del repartimiento de consumos, en fin, se 
acude a medios tan bajos e inicuos que colocan al pobre 
entre la espada y la pared y precisamente, o tiene que ac-
ceder a depositar su sufragio que no esta dentro de sus 
convicciones y por tanto reñido con su conciencia, o sucumbe irremisiblemente si se haya poseido del valor 
cívico necesario para ejercitar uno de sus sacratísimos derechos, como el de emitir libremente su voto. Por 
estas represalias tiembla verdaderamente el pobre ante el solo anuncio de una contienda electoral y esto 
obedece al atraso moral y material de Galicia…”
     Esta valoración efectuada dende Pontedeume, un distrito electoral dominado polos 
conservadores, concretamente pola organización do marqués de Figueroa, podía ser per-
fectamente aplicable a calquera outro de Galicia. O nivel económico da poboación rural 

do…   
      Segundo as crónicas do xornal liberal por todas partes xentío aclamando, avogados, cu-
ras, médicos, opulentos propietarios, fomentadores, militares retirados, bombas, músicas, 
casas engalanadas con colgaduras, artísticos arcos florales, banquetes nas rectorales, nas 
casas de ricos hacendados, nas casas consistoriais, misas, procesions…
      O día 8, no teatro, alumbrado con focos electricos, un colosal banquete con 220 comen-
sales acomodados en catro grandes mesas no patio de butacas e no salón de descanso, no 
escenario a presidencia con Gullón, o alcalde Manuel Sandomingo e o virtuoso párroco de 
Barbós, D. Francisco Piñeiro.
     Los palcos y galerías aparecían ocupados por mujerres hermosas, que con su presencia prestaban realce 
al acto.
     No seu discurso Gullón vai sacando conclusións definitivas da xira: Si le han proclamado 
diputado indiscutible por este distrito, acepta el honor y esta bien seguro de que no ha de perderlo mientras 
los que le concedieron tal honor persistan en su propósito con la firmeza y energía de que estan dando 
muestras… considerándose definitivamente afianzado en este distrito.
     Para finalizar visita Cedeira, onde prometeu solemnemente que sería el amparador y puri-
ficador de la administración municipal.
     A noite do 9 de agosto, tras 21 días de campaña, regresa ó seu domicilio en Rutis. 
     So quedaron por visitar os vales da zona oriental. Mes e medio despois fixo de novo base 
en Ortigueira e durante cinco días, viaxando a cabalo, visitou Mañon, Iermo, Insua, Gra-
ñas de Sor e Devesos onde recordou que se instalou a cartería gracias as súas xestións.     
     Nas crónicas da xira a estas últimas parroquias do distrito reproducese o mesmo am-
biente triunfal que anunciaba o primeiro titular de “La Voz de Galicia” cinco meses atrás. 

O lado escuro
 
       Sin embargo algún tipo de oposición encontrou, obrigándolle, dende primeiros de 
agosto, a prevenir aos asistentes ós mintins de cantas propagandas vienen efectuandose contra 
él.
     A organización liberal do distrito electoral de Ortigueira pechou filas no seu esforzo 
hexemónico, chegando a “pasar lista” dos asistentes ós actos da campaña de presentación 
do deputado, denunciando as ausencias. Así, na manifestación de adhesión y cariño al Sr. 
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representou A Coruña cidade, tamén polo artigo 29 – foi sustituido por José Sánchez 
Anido, Vizconde de San Antonio, home de total confianza na organización prietista que 
representou a Ortigueira nunha lexislatura. A continuación, nas dúas últimas eleccións 
do período déronlle a credencial a Carlos Albert Despujols, comerciante catalán, xenro de 
Manuel García Prieto. 
     Asi, remato este paseo por un distrito electoral pacificado citando un par de telegra-
mas:
Do alcalde de Ortigueira ó ministro de Estado Manuel García Prieto:
     “Después de haber recorrido con gran éxito la mayor parte del distrito, ha llegado a esta villa Alonso, 
que fue aclamado en manifestación imponente como diputado indiscutible por Ortigueira. Por la satis-
facción que a causado complázcome en participárselo, reiterandole una cariñosa adhesión y un cordial 
saludo en mi nombre y en el de los amigos”.
     A éste telegrama contestou García Prieto con outro:
     “Agradecido a su afectuoso telegrama y al recibimiento entusiasta que usted y amigos, a quienes envío 
saludo muy afectuoso, acaban de dispensar a mi sobrino Alonso, estimo mucho su cariñosa ahesión a la 
que sabe que correspondo con mi amistad”.
     Este expresivo telegrama del Sr. García Prieto al Sr. Sandomingo, ha producido un gran entusiasmo en 
cuantos le conocen, porque es bastante para esperar que a Ortigueira no le faltará la valiosísima protec-
ción de hombre tan ilustre como el ministro de Estado.

     
  

Nota do autor: Agás advertencia, os textos en cursiva foron publicados nos exemplares contemporáneos 
de “La Voz de Galicia”.
( 1 ) “… no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es 
uso entender, sino al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparente-
mente parlamentarias. O dicho de otro modo: no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los 
vicios y las corruptelas…al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la 
misma regla”. COSTA, Joaquín, 1902. “Oligarquía y caciquismo” Ateneo de Madrid. Ediciónes de la revista de 
trabajo, 1975.
( 2 ) Ver BRISSET MARTIN, Xavier, 2010, “Os solidarios ante o invicto marqués” Cátedra, revista eumesa de 
estudios nº 17: 47-69.
( 3 ) Ver BRISSET MARTIN, Xavier, 2011. “As eleccións de 1910. Baixo o asfixiante manto protector” Anuario 
Brigantino nº 33: 215-226.
( 4 ) Ver BRISSET MARTIN, Xavier. 2010. “O poder e as fragas” O retorno nº 4: 77-120.
( 5 ) Entre as sociedades de emigrantes dos sete concellos do distrito electoral de Ortigueira crearon 31 escolas 
con 50 aulas. (Fonte: Exposición “Nós mesmos” da Secretaría Xeral de emigración).

(90% do total),  ainda na loita antiforal,  estaba caendo por baixo do nivel de subsistencia, 
da pura fame.
      De feito, neses anos, unha das responsabilidades dos deputados galegos era esixir do 
goberno a libre entrada de maiz e centeo procedentes do extranxeiro, grabados pola pre-
sión dos trigueros casteláns. 
     Neses mesmos días da visita de Gullón por Ortigueira, a mesma “La Voz de Galicia” 
recollía esa reivindicación:
      “Interesa la obtención de maiz y centeno barato, no solamente porque constituyen la base de la ali-
mentación de la población campesina, sino porque, además, forman parte del racionamiento de nuestra 
numerosa ganadería, que este invierno sufrirá grave crisis por la falta de paja y heno que no se han podido 
almacenar a causa de la inclemencia del tiempo.
     De no decretarse inmediatamente la franquicia arancelaria que se solicita, antes de morir de hambre, 
los labradores gallegos emigrarán en masa, dejando abandonadas las aldeas y produciendo un mal mayor 
a la nación que el que representa la disminución de un derecho arancelario…”
     Curiosamente o tema non o tocou en ningún momento o deputado maragato.
     Por un lado o distrito de Ortigueira destacou pola sua masiva aportación ó continxente 
emigratorio, destacando a súa grande capacidade de autoorganización, solidariedade e 
rexo compromiso coa terriña, expresada vehementemente na laboriosa construcción de 
escolas ( 5 ), para vergoña histórica de varias xeracións de políticos ineptos e corruptos. 
Pero por outro lado tamén cómprelle o mérito de liderar o intento autóctono de integrar á 
casa labrega, como unidade de producción, nos mercados capitalistas.  No distrito de Or-
tigueira gracias ó esforzo de moitos, algúns citados neste artigo, houbo un día de esperan-
za cando conseguiron organizar, sen intermediarios,  importantes envíos de gando cara 
o mercado catalán.  Procurando unha vida digna para o traballador agrícola conseguiron 
dar saída rentable ó producto estrela do campo galego. Por un tempo.
     Para ter éxito nesa empresa máis de un debeu pensar que era moi interesante a amizade 
co sobriño do que sería cinco veces presidente do consello de ministros. Nese sentido 
Gullón era un peón doble. Por un lado servía á oligarquía e ós caciques locais mantendo 
maniatado a un distrito, pero polo outro podía resultar un aliado útil nunha aposta estra-
téxica para sacar á comarca do atraso.
     Ata o golpe de Primo de Rivera, no ano 1923, houbo outras 6 eleccións. En ningunha 
delas os electores do distrito foron chamados a votar pois sempre se presentou un can-
didato único. Alonso recuncou tres veces como representante de Ortigueira – despois 
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O CAMIÑO DOS ARRIEIROS: Un tesouro etnográfico e ar-
queolóxico  a recuperar.

Manuel Camba Gayoso
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O CAMIÑO DOS ARRIEIROS: Un tesouro etnográfico e arqueoló-
xico  a recuperar.

Man

uel Camba Gayoso

O  camiño real económico máis antigo do noroeste peninsular, ten  séculos de 
máis;  sendo  facho e sinal na antigüidade máis remota cuxa notable testemuña de habitat 
humano  ao carón do seu sendeiro ( e non falamos precisamente de túmulos, senón de 
asentamentos humanos) ... decimos ficaba, porque os nosos labregos por descoñecemen-
to os borraron completamente do mapa. Ainda así, a nosa historia párase neste camiño 
primitivo indicándonos que a través do mesmo fluíu unha constante comunicación que 
afondara progresivamente  nas relacións entre o noroeste peninsular e os povos das illas 
Británicas , a península armoricán e outras moitas terras tanto do norte coma do sur den-
de a idade do bronce; é dicir, moito antes da época céltiga.

Este camiño enganchóunos a moitos de nós; a mín particularmente  dende hai 
máis de vinte anos, dende aquela visión do mapa  septentrional do noso País, que nos indi-
caba xeográficamente o paso entre a Chaira  do Eume e o Oceano marcado por un camiño 
prehistórico que a través da serra Faladoira e Coriscada, adentrábase na península de 
Bares para morrer ao pé do coído, o porto oceánico que nos levaría as Illas Casitérides.

Seguindo os pasos marcados nos libros e no sentir de Federico Maciñeira inicia-
mos a andaina arrieira de investigar o camiño coa tranquilidade que dá o saber que non o 
ían levar por diante, ou polo menos  iso pensaba eu  hai vinte anos; hoxe en dia a decora-
ción da serra Faladoira e da Península de Bares cambióu e fixo cambiar moitas cousas.

Máis aínda se temos en conta que non era o típico  e amplo camiño de carro senón 
que dende sempre fora sendeiro, e faciase a paso de besta,  levando mercadurias (unha das 
rutas do estaño) dende o Océano ata o interior de Galiza e viceversa que, como saberedes, 
eran os Arrieiros os encargados de andar e desandar  este percorrido.

Manuel Camba Galloso
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Dende a saída das Pontes, a 
ruta, ainda que asfaltada e atractiva, 
non vai coincidente co tramo real do 
camiño primitivo, mais sí gañamos 
calidade; subindo  por Garabatos , 
deixamos atrás os eidos da Pena da 
Besta e o Dozáns ata chegar a estra-
da xeral no punto do Cristo do Ba-
ñal, onde teremos que subir á zona 
alta  enfrente do cruce e seguir polo 
tendido eléctrico ata empatar con 
outras pistas camiño ás estribacións 
do Caxado, tornándose agradable na 
súa baixada  cara as Cabanas.

O desvio polo Rego do Ouro 
levaranos á vella cruz vixiante da 
entrada nun eido pechado con fortes 
muros que pode moi ben  ser a derra-
deira  morada dos nosos antergos.

Seguindo viaxe, pasamos po-
las Eiroas e a cruz  esnaquizada, para 
ir baixando de novo a estrada xeral 
e a Pena Moura e acometer a longa 
recta do Vidueiro que nos levará a 
Mámoas , a zona recuperada do ca-
miño, cos seus monumentos megalí-
ticos no outeiro da Faladoira.

 

Mámoa no alto da Faladoira.

Cruz no cruce a Santomé e Devesos.

O CAMIÑO DOS ARRIEIROS DENDE AS PONTES A BARES:Asi pasaron os anos, percorrendo lugares concretos do camiño, trazando rutas e 
alternativas  na sua bisbarra, cotexando datos e investigando os asentamentos humanos 
á beira do camiño primitivo.

Asi pasaron os anos, cheíños de  sinsabores, foron moitas as ocasións nas que 
chorara por dentro ao ollar impotente como desapareceran probas inequívocas de asen-
tamentos antergos  ao longo do camiño, ou como o cortaran para facer a nova estrada 
a Ortigueira e a Mañon. Algo que poderiase minguar falando, mais nunca coa coñecida  
actitude de obrar sen consultar  dos concelleiros de cultura dos Concellos afectados nin 
do Conselleiro da Xunta de Galiza.

Mais ata aquelos dias da festa do Carmen nas Pontes, en que tiñamos unha caseta 
adicada a informar da nosa veciña Breizh dentro da LIGA CELTIGA GALAICA, orga-
nización da que son parte  dende a sua fundación, hai 15 anos. Daquela coñecin xentes 
inquedas das Pontes nos que me apoiaría para ir avanzando no coñecemento do camiño a 
través da creación dunha asociación cultural que se centrara no mesmo. Efectivamente,a 
Asociación Cultural “CAMIÑO DOS ARRIEIROS”, aunque cunha vida efímera , tivo o 
seu papel de recordar a xentes das Pontes e Mañón o tesouro que tiñan nos seus eidos.

Máis de vagar, recollera a testemuña do camiño a nosa asociación LIGA CEL-
TIGA GALAICA, que a través do seu boletín CAMIÑO DOS ARRIEIROS informara a 
través dos seus dez números de periocidade gratuita tanto da existência do camiño como 
dos estudos acometidos para a súa dignificación e posta en valor.

Froito deste traballo, dividíramos o camiño en 21 tramos de 2 ou 2.5 kms, coa idea 
de face-lo atractivo para todas as idades, gostos e necesidades.

Todo elo condensado nun triptico doble que editamos e difundimos xunto co dé-
cimo numero do Camiño dos Arrieiros.

Xa nos derradeiros anos, de novo recolle a testemuña a PLATAFORMA POLA 
DEFENSA DO PATRIMONIO DAS PONTES, quen con moi bo tino andamos a organizar 
conxuntamente con outras asociacións o percorrido do camiño primitivo e mesmo inves-
tigando para melloralo e facelo aínda máis atractivo do que é na actualidade, deseñando 
alternativas coincidentes co camiño primitivo cun marxe de desviación inferior a 50 m.
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Unha fortisima mamoa indicanos o ca-
miño cara o maxestuoso e amplo Pico da Coris-
cada e a fermosa baixada cara o  cruce de San 
Pedro, dende onde poderedes achegarvos a Or-
tigueira polo Baleo.

Si teño que reseñarvos que na beira do 
Camiño (nomeadamente no Candedo e no pé da 
Coriscada)  aparécennos indicadores con pla-
nos e fotos do percorrido; mais nomeando rutas 
concretas, omitindo que todas forman parte do 
Camiño dos Arrieiros.

Deleitarémonos cos túmulos recupera-
dos no alto da subida inmediata ( a través dun-
ha importante estación tumular), para seguir a 
innoble pista eólica de terra reconfortándonos 
o saber que o noso querido camiño primitivo 
vai con nós, mais uns 40 m a nosa dereita.. Asi 
chegamos o noutrora forte caserío de MUNÍN, 
enorme caserón que dende eiquí reinvicamos a 
súa recuperación para ser a sede do Centro de 
Interpretación do Camiño dos Arrieiros.

Mais adiante, máis sorpresas; a fortísi-
ma necrópolis de Pena Blanca co seu  cruce de 
camiños no seu pé, simbolizado noutrora por 
un cruceiro ( hoxe en día só queda a súa base). 
Atravesamos de seguido a Pena Moura e o Pico 
Galiñeiro para ir bater co camiño de baixada 
cara as pistas da bisbarra do Barqueiro por Mo-
gor, onde a súa igrexa sempre representou para 
nós a rerferencia.

Restos do Cristo de Mouraz.

Deixando a Pena Faladoira 
detrás nosa, atravesamos o Candedo, 
lugar cheo de lendas; pólas suas lon-
gas pistas ata á chegada do complexo 
recreativo do Cristo de Mouraz, inter-
medio do camiño e  a subida final cara 
os Muros de Chao, fermosisimo lugar 
hoxe ocupado por um parque eólico.

Coma sempre, o recoñecemen-
to das nosas xentes actuais  ás teste-
muñas do pasado non existe. Mesmo a 
ignorancia a sabendas en aras do mo-
dernismo mal entendido é sinónimo 
de “cambio “: así cambiaron  a chaira 
fermosisima dos Muros de Chao nun-
ha estación eólica cheo de pistas alqui-
tranadas; así borraron do mapa un po-
sible asentamento primitivo bordeado 
de fortes muros ao pé da Coriscada e 
así  ningunearon a famosa pedrafita 
do Cristo do Mouraz ( que deu nome 
e fama a ese cruce de camiños, xusto 
no medio do Camiño dos Arrieiros) 
ata deixala rota e despreciada , er-
guendo o seu carón un custoso centro 
recreativo.Mesmo alguén levara unhas 
cadeiñas que unha persoa boa e xene-
rosa tivo a ben rodea-la pedrafita para 
enmarcar a sua protección.

É visto que aquelo que non se 
pode aproveitar, o eliminan sen pudor; 
mais sigamos coa nosa viaxe:

Cristo da Faladoira
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Furna dos mouros

Unha cazoleta das moitas existentes no Chan da Caldeira.

Ali temos a ruta cortada póla línea do ferrocarril, polo que temos que ir subindo 
polo Colexio do Barqueiro cara as enormes Pedras Cañoles, hoxe inexistentes e ocupadas 
por unha mina.

Dende sempre, despois dun estudo de acceso,  sacáramos en conclusión que baixo 
ningun concepto debemos adentrarnos no recinto da mina  e moito menos atravesa-la; asi 
que o vadeamos ate empatar co Camiño real do Barqueiro, que nos fará de referencia ata o 
Chan do Tesouro, o pé da necrópolis da Chaira da Caldeira ,povoada de túmulos e cistas 
de diversas épocas xunto con a pena-altar onde, dende sempre, temos parada para disfru-
tar da paisaxe de Loiba, Ladrido e no lonxe as terras de Cariño gardadas pola Capelada.

Atravesamos este importante  Chaira e os restos dos seus asentamentos ( hai de-
señado un plan eólico para a Chaira da Caldeira, que destrozaría o que alí hai)  ata chegar 
o Facho Maeda, lugar das sinais de lume, xunto con outros fachos da bisbarra como o da 
Garita de Herbeira, na mítica Serra da Capelada.

Baixamos pois de novo ata atravesar a estrada de Bares, para a través dos eucalip-
tais do Campelo , noutrora outeiro cheo plataformas de fortes muros e vida, como pode-
riamos definir as alturas de Bares (“bar”, terras altas) finalizar a andaina na mítica Igrexa 
Vella da histórica praia de BARES , onde o baño na praia é obligado xunto cos “cañóns de 
cerveza” dos bares do porto.

A zona da Igrexa vella corresponde a vella aldea que dera forma a todo o perímetro 
económico que adquirira forte reputación dende a idade do bronce (donde dín que os 
fenicios montaran unha sucursal).

Asi chegamos ata o final do conto: os que sodes da bisbarra deste primitivo sen-
deiro tedes dabondo para sentirvos fachendosos; agora bén; teredes que apreciar o que 
tedes e poñelo ben en valor; senón, o esforzo que fixeron os nosos antergos e os nosos 
propios non servirán  para nada.
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O MÚSICO JULIO BERMÚDEZ RIVERA

Ovidio Garciá
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Julio Bermúdez nace no Aparral  (As Pon-

tes) o ano 1929, dentro dunha familia humil-

de composta de seis membros, seus pais e ca-

tro irmans: Natalia, Carmen, Pablo e o maior 

deles, Julio.

Daniel, o seu pai, era un home ben preparado, 

tiña unha gran cultura xeral, destacaba na 

súa parroquia; era carpinteiro, ebanista e foi 

traballador de Calvo Sotelo. A súa prepara-

ción motivou que fixera de mestre sen título, 

o que non foi atranco para que Daniel e ho-

mes coma él conseguiran eliminar en grande 

medida o analfabetismo imperante que casti-

gou o noso país, sobre todo nas aldeas; moi-

tos mozos ían daquela ás noites aprender a 

ler e as catro reglas.

Daniel, dándose conta que o seu fillo Julio xa 

de neno tiña unha grande aptitude para a mú-

sica, considerou que para sair á vida tiña que 

estar preparado, e inculcóulle unha preparación e modais non habituais para un rapaz da-

quel tempo;  D. Antonio Pico Blanco, o autor do himno de As Pontes e un dos directores da 

Banda de Ribadeume, foi o mestre 

de Julio na escola Nacional.

Entre os doce e trece anos, Julio de-

cide que quere ser músico e estuda 

solfeo con Servando López Bouza 

(o trompeta) que era veciño del (da 

Pedrafita Aparral) e ós dous anos 

preparándose con Servando, este 

dille:  -Xa sabes tanto coma min, 

voute mandar xunto a Rodrigo Ló-
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mencionadas.

En 1963, con  tempos moi dificiles, a súa 

inquedanza musical lévao a buscar novos 

horizontes e Julio viaxa a Inglaterra, país 

no que permanece varios anos. Ó pouco 

tempo de chegar coñece a Juan M. Luen-

go, exfundador de Los Iberos en España, 

que casado cunha inglesa, vive en Londres. 

Este músico forma un grupo con Julio e 

outros, nomeado Los Tamigo; actúan nun 

dos mellores clubs restaurant da gran city 

de Londres. Como trio Los Zingaros y su 

Conjunto graban un single.

Despois duns anos con este grupo, e solicitado por outro chamado Los Galaicos, este úl-

timo actúa no Club Restaurante Costa Brava e acompaña atraccións tales como Carmen 

Cansino, Antonio o bailarin, Paquita Rico, os Zafiros e moitos máis. Despois de cinco 

anos con este grupo, Julio regresa a España en 1974 

e fixa a súa residencia en A Coruña coa súa familia, 

cumprindo así unha etapa máis na súa experiencia.

Á renuncia dun músico na Orquestra Los Satélites, 

según comentario de Sito Sedes, vocalista por anos 

da mesma, fixo que Julio entrara como contrabaixo 

para esa gran orquestra, e pasando un tempo, por 

razóns que non veñen ó caso, cambia de instrumen-

to pasándose ó trombón de varas, que xa coñece, e 

amplía estudos dese instrumento da man de D. José 

Crespo, membro da Banda Municipal de A Coruña.

Incorporado de novo en Los Satélites graban o pri-

meiro single en Madrid; en anos sucesivos seguen 

grabando en Madrid, Barcelona e Vigo; actúan na TVE e con frecuencia na TVG. Por un 

pez. Con Rodrigo segue a estudar solfeo e este proponlle tocar a trompeta axeitándolle 

moi ben, e así segue praticando con Servando ese instrumento; era tanta a súa afición que 

esta sería a súa vocación e forma de vida definitiva.

O 15 de Agosto de 1945, Julio, ós 

dezaseis anos inicia a súa carreira 

musical na orquestra Puentes da 

que era director Rodrígo López, 

quedando incorporado a esa for-

mación ata o ano 1950, data na 

que ten que marchar ó servicio 

militar, tócalle o destino de trans-

misións de A Coruña; no cuartel 

consegue un permiso para sair ás 

tardes e así estuda o contrabaixo con D. Artés, contrabaixista da Banda Municipal de A 

Coruña.

A orquestra Puentes pasa por unha crise 

e unha serie de músicos vanse e fundan 

unha nova, chamada orquestra Hispania 

que duraría apróximadamente un ano, 

desaparecendo despois. Unha parte dos 

músicos fundan outra co nome de Or-

questra Mallorca. 

Ó regreso da vida militar, Julio incorpóra-

se de novo á Orquestra Puentes tocando 

a trompeta e o contrabaixo. Un ano des-

pois da creación da Mallorca, pasa a ser un compoñente máis dela.

Este músico realizou números desenfadados que foron a delicia do público, disfrazado 

tocou muiñeiras coa armónica e a frauta. Así mesmo coa Orquestra Mallorca participou 

no Desfile de Estrelas. Estas dúas orquestras, a Puentes e a Mallorca, percorreron a maio-

ria do pais galego,  así mesmo ambas marcaron un fito importante na historia da música 

de As Pontes, tanto, que a afición musical actual débese en parte ó reflexo das orquestras 
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Fillo, irmán, amigo, compañeiro, que máis ten; 
trinta anos de oito horas ó día convivindo
é moito tempo… durou pouco, xa pasou, 
a realidade é moi fría, imponse.

Compañeiro ¡quen che roubou o alento!, 
a medida das cousas foi inxusta contigo,
cada vez que o penso éntrame frio nos osos 
e arrepíos na alma. 

En memoria de Manuel Rivas Almeida.

As Pontes 2011

Ovidio García Pazos

tempo Los Satélites traba-

llan moito en Suiza tal como 

Berna, Zurich, Ginebra, Lou-

same, Basilea,e máis tarde en 

Londres, Buenos Aires e Ca-

narias.

Da infinidade de anécdotas 

que escoitamos, temos dúas 

que sacadas do seu contexto, 

a día de hoxe, son para rirse, 

pero situadas na posguerra 

eran dramáticas, esto debe 

dar idea das privacións que sufrian moitas familias, pois en xeral non habia case de nada.

Nunha parroquia cercana a Vilalba polo San Martiño ian dous músicos comer á casa que 

lles asignaron (naquel tempo os músicos repartíanse para comer e durmir en casas parti-

culares), subiron a escaleira e no descanso habia unha palangana con auga, alí lavaron as 

mans, subiron ó cuarto donde estaba a mesa de xantar, sentáronse no banco a esperar pola 

comida e ó pouco tempo subiron un recipiente cheo de patacas cocidas; a súa sorpresa 

foi cando viron que viñan na palangana donde eles lavaran as máns. O músico máis novo 

paralizóuse e non sabía que facer, pero o máis vello con experiencia fíxolle señas para que 

collera as patacas do medio e das de encima 

pois estas non tocaban na palangana.

Noutro pobo, cando acabou a verbena e un dos 

músicos se foi deitar, espertaron e levantaron 

da cama a unha señora para que se deitara él; 

a cama ainda estaba quente, e o músico non se 

desnudou e durmiu enriba da roupa. 

Despois de 18 anos en Los Satélites, Julio xu-

bílase en 1992 con 62 anos de idade.     
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A  “SOCIEDAD  NATURALES DEL
 AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ”  

NO SEU CENTENARIO.

NACEMENTO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA E INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA NO CONCELLO DAS PONTES. 

Manuel Souto Lopez´
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INTRODUCIÓN

I.- O ASOCIACIONISMO ESPAÑOL E GALEGO EN CUBA NAS PRIMEIRAS 

DÉCADAS DO SÉCULO XX.

 1. A formación das primeiras asociacións.

 2. Unha aproximación ao seu desenvolvemento histórico.

 3. Tipoloxía das asociacións españolas.

 4. Un intento de cualificación.

 5. O liderado.

 6. As actividades das asociacións.

II.- A SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES 

DE GARCÍA RODRÍGUEZ.

 1. Constitución. Factores que explican a súa fundación, denominación social e 

finalidades.

 2. Configuración organizativa.

3. A delegación da sociedade nas Pontes de García Rodríguez:

3.1. A creación.

3.2. Funcións da delegación.

3.3. Historia da delegación e participación na creación de escolas.

 4. Evolución histórica da sociedade e actividades realizadas.

5. Relacións co concello das Pontes de García Rodríguez.

6. A Ditadura e a incautación de escolas.

 7. Fontes de financiamento.

8. Medios de difusión.

 9. Relación con outras sociedades e institucións.

ÍNDICE:
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“…dotando a aquel nuestro amado rincón de amplios y modernos plan-
teles educativos, con todos los elementos necesarios á la instrucción y 
cultura, que recibirán nuestros hijos, los hombres del mañana, los que 
muy pronto han de sucedernos en la lucha por la existencia y con mayor 
consciencia de sus actos en la mas completa regeneración de nuestra 
amada Galicia”. 

(NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES, 1915)

“…el verdadero amor a la patria chica, el interés por el engrandecimiento 
del pueblo que nos vio nacer y el de proporcionar a nuestros hijos, a 
nuestros hermanos, una esmerada cultura y una verdadera instrucción 
en todos los órdenes del saber, levantando al efecto, con nuestro propio 
esfuerzo en aquellas nuestras parroquias y en la cabecera de nuestro 
Término municipal, Templos de enseñanza,… todos cuantos nos hon-
ramos con haber nacido en aquel rincón de la progresista Galicia, pres-
tamos la debida cooperación, pues a ella estamos obligados...a lograr 
ver coronado por el éxito, el ideal, ese ideal sublime de dotar a nuestro 
Término municipal de Puentes, de Templos educativos, base principal en 
que descansa el progreso de los pueblos”.

(NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES, 1918)

III. A ACCIÓN EDUCATIVA DAS SOCIEDADES DE INSTRUCIÓN.

1. Panorama escolar de Galicia e do Concello das Pontes a principios do século XX.

2. A acción educativa das sociedades de instrución en Galicia nas primeiras décadas 

do século XX.

IV. A ACCIÓN EDUCATIVA DA SOCIEDAD NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

PUENTES.

 1. As escolas: creación, arquitectura e instalacións, medios materiais, distribu-

ción xeográfica, cesións.

V. ACTIVIDADE BENÉFICA, RECREO E PROTECCIÓN MUTUA.

 1. O panteón social no cemiterio de Colón.

 2. A sociabilidade entre os nativos. As festas e romarías.

           3. A beneficencia. 

CONCLUSIÓNS.
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Pero para estudar unha das moitas microsociedades que se fundaron na Habana a 

principios do século XX debemos realizar unha pequena aproximación á historia, ti-

poloxía, cuantificación e actividades das asociacións creadas por españois en xeral 

e galegos en particular na illa a finais do século XIX e principios do XX. Esta aproxi-

mación permitiranos achegarnos ao pasado e ao presente escenario onde tivo lu-

gar a creación da sociedade de instrución obxecto de análise no presente artigo.

Por este motivo no primeiro capítulo amosaremos un pequeño estudo do aso-

ciacionismo español e galego en Cuba na primeira metade do século XX.

No segundo capítulo centraremos a investigación en presentar a constitución, or-

ganización interna, evolución histórica, fontes de financiamento, etc, da socie-

dade  “Naturales del Ayuntamiento de Puentes”, e as relacións externas man-

tidas con outras sociedades e co Concello das Pontes de García Rodríguez.

Nunha terceira parte revisaremos a acción educativa das sociedades de ins-

trución na Galicia da época. Tendo en conta que un dos motivos do nacemen-

to e preocupación pola educación destas entidades é a pobre situación es-

colar presentaremos unhas pinceladas do panorama a nivel galego e pontés.

O cuarto capítulo está adicado á intervención educativa da institución na lo-

calidade de orixe dos emigrantes que nos permitirá profundizar no proce-

so de creación de escolas na vila e en cada unha das parroquias do municipio.

Por último no capítulo quinto falaremos da evolución da sociedade unha vez construí-

dos os planteis escolares que fará centrar as súas iniciativas na beneficencia e no recreo.

Barco de emigrantes no malecón da Habana.

INTRODUCIÓN.
Un dos elementos fundamentais para comprender o complexo proceso de asimilación ou 

integración das colectividades de inmigrantes españolas nas sociedades receptoras, é o 

estudo do asociacionismo de carácter étnico que se vai desenvolver nos países americanos 

dende mediados do século XIX; e que no caso concreto de Cuba vai  adquirir unha grande 

importancia, pervivindo ainda na actualidade.

O estudio destas institucións étnicas e o seu significado representou, para a historiografía 

da emigración unha nova controversia sobre o rol que éstas desempeñaban nos procesos 

de inserción dos inmigrantes.

 Os defensores da teoría do melting-pot, seguindo os postulados apuntados por G. 

Germani, suxestionan que a longo prazo estas sociedades reforzan e facilitan os proce-

sos de asimilación. As sociedades voluntarias suplirían en parte as lagoas e deficiencias 

dos servizos a cargo do Estado, mantendo escolas, hospitais e outros centros asistenciais. 

Pero, sobre todo, desempeñarían a función de estruturas de transición no proceso de 

adaptación social dos inmigrantes, amortiguando a incorporación destes, sendo un factor 

de seguridade psicolóxica e actuando como axentes de aculturación.

 Mentres que os partidarios do pluralismo cultural entenden que a propia existen-

cia destas sociedades significa o fracaso da integración dos inmigrantes, sendo boa proba 

desta situación a pervivencia durante un longo período de tempo de diversas identidades 

nacionais nos países receptores.

 Na Cuba de finais do século XIX e primeira metade do século XX creáronse un gran 

número de sociedades. A maioría tiñan un carácter étnico e agrupaban a españois proce-

dentes de distintas rexións, provincias, municipios ou parroquias españolas.

 Unha das tipoloxías de asociacións que máis importancia tiveron, sobre todo pola 

intervención nas localidades de orixe, foron as sociedades microterritoriais que tiñan a 

maior parte o calificativo de sociedades de instrución.

No presente artigo faremos un estudo de caso dunha sociedade de instrución que tiña a 

súa sede na Habana. E profundizaremos na intervención escolar da sociedade no muni-

cipio orixe dos seus membros. Trátase da “Sociedad de Instrucción, Recreo y Protección 

Mútua Naturales del  Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez”, que o vindeiro ano 

2012 cumpre cen anos e pretende este artigo ser unha homenaxe á súa longa traxectoria.
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mar unhas redes de sociabilidade na colecti-
vidade como desempeñar actividades laborais 
similares, centradas no comercio ou no sector servi-
zos, e unhas pautas residenciais caracterizadas por 
unha forte concentración en determinados barrios.
 Ademais, os inmigrantes buscaron canles de in-
serción social primarios nunha realidade allea, polo que 
se refuxian no seo da colectividade inmigrante, creando 
distintos tipos de institucións, ao mostrarse insuficien-
tes as vías de integración tradicionais como a familia, as 
amizades, o lugar de traballo ou barrio de residencia 2.
 Así mesmo inflúe a existencia do mecanismo 
das cadeas de emigración, que determinará que os re-
cén chegados reforcen e entren a formar parte dunhas 
redes sociais previamente establecidas.
 Moitos destes emigrantes seguen mantendo 
unha forte vinculación co país de procedencia, por 
considerar que a súa estadía nos países americanos 
non sería definitiva, pois nos primeiros anos pensa-
ban na posibilidade dun próximo retorno, e, ademais, 
o carácter de emigración familiar implicaba conti-
nuas relacións cos parentes asentados na Península.
 Outro dos motivos será o interese dunha élite 
económica e cultural existente dentro da colectividade 
inmigrante que dinamizará e mediatizará o comporta-
mento da mesma, e mediante o liderado destas asocia-
cións intentará adquirir un papel relevante no país de 
destino.

 Outra causa para a formación destas socieda-
des sería a falta de servizos asistenciais na sociedade 
receptora como a inexistencia de hospitais e servicios 

Compañía trasatlántica.

A Habana: Prado esquina Neptuno.

Vista xeral da cidade na década dos 30.

  

1.- A formación das primeiras asociacións.

 O asociacionismo comenza en América a me-
diados do século XIX como resultado do impor-
tante número de inmigrantes que chegan durante 
eses anos, formándose as primeiras entidades nos 
grandes núcleos urbanos como A Habana, Bos Ai-
res, Montevideo, onde se concentran a maior par-
te dos emigrantes procedentes do Estado Español.
“[Estas asociacións seguirían] una vía divergente, cuan-
do no contrapuesta, a las de base profesional, a las que por 
lo demás superaron ampliamente en número y en afiliados. 
Excasamente interesadas en la política del país, poco entu-
siastas en las reivindicaciones de clase o en la adopción de ac-
titudes contestatarias hacia el Estado o las instituciones en 
general, y provistas en muchos casos de una fuerte solidaridad 
interclasista de matriz regional o nacional entre sus miem-
bros, serán quizás-(..)-más una alternativa que un comple-
mento de las asociaciones de reivindicación gremial o social”1 .
 A causa principal na formación destas enti-
dades étnicas sería a existencia no mesmo espazo 
xeográfico de individuos pertencentes a un mesmo 
grupo étnico, que tenden a establecer relacións per-
soais entre eles; por iso este proceso vai orixinar ini-
cialmente nas grandes cidades onde se conforman as 
primeiras colectividades importantes de inmigrantes.
 Este fenómeno, estaría facilitado por de-
terminadas circunstancias que van permitir for-

I. O ASOCIACIONISMO ESPAÑOL E GALEGO EN CUBA NAS 
PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX.

Malecón da Habana.

Barco de emigrantes.

Plano da Habana.

1- DEVOTO, Fernando. “Las sociedades italianas de ayuda mutua en Buenos Aires y Santa Fe”. Studi Emigrazione, 
nº 75, 1984, p.322.

2.-  Esta idea do asociacionismo como substituto das redes de sociabilidade primaria do emigrante foi sinalada por R. 
Cavallaro, que defende que hai unha estreita correlación entre o nivel de asociacionismo e a extensión e fortaleza do 
grupo primario fundamental -a familia- nas súas sociedades de orixe; polo que os emigrantes procedentes de zonas onde 
perviven familias plurinucleares participarían máis activamente nas asociacións, en contraste cos que formaban parte 
das familias de tipo parental que frearían o desenvolvemento das estruturas asociativas. Ver F. Devoto e A. Fernández. 
“Asociacionismo étnico, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finsecular. Un 
enfoque comparado” en DEVOTO, F y ROSOLI, G. L´Italia nella societá argentina. Roma, Centro de Studi Emigrazione, 
1988, p. 196
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e recreativas, como os centros rexionais: Centro Gallego (1879), Centro Catalán (1885), Centro 
Asturiano (1886), Centro Balear (1902), Centro Euskaro (1911), Centro Montañés (1910), ...

 Como puidemos apreciar á hora da conformación das primeiras asociacións 
existe unha clara diferenza entre Cuba e outros países como Arxentina e Uruguay os 
cales son receptores nese momento do maior continxente de inmigración española. En 
Arxentina, por exemplo fórmanse nun primeiro momento sociedades panhispánicas e 
posteriormente os centros rexionais, mentres que no caso cubano dende un principio 
créanse asociacións de carácter rexional. Isto é debido á situación política de Cuba que 
durante o século XIX é unha colonia española, polo que sería impensable a creación dun-
ha asociación que asumirá a representación dos españois nunha parte do seu territorio. 
A isto engádeselle un maior número de emigrantes, pois non debemos esquecer que a 
emigración aos países sudamericanos estivo prohibida durante a primeira metade do sé-
culo XIX, potenciándose polo contrario a emigración ás colonias españolas. E a presencia 
de élites rexionais cun forte poder económico, como no caso dos cataláns, que manteñen 
importantes lazos comerciais coa Península.

 Ao comezo do século XX vai ir acompañado, en Cuba, da aparición de novas 
entidades organizativas, as sociedades de carácter comarcal ou local, que adoptan unha 
nova base de representatividade: a comarca, a localidade, a parroquia e incluso o lugar de 
orixe dos inmigrantes.

 A aparición deste tipo de sociedades redúcese case exclusivamente ás rexións 
do norte de España, destacando dentro delas as que representan a Galicia e Asturias, que 
son as principais zonas de procedencia do continxente migratorio español.

 Pero para explicar o proceso de aparición e consolidación destas sociedades 
locais, non podemos cinguirnos exclusivamente a unha simple relación, maior número de 
emigrantes equivale a una maior número de sociedades, así como sinalan moitos autores 
este fenómeno respondería á non consolidación do Estado Nacional, e á pervivencia de 
relacións de sociabilidade dentro da colectividade emigrada máis vinculada ás pequenas 
esferas de sociabilidade como a parroquia ou a localidade.

 “Este fenómeno, coidamos responde ao propio artellamento real de Galicia deses tempos. A 
actual división provincial era aínda moi nova e non debía ter un peso ideolóxico e psicolóxico importante 
nos individuos que administrativamente estaban comprendidas dentro de cada unha delas” 6.

 Relacións sociais que, en parte, foron transmitidas polos propios emigrantes a 
América, mediante as cadeas migratorias dende determinadas zonas españolas que per-
mitiron a conformación de determinadas estruturas ocupacionais ou pautas residenciais 
e a creación de novas redes de sociabilidade en América nas que participaban emigrantes 

Centro Canario.

médicos. Temos que unirlle unha oleada de epidemias 
(febre amarela, cólera, ...) que afectaban nas décadas do 
1870, 1880 e 1890 a todo o continente americano 3, polo 
que se fai imprescindible o acceso da poboación (e os 
inmigrantes) aos servizos sanitarios.

2.- Unha aproximación ao seu desenvolve-
mento histórico.

 En 1841 créase a primeira asociación de emi-
grantes españois en Cuba4 . Trátase da Sociedad de 
Beneficencia Naturales de Cataluña. Pero haberá que 
esperar trinta anos para que este proceso teña continui-
dade, coa constitución en 1871 dunha nova entidade, a 
Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia. A partir dese 
momento e tralo recoñecemento legal polo goberno 
español do dereito de reunión e asociación prodúcese 
un importante proceso de creación de novas socieda-
des, formándose numerosas institucións que represen-
tan ás diferentes colectividades rexionais españolas.
 Nun principio, aparecen novas sociedades 
rexionais de beneficencia na Habana como a Aso-
ciación Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola de la 
Habana (1872), a Sociedad Vasco-Navarra de Beneficencia 
(1877), a Sociedad Asturiana de Beneficencia (1877); e ta-
mén noutras cidades como a Asociación Benéfica de Cár-
denas (1880) ou a Asociación Benéfica Asturiana de Matan-
zas (1882) como Matanzas, Cárdenas ou Cienfuegos5.
 Posteriormente aparecen entidades mutualistas 

Centro Gallego.

Centro Asturiano.

3- A dimensión destas epidemias e de enorme importancia e son un acicate para que os emigrantes creen servizos 
asistenciais e médicos. Podemos constatar a dimensión nunha noticia aparecida no periódico La Tierra Gallega en 1895: 
“Los terribles estragos que, según puede verse por las noticias que a diario os comunica la prensa, está haciendo 
actualmente la fiebre amarilla dentro y fuera de esta capital, dan escepcional interés a cuanto se relacione con la profiláxis 
y los medios para combatir la dolencia que tantas vidas arrebata al elemento penínsular en la isla de Cuba”. Recogido por 
ALLEGUE, G. (ed.). Galegos: As mans de América. Vigo, Nigra, 1992, p. 119.
4- A primeira Sociedade de Beneficencia constituiuse na cidade de Tampico (México). Anteriormente, xa durante o século 
XVIII existiron diversas agrupacións confesionaies como a Congregación de naturales y originarios del Reino de Galicia 
de Bos Aires ou a Santa Hermandad de Santiago el Mayor, Patrón de las Españas de La Habana.
5- Para unha aproximación do asociacionismo benéfico español en Cuba e especialmente o Canario, ver GUERRA 
LÓPEZ, D., Legado social de los españoles en Cuba, Vigo, Grupo de Comunicación Galicia en el Mundo, 2008.

 

6- PALMAS, Ricardo. A emigración galega na Arxentina. A Coruña, Ed. do Castro, 1978., p. 14.
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dente e sen ningunha coordinación entre elas.
 Dende o mesmo momento da fundanción destas sociedades locais, polo menos para 
as galegas10 , haberá continuos intentos para lograr unha federación das mesmas.
 Os primeiros intentos que se producen en Cuba darán como resultado a creación 
en 1909 do Comité Representativo de las Sociedades Gallegas de Instrucción, que á altura do 1914 
agrupa a 44 sociedades. E despois dun período de crise entre 1915 e 1918, pasará a xuntar 
setenta sociedades en 1920 e 84 en 1930. Para entrar posteriormente nunha etapa de de-
clive que rematará coa desaparición deste Comité a comenzos de 1936. Non sería o único 
caso xa que en 1912 constitúese a Federación Galaica, pero desaparece antes de concluír o 
ano da súa creación.
 Tamén existirán outros intentos vertebradores, pero xa non a escala rexional se-
nón a escala comarcal. Temos constatado a creación en 1922 da Federación de Sociedades de 
Instrucción de Ortigueira. Aprobaron o regulamento e logo nada se soubo11 . Máis tarde nace 
tamén en Ortigueira pero esta vez incluíndo todo o seu partido xudicial a Federación de So-
ciedades de Instrucción y Recreo del Partido Judicial de Ortigueira fundada en 1926. Entre os seus 
proxectos xa se incluía a creación dun Instituto de ensino secundario, plan que defenderá 
a finais dos anos 20. Non se creará e a federación desaparecerá na década dos 30.

3.- Tipoloxía das Asociacións Españolas.

 O propio ciclo de evolución da colectividade inmigrante determinará o ciclo de for-
mación e desenvolvemento de cada institución. A medida que determinadas necesidades 
se van cubrindo, tamén vai cambiando o carácter orixinal das diferentes asociacións e o 
tipo de vínculo dos seus integrantes con elas.
 Xa que como vimos anteriormente, na illa as primeiras entidades son sociedades de 
beneficencia creadas como obras de caridade e integradas polos sectores enriquecidos da 
colectividade para axudar aos seus coterráneos empobrecidos ou enfermos, e conseguir 
así o prestixio dentro do grupo inmigrante e, en xeral, na sociedade. Trátase, pois, de 
sociedades cun número moi reducido de integrantes, pero cun alto poder económico e 
social.
 Existen sociedades destas características de carácter rexional como a Sociedad Be-
néfica de Naturales de Galicia da Habana. Constitúe a primeira asociación galega formada 
en Cuba, sendo creada por 37 inmigrantes o 31 de decembro de 1871. O proxecto de re-

dunha mesma procedencia local; relacións que se van institucionalizar na creación destas 
novas entidades organizativas.

 Entre as súas finalidades ademáis das actividades recreativas e mutuais, destaca 
a idea de protección e fomento dos lugares de orixe, figurando entre os seus obxectivos: 
a construción e sostemento de escolas de primeiro ensino, organizar bibliotecas, realizar 
obras públicas (fontes, lavadoiros, camiños, pontes, cemiterios, ...), construír edificios so-
ciais (hospitais, sedes de sindicatos, casinos, casas do pobo...), crear ou apoiar sindicatos 
agrícolas, e a “sostener, en general, cuanta iniciativa pudiese mejorar las condiciones de vida en Galicia 
y en la emigración”7 .
 Reciben sempre a denominación de Asociación, Sociedade, Círculo, Club, Cen-
tro de Hijos, Naturales o Residentes, seguido da referencia do seu lugar de proceden-
cia. Cando se creaba unha destas organizacións, primeiro dotábase dunhos Estatutos, 
Regulamentos, e elección de cargos; posteriormente entraba en contacto cos lugares de 
procedencia, onde solía establecer unha delegación da sociedade. Este delegación era a 
encargada de executar as intencións e proxectos da asociación de emigrantes.
 A primeira destas sociedades fúndase en Cuba no 1904, e a Sociedad de Instrucción La 
Aresana. Este tipo de sociedades vai a experimentar un proceso de crecemento moi im-
portante, estendéndose o seu modelo organizativo a outros países como Uruguay, Brasil, 
Estados Unidos e Arxentina, onde a primeira sociedade créase xa no 19058 . Existindo a 
comenzos do segundo cuarto do século XX 175 destas asociacións en Bos Aires, 135 na 
Habana, 8 en Río de Xaneiro, 4 en Nova Iorque 9.
 A maior parte destas pequenas sociedades teñen a súa sede nos locais doutras so-
ciedades rexionais. Así en Cuba, case todas as asociacións galegas tiñan a súa secretaría 
no Centro Gallego.
 A extensión deste modelo asociativo provocou a aparición de sociedades duns 

mesmos contornos en diferentes 
cidades, que manteñen contactos 
entre si, e que planifican conxun-
tamente as accións a desenvolver, 
así como a dotación dos fondos 
necesarios. Aínda que tamén é 
frecuente o caso de varias socie-
dades que representen o mesmo 
lugar nunha capital americana, e 
que actúen de maneira indepen-

Centro Gallego.

7- PALMAS, Ricardo. “La emigración”. En Los Gallegos. Madrid, Ed. Itsmo, 1984 (1º ed. 1976)., p. 534.
8- Trátase da Unión Hispano-Americano Pro Valle Miñor.
9- LLORDÉN MIÑAMBRES, Moisés. “Las asociaciones españolas de emigrantes”. En MORALES SARO, M.C., LLORDÉN 
MIÑANBRES, M., (Eds). Arte, cultura y sociedad en la emigración española a América. Oviedo, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Oviedo, 1992, p. 45.

10- As asturianas tamén contarán con proxectos federativos como a Federación de Sociedades do Occidente de Asturias 
creada no ano 1929.
11- La Voz de Ortigueira, nº 323, 29 de xullo de 1922. Citado por Vicente Peña Saavedra. Éxodo, organización comunitaria 
e intervención escolar. La impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia. A Coruña, Secretaría Xeral para 
as Relacións coas Comunidades Galegas, Xunta de Galicia, 1991, p. 704.
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o inmigrante de relacionarse con individuos da súa mesma 
orixe nacional. Son asociacións de carácter elitista, for-
madas por unha minoría da colectividade, representando 
aos que teñen unha posición económica acomodada ou aos 
sectores da intelectualidade da colonia, que necesitan in-
tegrarse dunha maneira efectiva na sociedades receptoras, 
con finalidades sociais, recreativas e culturais. Así consti-
túen institucións como Casinos, Clubs, Círculos ou Cen-
tros españois. Estas asociacións limítabanse a posuir un 
local onde organizaban reunións, tertulias, xogos diversos 
e, sobre todo, actos sociais (bailes, banquetes, ...).
 Entre estas sociedades destaca o Casino Español da 
Habana creado durante a época colonial (1869), e serviu 
de modelo para institucións de características similares 
noutras cidades. Despois da independencia cubana, con-
verteuse nunha entidade recreativa e cultural na que par-
ticipaba a élite da colectividade española, e incluso da cubana.
 Tamén hai que subliñar a creación dende finais do século XIX de orfeóns e corais, 
que desenvolveron unha actividade moi importante no campo cultural e o recreativo. En-
tre estes podemos destacar a Agrupación Artística Gallega na cal estaban integrados o Orfeón 
Gallego e a Filarmónica Artística Gallega, e o Grupo Artístico Saudade todos do Centro Galego. 
Existía tamén a Sociedad Coral Ecos de Galicia constituida en 1872 ou a Coral Asturiana, etc.
 As actividades culturais foron realizadas en certa medida por todas as asociacións, 
pero houbo algunhas que se crearon co exclusivo fin de fomentar a cultura española ou 
culturas rexionais. Para Galicia destacamos pola súa grande importancia para a cultu-
ra galega a formación na Habana en xuño de 1905 da asociación Iniciadora y Protectora da 
Academia Gallega, que sería o xermolo para a creación, ao ano seguinte da Real Academia 
Gallega. Posteriormente esta sociedade, xunto cunha similar fundada en Bos Aires en 
1919, centrarían o seu labor na achega de fondos para o funcionamento desta institución, 
contribuíndo, o mesmo tempo a sufragar edicións de obras, suscricións a publicacións 
periódicas, etc. Outra sociedade cultural a Sociedad Pro Seminario de Estudios Gallegos, que 
pretende converterse na delegación habaneira do Seminario de Estudios Gallegos de Santiago 
de Compostela.
 Tamén existen institucións de carácter político, que defenden posicións partidarias 

Casino Español.

gulamento presentaríase á Xunta Xeral o 21 de xaneiro de 1872 nunha reunión no Casino 
Español de La Habana e foi aprobado por unanimidade. Definíase como unha institución 
benéfica, caritativa, protectora e asistencial. Aos oito anos xa contaba con 1.200 socios, e 
fórmanse filiais nos principais núcleos da colectividade galega na illa, como en Cienfuegos 
(1877), Matanzas (1978) ou Cárdenas (1879). A organización interna e o seu regulamento 
electoral sentaron as bases para o que posteriormente serían as outras sociedades galegas. 
Funcionaba por comisións que se encargaban dos diferentes aspectos que cubrían todas 
as actividades. Esta sociedade xunto con outras asociacións mutualistas da Illa, ampara-
ban aos inmigrantes ante a inexistencia dunha lexislación laboral e social nos primeiros 
anos do nacemento da República de Cuba. O labor social desta beneficencia destacou 
principalmente nos momentos de crises económicas polas que atravesou o país, nos cales 
axudou á repatriación de moitos galegos.
 Tamén se crean outras institucións benéficas para a protección de determinados 
colectivos como as mulleres. Así existiu a Sociedad de Beneficencia Hijas de Galicia12 , creada a 
iniciativa da Sociedad de Solidaridad Pontevedresa, que ten como finalidade prestar asistencia 
sanitaria a mulleres ou nenos e á defensa das mulleres, adquirindo, en 1924, a súa casa de 
saúde Concepción Arenal. Xunto a este servizo tiña tamén como fin axudar nos trámites 
burocráticos que as inmigrantes debían de realizar segundo o estipulado polas leis de 
inmigración.
 Posteriormente aparecen as sociedades mutualistas, seguindo o modelo implan-
tado en Europa dentro da clase obreira europea. Sería o tipo de sociedade étnica máis 
extendido en toda Iberoamérica.
 Aínda que as grandes sociedades mutuais comos os Centros Rexionais importantes 
como o Centro Gallego ou o Centro Asturiano da Habana abarcarían no seu funcionamento 
diferentes campos como o asistencial-médico, culturais, recreativos ou instrutivos.
 O Centro Gallego da Habana. Fundado o 23 de novembro de 1879 como unha socieda-
de de instrución e recreo, a iniciativa de Waldo Alvaréz Insua. En 1885 empeza a prestar 
asistencia sanitaria e protección aos inmigrantes galegos. Debido ao importante incre-
mento de socios, así como á demanda de servizos asistenciais, lévanlle a mercar en 1893 a 
quinta La Benéfica. É de destacar o seu importante labor instrutivo, realizado a través do 
Plantel Concepción Arenal, chegando a ter unhas matrículas superiores aos 3.000 alumnos.
 Fóra deste marco asistencial-médico, podemos distinguir un segundo nivel insti-
tucional, formado por aquelas entidades que oficiaban como puntos de aglutinamento 
da élite española da cidade. A súa creación responde inicialmente á necesidade que ten 

12- A partir de 1918 perdería o seu carácter étnico, ao permitir a asociación de mulleres doutras colectividades.
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moitas destas sociedades tiveron unha vida moi curta, algunhas delas practicamente non 
realizan case ningunha actividade, outras varían a súa denominación no tempo, e algun-
has reciben unha denominación moi semellante.
 Para achegarnos ao seu estudo utilizaremos os datos extraídos da prensa da colec-
tividade inmigrante e do Censo de Entidades españolas de 1926, realizado polo Inspector 
Carbonero o cal contabiliza un total de 260 asociacións españolas na Illa, que se concen-

tran principalmente na cidade da Habana onde se localizan 161.

               ESPAÑOLAS   REXIONAIS    COMARCAIS    OUTRAS      TOTAL

A HABANA              3          10           135  14     161
A HABANA(prov.)             15            0              0                     0                    15
PINAR DEL RIO              7            0              0   0       7
MATANZAS            14            2               1                     0      17
SANTA CLARA           34            0              0   0     34
CAMAGUEY             8            0              0   0       8
SANTIAGO            16               0              0    1      17

TOTAL             97           12           136  15                260

Fonte: Censo del Inspector Carbonero, 192615 .

 O profesor Vicente Peña16  cuantifica un total de 179 sociedades galegas de instruc-
ción  en Cuba, X. M. Núñez Seixas17  cuantifica un total de 185 sociedades e J. A. Vidal18  

ofrece unha cifra de 205 asociacións de referencia microterritorial e 4 provinciais entre 
1903 e 1959. Por último no Arquivo da Emigración Galega19  teñen registradas un total de 
370 sociedades galegas en Cuba, das cales serían microterritoriais 248, incluíndo nesta 
cifra as delegacións das mesmas na illa.
 Unha vez esbozada a evolución e tipoloxía das asociacións étnicas españolas e ga-
legas e constatado a importancia adquirida por estas institucións, sobre todo nas colecti-
vidades de emigrantes do norte peninsular, pasaremos a analizar outros aspectos que nos 

definidas con respecto á situación política española como as organizacións de carácter 
nacionalista Xuntanza Nazonalista Galega, Centre Catalanista, Comité Revoluzonario 
Arredista Galego.
 No caso de Galicia a colectividade emigrante, en Cuba, vai desenvolver un impor-
tante labor nas campañas antiforais, que se desenvolven en Galicia a comezos de século. 
Así arredor do ano 1910, crearase na Habana a Unión Redencionista Gallega que vai apoiar 
a campaña agrarista do Directorio de Teis. Posteriormente en 1912, grazas ao impulso de 
Basilio Álvarez, constitúese na capital unha delegación da Liga Agraria de Acción Gallega. 
Estas iniciativas van  contar co apoio das sociedades comarcais e rexionais.
 Entre as asociacións profesionais podemos destacar as Cámaras de Comercio, que 
foron as máis relevantes, e aínda que a partir da R.O. do 12-7-1923 estaban recoñecidos 
como organismos oficiais, a súa orixe e evolución estivo vencellada pola iniciativa parti-
cular dalgúns inmigrantes, particularmente dos relacionados cos negocios mercantís de 
importación e exportación. A principios dos anos trinta existían vinte e trés asociacións 
deste tipo en toda América. A Cámara de Comercio Español de La Habana foi creada o 
dous de maio de 1914. Esta entidade tiña como finalidades: 
 - a agrupación de comerciantes e produtores establecidos en Cuba.
 - intensificar o comercio e a navegación españolas coa illa.
 - velar polos intereses dos seus asociados.

 Dentro do asociacionismo étnico español podemos distinguir institucións doutras 
características máis definidas como as depor-
tivas 13, gastronómicas14  e confesionais.
4.- Un intento de cuantificación.
 A creación de todas estas novas socie-
dades, así como as diferentes finalidades para 
as que foron creadas que van dende as socie-
dades mutualistas ás recreativas, culturais, de 
instrución e mesmo políticas creará un rico 
entramado organizativo no que participará 
unha porcentaxe importante de inmigrantes 
españois.
 Intentar reconstruír este entramado é 
unha tarefa practicamente imposible, xa que 

Cámara de comercio.

13- As deportivas formaron parte das recreativas, contando as asociacións con seccións deportivas, organizándose entre 
elas diferentes competicións. Da rivalidade entre o equipo do Centro Gallego e o do Centro Asturiano dannos conta as 
entrevistas realizadas.
14- Sociedades como o Club Os Larpeiros. O seu labor reducíase a xuntarse arredor dunha mesa, varios comensais, 
para degustar produtos típicos das súas rexións. Estas comidas adoitaban ir acompañadas de recitais poéticos ou 
narrativos. Este tipo de sociedades permite desenvolver, máis aló de satisfacer unha simple necesidade fisiolóxica, 
formas de sociabilidade, que podían levar á consolidación doutro tipo de sociedades de carácter comarcal ou rexional.

15- Citado por LLORDEN MIÑAMBRES, M. “Las asociaciones de emigrantes”...opus cit., p. 53.
16- PEÑA SAAVEDRA, V.: Op. Cit. P. 463.
17- NUÑEZ SEIXAS, X.M., Emigrantes, caciques e indianos: o influxo sociopolítico da emigración transoceánica en 
Galicia (1900-1939), Vigo, Xerais, 1998 pp. 92-94.
18-VIDAL RODRÍGUEZ, J.M., A Galicia antillana: Formación e destrucción da identidade galega en Cuba, 1899-1968, A 
Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008, p. 159
19- FERNÁNDEZ SANTIAGO, M. X., “Asociacionismo gallego en América, 1871-1960”, en BLANCO RODRÍGUEZ, J.A. 
(ed.) El asociacionismo en la emigración española a América, Salamanca, Uned-Zamora, 2008, pp. 222.
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integrado por sectores acomodados da colectividade, 
xa que se analizamos a profesión dos presidentes e vi-
cepresidentes do Centro Galego constatamos que se 
trata principalmente de persoas ligadas ao sector co-
mercial e cunha boa posición económica.
 Fidel Villasuso Espiñeira: Presidente (1887-
1889). Comerciante, financeiro e filántropo, copropie-
tario da casa Villasuso Pérez y Compañía. Ocupou postos 
relevantes en agrupacións benéficas e recreativas.
 Jesús María Bouza Bello: Presidente (1926-1927). 
Comerciante destacado con Casas de Empeños e com-
pra-venda e propietario da imprenta Rambla, Bouza y Cía 
a cal foi unha das principais imprentas da Habana a 
principio do século XX. Era o editor da Gaceta Oficial da 
República de Cuba e do Diario de Sesiones del Congreso. Foi 
presidente fundador da Sociedad de Instrucción, Recreo 
e Protección Mutua Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez  e tesoureiro do 
Centro Galego durante os anos 1913-1914 e foi presidente da empresa editora do xornal El 
Diario de la Marina.
 Pero ao lado deste liderado económico, coexistirá cunha élite intelectual formada 
por xornalistas, profesionais e escritores, que van a ter un papel destacado dentro das aso-
ciacións, xa que será este sector quen elabore o discurso de afirmación do propio grupo 
étnico. Así podemos aprezar como no Centro Galego confórmase un grupo de personali-
dades intelectuais encargados de elaborar ese discurso de autoafirmación da colectivida-
de galega, estando moitas veces vencellados aos sectores galeguistas da colectividade21 .
 Este control das elites da colectividade podía ser motivado, en boa medida, pola 
escasa participación dos asociados na vida interna das institucións; como mostra disto 
podemos entender a flexibilidade dos Estatutos para poder celebrar as asembleas en se-
gunda convocatoria sen precisar quórum mínimo. Ao mesmo tempo son practicamente 
inexistentes as asembleas que se poidan celebrar en primeira convocatoria, xa que nunca 
se podían xuntar o número de presentes precisos para poder celebrala. E pese a que estas 
asembleas celebrábanse xeralmente anualmente ou bianualmente sendo as únicas instan-
cias dos asociados para fiscalizar ou facer variar o rumbo da asociación.
 Estas conclusións poderían ampliarse para o caso galego, así nas pequenas institu-

Jesús María Bouza Bello.

permiten comprender a influenza que tivo este rico movemento asociativo na integración 
social dos emigrantes españois e galegos.

5.- O liderado.
 Á hora de analizar o comportamento destas institucións temos que sinalar para o 
caso galego a existencia dun reducido número de dirixentes que tratan de perpetuarse 
nos cargos ao longo dos anos, constituíndo unha élite institucional.
 Así as asociacións tamén foron útiles para algúns inmigrantes que ao ocupar postos 
directivos dentro delas, conseguen alcanzar un prestixio social dentro da colectividade, 
ó tempo que lles permite converterse en interlocutores válidos ante a élite cubana, con-
verténdose nos intermediarios naturais entre a colectividade de emigrantes e a sociedade 
receptora.
 Xeralmente, por estes cargos foron rotando un grupo definido de membros da co-
lectividade, identificado con aqueles nos que o triunfo económico foi más patente, polo 
que nas comisións directivas soen repetir continuadamente os mesmos nomes, en diferen-
tes sociedades, é dicir, existe unha circulación institucional. Ao mesmo tempo inténtase 
atraer aos cargos directivos a personalidades destacadas da colectividade co obxecto de 
prestixiar a estas sociedades, e conseguer unha maior valoración social da colectividade, 
e consecuentemente da súa élite económica.
 Así o seguemento das biografías dos integrantes das xuntas directivas das institu-
cións españolas e galegas de Cuba confirmarían a hipótese de que a medida que os inmi-
grantes conseguen unha posición económica considerable, ésta adoitaba ir acompañada 

por un papel social de certa importancia, polo 
menos no seo da colectividade, que en menor 
número de casos trascendía á sociedade en xe-
ral. De feito, o recoñecemento social por parte do 
propio grupo queda patente na publicación de 
álbums conmemorativos20 , elaborados tomando 
como fonte de información principal ós mem-
bros da colectividade que formaban parte nese 
momento, ou fixerano con anterioridade, das 
xuntas directivas das diferentes institucións.
 No caso do Centro Galego tamén po-
demos aprezar a existencia dun grupo dirixente 

Fidel Villasuso Espiñeira.

20- Tamén na prensa da colectividade existen seccións adicadas a comerciantes e industriais galegos que lograron 
alcanzar o ansiado éxito económico e tamén social.

21- Temos o caso de Waldo Álvarez Insua, Manuel Lugrís Freire, Angel Barros Freire, Gerardo Álvarez Gallego...
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pese a non posuir ainda unha Casa de Saúde propía. Así en 1885 xa conta con 4.531 socios, 
e no momento de adquirir a súa propia Quinta de Saúde La Benéfica o seu número ascende 
a 8.040.
 Así mesmo, tanto as grandes sociedades españolas e rexionais como as pequenas 
entidades locais, van realizar outras actividades como auxiliar economicamente a emi-
grantes sen recursos, chegando a constituír no seu seo oficinas de traballo, para conseguir 
colocar aos inmigrantes segundo chegan ou os que non tiveran ocupación. Esta actividade 
será potenciada, sobre todo en momentos de crise, cando o grao de desocupación era máis 
elevado.
 Pero ao lado destas finalidades podemos observar como estas institucións tamén 
realizan actividades, nas que se ben é certo, que vai existir unha participación moito me-
nor do conxunto da colectividade, permitirán en boa medida a construción dentro da 
mesma de novos marcos de sociabilidade. Xa que a propia existencia destas asociacións 
vai permitir o nacemento e a consolidación dun marco de relacións sociais que van condi-
cionar os mecanismos de inserción do inmigrante na sociedade receptora.
 Moitas destas sociedades polo seu carácter recreativo coa celebración de múlti-
ples actos sociais como comidas, festas, bailes ou a celebración das festas patronais das 
súas vilas, van a favorecer en boa medida o establecemento de relacións entre persoas 
duns mesmos contornos xeográficos, que incluso chegarán a ter relacións de noivado, que 
conducen en moitas ocasións ao matrimonio, fomentando desta maneira a endogamia da 
colectividade .
 Á parte destas actividades de carácter interno da propia asociación (mutualistas, 
culturais, recreativos) tamén van desempeñar un papel importante na defensa social e 
cultural da colectividade emigrada á que representan nos países de acollida.
A modo de conclusión, ademais das ideas xa apuntadas ao longo do traballo, temos que 
sinalar que existen unha gran cantidade de rasgos de diferenciación rexional dentro do 
asociacionismo o que indica a necesidade de abordar o estudio dende unha perspectiva 
rexional como aquí se intenta e incluso facer estudos comparativos.
 Temos que sinalar tamén a creación por parte das asociacións dun novo marco de 
sociabilidade que adquirirá gran complexidade debido á variada tipoloxía de sociedades 
existentes.
 Polo que se refire ao papel do movemento asociativo na integración da colectivida-
de española, e máis concretamente a galega, debemos apuntar a estratexia seguida pola 
élite inmigrante a cal aproveitará as sociedades e centros para formar parte ou relacionar-
se coa élite da sociedade receptora.

cións locais a participación era moi escasa, e incluso na súa principal institución, o Centro 
Gallego, nas asembleas ou eleccións para cargos directivos concorre un número moi baixo 
de xente.
 Así nunha primeira etapa, na que a elección dos cargos realízase en asembleas a 
participación situase en valores baixos que oscilan en torno ao 5%. A partir dos anos 30 
podemos observar un crecimento na participación, motivada polo enfrontamento dentro 
da élite da colectividade, que levará á formación de agrupacións electorais denominadas 
por números adquirindo durante os anos da Guerra Civil española un matiz ideolóxico 
máis claro. Así existirán partidos como Afirmación Gallega y Hermandad Gallega, o primeiro 
falanxista e o outro republicano.
 A elección de cargos realízase a través dun proceso electoral, pero que nunca alcan-
zará valores moi elevados22.
 Esta excasa participación débese entender, non pola existencia de clásulas restri-
tivas, senón polas propias expectativas dos afiliados que acoden a estas sociedades para 
a obtención de coberturas médico-asistenciais, e dun modo complementario actividades 
recreativas ou culturais, desinteresándose do papel que desempeñan estas institucións 
dentro da sociedade receptora.

6.- As actividades das asociacións.

 Outro plano de análise do papel desempeñado polas entidades étnicas españolas 
e galegas no proceso de integración na sociedade receptora é ver que tipo de actividades 
prioritarias desenvolveron e o grao de participación dos emigrantes nas mesmas.
 Do que non temos dúbida, é que a principal actividade realizada polas grandes ins-
titucións españolas é a de carácter asistencial-médico, e que é a finalidade que vai decidir 
a moitos emigrantes a participar nelas23.
 Así serán precisamente as entidades que cumpran este tipo de obxectivos, as que 
conten cun maior volume de asociados e o modelo de sociedade étnica máis extendido en 
Cuba.
 O Centro Gallego de La Habana presenta unha estreita relación entre a prestación de 
servizos e o número de socios. Así mentres esta sociedade é recreativa, o seu número é moi 
reducido (713 socios en 1880 a 760 en 1884). Pero a partir do 1885, ano en que se incorpora 
a asistencia sanitaria, prodúcese un incremento notable no número de afiliados, e isto 

22- Esta alta participación está motivada polo enfrontamento dentro do Centro Galego, entre os partidarios dos dous 
bandos da Guerra Civil española, que mobilizarán á colectividade para que se posicione en favor dunha ou doutra opción.

23. Así nas fontes orais, moitas testemuñas maniféstannos que se asocian para cubrir as súas necesidades asistenciais. 
Aínda que isto non exclúe a existencia doutros espazos de sociabilidade fóra das propias asociacións, ao acostumar a 
xuntarse os inmigrantes en lugares como prazas, parques, cafés,...
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Carnet de socio de Eduardo Ramos Silva, ano 1934.

Carnet de socio de Jerónimo López Calvo, ano 1915.

1880     713  1901  9.963
1881  629  1902  10.040
1882  775  1903  11.322
1883  749  1904  13.806
1884  760  1905  17.450
1885  4.802  1906  20.780
1886  4.555  1907  25.086
1887  4.885  1908  24.594
1888  4.855  1909  27.026
1889  5.707  1910  29.927
1890  6.591  1911  32.860
1891  6.593  1912  37.589
1892  7.302  1913  41.659
1893  8.040  1914  40.407
1894  8.387  1915  41.508
1895  7.464  1916  47.512
1896  7.048  1917  50.113
1897  6.710  1918  51.139
1898  5.606  1919  53.664
1899        7.036 

Evolución do número de socios do Centro Gallego de La Habana.

Fonte: CENTRO GALLEGO DE LA HABANA. El “Centro Gallego” en su cuadragésimo 
aniversario (1879-1919). La Habana, Américan photo Co., 1919. p.192

Carnet de socio de Francisco Silva Prieto, ano 1915.



120 121

“Sociedad Naturales de As Pontes”Manuel Souto

Amador Seoane, Vicente Seoane, José 
María Picos, Jesús Picos, David González, 
José Penabad, Constantino Bouza, Atilano 
Mouriño y Segundo Iglesias.
Nun primeiro momento deciden realizar 
unha gran labor de propaganda para 
conseguir a afiliación como socios da 
maioría de ponteses residentes na illa, 
e proba diso é que durante a década dos         
anos 10, 20 e 30 o número de socios oscila 
entre os 250 e 300. Ademais constituíron 
varias delegacións da sociedade en 
distintas poboacións da illa entre as que se atopaban as localidades de Batabanó (creada 
en 1913 con Miguel Fontao Pita como delegado), Pinar del Río (en 1913, como delegado 
Domingo Seco),  Progreso, estado de Yucatán en México, (no ano 1917, tendo como 
delegado D. José María Pajón), en Cienfuegos (con Adriano Fernández Fernández), 
Colón (con Francisco Formoso), Morón (con Ramón Pita López), en  Santa Clara, Las 
Villas (tendo delegado a Narciso López Ferro) e nas Pontes (constituída no ano1921, 
sendo presidente era D. Jesús Cabarcos Cal).
A constitución da sociedade coincide no tempo co nacemento doutras sociedades de 
instrución en América, fundamentalmente en Cuba, Arxentina e Uruguai que foron os 
tres focos da emigración masiva. O historiador Vicente Peña Saavedra sinala que en torno 

Plano de Cuba, división administrativa anterior a 1959,

La Habana,calle Obispo.

II. SOCIEDAD DE INSTRUCIÓN NATURALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.

1. Constitución. Factores que explican a súa fundación, denominación 
social e finalidades.

A constitución da sociedade realizouse na casa dun dos seus primeiros socios, D. Atilano 
Mouriño na Calzada de Jesús del Monte, nº 172, o 28 de xaneiro de 1912. Nesta reunión 
deciden recoller en acta os fins sociais: “Los fines que persigue esta sociedad serán 
de instrucción primaria y gratuíta en cada una de las parroquias del Freijo, Deveso, 
Aparral, Vilabella, y San Mamed, y de segunda enseñanza en la villa de Puentes de 
García Rodríguez, para cuyo fin se, construirá en, cada localidad un edificio adecuado 
con capacidad suficiente para dos aulas, una de niños, y otra de niñas”1.

Nesta mesma acta de constitución á que asisten veinte e cinco ponteses, elixen 
unha xunta xestora presidida polo que será durante varios anos presidente da sociedade, 
D. Jesús María Bouza Bello2 e que a sede social resida na casa do presidente, na rúa Obispo, 
35 na Habana Vella. Posteriormente esta sede trasladarase ao Palacio do Centro Galego 
lugar onde estivo establecida ao longo da súa historia e está actualmente.

A comisión xestora estivo formada polas seguintes persoas:
Presidente: Jesús María Bouza Bello.
Vicepresidente: Plácido López Vilariño.
Secretario: Segundo López Freire.
Tesoureiro: Manuel Ferro Vizoso.
Vogais: Manuel Baamonde, Jesús Cabarcos Cal, Cesar Cal Sueiro, Guillermo Baamonde, 

1-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICECIA Y PROTECCIÓN MUTUA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, Libro de Actas de Juntas Generales de la Sociedad de Instrucción, Recreo y 
Protección Mutua Naturales del Ayuntamiento de Puentes. Pag. 1. Nesta mesma acta inclúen que se a xunta xeral 
considera apropiado estender os beneficios da sociedade a outros fins humanitarios, poderán ser compatibles co 
seu obxecto. De feito ademais deste labor de construción de escolas sumará a beneficencia en favor dos asociados 
necesitados e o recreo fins que serán recollidos nos seus regulamentos.
2- Foi o principal alma mater na creación e desenvolvemento da sociedade. Foi presidente durante os anos 1912 ata 
1915 e logo grazas ás súas influenzas na colectividade española na illa como home de prestixio e na administración 
e no comercio cubanos prestou diversas axudas á sociedade sempre que foi demandado. Naceu no Chamoselo, nas 
Pontes, no ano 1873 e emigrou a Cuba no ano 1885. Adicouse ao comercio tendo unha casa de empeño e logo pasou a 
ter unha librería e unha das imprentas maís grandes da illa que se chamaba “Rambla, Bouza y Cía” na que se imprimía 
La Gaceta Oficial de la Republica de Cuba y el Diario de Sesiones del Congreso e unha infinidade de libros e folletos. Foi 
presidente do Centro Galego nos anos 1926-27 e no ano 1940 foi nomeado presidente da empresa Diario de la Marina, 
que publicaba o periódico homónimo. O rei Alfonso XIII concedeulle a Gran Cruz de Beneficencia con distintivo branco. 
Morreu na Habana no ano 1945.



122 123

“Sociedad Naturales de As Pontes”Manuel Souto

É de destacar tamén a importancia da masonería no cambio de mentalidade dos 
nosos paisanos emigrados. Estes unha vez en contacto con estas correntes de pensamento 
e coas loxias masónicas habaneiras, empezan a ser conscientes da importancia que ten 
a educación como rexeneradora de Galicia e da sociedade en xeral. Apostarán así por 
un ensino laico restando importancia ao catecismo e á relixión nas escolas, xa que esa 
formación non valía para enfrentarse ao novo mundo.
Por outra parte debemos sinalar outras motivacións particulares que influíron nos nosos 
paisanos. Os emigrantes, debido á deficiente formación a nivel educativo e profesional, 
danse conta, unha vez entran en contacto cunha sociedade urbana e máis desenvolta que 
nas súas parroquias de orixe, da importancia da formación cultural e profesional. 
Os protagonistas recollen nos seus escritos reflexións sobre a importancia do ensino como 
as seguintes: “la grandeza de los pueblos, estriban en las Escuelas, por partir de ellas el procedimiento 
más positivo de combatir la ignorancia y el analfabetismo, único remedio de extirpar de raíz y para 
siempre esos insectos malignos”5. 

A denominación social foi modificada varias veces e a mutación respondeu aos 
cambios que se produciron nas finalidades da institución.
A primeira denominación foi a de Sociedad de Instrucción, Beneficencia y Protección Mutúa 
Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez. A principios da década dos pasóu 
a nomearse comoSociedad de Beneficencia y Recreo Naturales del Ayuntamiento de 
Puentes de García RodríguezPor último sinalaremos que tanto os fins que alimentaron 
a creación da sociedade e o seu mantemento no tempo ao longo do século XX así como 
as súas denominacións sociais podemos adiviñalas se lemos os distintos regulamentos 
aprobados.

O primeiro regulamento foi aprobado na Xunta Xeral preparatoria celebrada 
o 11 de febreiro de 1912 e nel denominaban á sociedade como Sociedad de Instrucción 
Naturales del Ayuntamiento de Puentes.
Como fins sociais establecen que serán a instrucción primaria y gratuíta en cada una 
de las parroquias de Freijo, Deveso, Aparral, Vilabella y San Mamed, y de segunda 
enseñanza en la villa de Puentes de García Rodríguez, para cuyo fin se, construirá en, cada 
localidad un edificio adecuado, con capacidad suficiente para dos aulas, una de niños y 
otra de niñas. Si además de este primitivo proyecto creyeran en la primera junta general 
o en otra sucesivas apropiado extender estos beneficios, a otros fines humanitarios, serán 

5-Libro de Actas de Juntas Generales de la Sociedad de Instrucción, Recreo y Protección Mutua Naturales del 
Ayuntamiento de Puentes. Pag. 160. Acta de Xunta Xeral extraordinaria de 28 de novembro de 1923.

a 1912, ano de nacemento desta sociedade habería en Cuba 42 sociedades de instrución, 
crecendo posteriormente o número ata chegar a 70 no ano 1920.3 José Antonio Vidal 
Rodríguez cuantifica o número de sociedades microterritoriais en 104 as creadas ata 1959 
e inscritas no rexistro de asociacións do Arquivo Nacional de Cuba4.
Os motivos que explican a fundación desta sociedade son en xeral os mesmos que 
impulsaron a creación do resto das sociedades de instrución.  En xeral, existen factores 
xeralistas entre os cales debemos recordar que na Cuba da época existía unha tradición 
societaria que se remonta ao século XVIII e XIX. É no propio século XIX, e coincidindo co 
inicio da emigración masiva, cando xurden as sociedades benéficas e filantrópicas como a 
Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia que nace no ano 1871 cuxos fins primordiais son o 
socorro e a asistencia sanitaria aos galegos emigrados. Anteriormente crearíase a Sociedad 
de Beneficencia Naturales de Cataluñae nestas décadas, finais do século XIX, xurdirán 
outras sociedades de beneficencia que agrupan a nativos doutras rexións de España. 
Nestes mesmos anos xorde oCentro Gallegoe outros centros rexionais que aglutinan a 
españois en función da súa orixe e que coincidían en parte cos fins das sociedades de 
beneficencia pero que incrementaron substancialmente o seu labor e actividades en favor 
dos socios. 

Pero non só afloran estas institucións senón que nacerán e pervivirán no tempo 
outras con distintas denominacións e fins como son as sociedades galeguistas, antiforais, 
artísticas e recreativas, etc.

Outros factores que explican o seu 
nacemento neste momento é a coincidencia 
co período de maior fluxo emigratorio a 
Cuba, e, por último, debemos apuntar o labor 
dos intelectuais emigrados que coa axuda 
de moitos escritores de Galicia difunden 
ideas que fomentan o asociacionismo dos 
nativos de Galicia para a defensa dos seus 
intereses e a instrución dos galegos para 
evitar a emigración ou, de ser o caso, arribar 
a América con outra formación.

3-PEÑA SAAVEDRA, V., Op. Cit., p. 467. Vicente Peña sinala recollendo fontes bibliográficas e hemerográficas a 
existencia en Cuba en 1909 de 16 institucións, en 1914 computa a existencia de 51 entidades, chegando a ter en 1920 
un total de 70 sociedades.
4- VIDAL RODRÍGUEZ, J.A., Op. Cit., p.160.. O autor ten contabilizado 205 microsociedades entre 1903 e 1959.

Gran logia da Habana.
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vén derivado da incorporación dunha nova finalidade como é o socorro aos socios que 

o precisen, xa que a evolución da economía cubana era oscilante e provocaba que en 

determinadas épocas adelgazara o mercado de traballo coa consecuente influenza nos 

ponteses alí residentes.

terceiro regulamentofoi aprobado na sesión extraordinaria da xunta xeral de 

asociados celebrada o 18 de novembro de 19418. Como denominación terá:“Sociedad de 
Beneficencia y Recreo Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez.”
O seu obxecto social será agora:“A). Auxiliar a los socios enfermos y necesitados en la 
proporción que les corresponda según la escala de socorros y el tiempo consecutivo que 
lleven perteneciendo a la Sociedad.
B).- Proporcionar a los socios toda clase de expansiones lícitas por medio de fiestas 
cultas, entre las que figurará un banquete anual gratuito, a menos que los fondos sociales 
no lo permitan alguna vez por mayores exigencias de la Beneficencia. A dicho banquete 
tienen derecho todos los socios de ambos sexos. No obstante, los socios varones tienen 
derecho además a una invitación para una dama o un niño menor de catorce años”.

Este cambio de obxecto responde á consecución da primeira e máis importante 

tarefa que era a intervención na mellora do ensino conseguida coa construción dos 

edificios escolares das Pontes, Freixo, Vilavella, Somede e Deveso. Por este motivo 

e xa dende mediados dos anos 30 bo número de membros reclamaban un cambio na 

orientación social para adicar os recursos aos socios residentes na Habana. Ben sexa a 

través de socorros para os máis necesitados, construíndo o ansiado panteón social onde 

poder enterrar a unha masa social cada vez máis avellentada ou organizando festivais 

sociais para contribuír á unión dos paisanos.

cuarto regulamento foi aprobado na sesión extraordinaria celebrada os días 

22 e 28 de novembro de 19519. Incorpora como novidades con respecto ao anterior as 

seguintes:

- Os socios que desexen levar invitados ao banquete anual deberán pagar o 

cuberto.

- Cambia a denominación do secretario que pasará a denominarse interventor 

8- SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Y RECREO NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ, Reglamento de la Sociedade de Beneficencia y Recreo Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríguez. La Habana, Imprenta Alejandro Meylán, 1942, p. 3
9- SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Y RECREO NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ, Reglamento de la Sociedad de Beneficencia y Recreo Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríguez, La Habana, Imprenta La Isla, 1952, p.3. 

compatibles con el objeto de esta sociedad”6.
Foi modificado este regulamento na sesión extraordinaria celebrada o 27 de outubro de 

1915.

O segundo regulamento que foi aprobado na sesión extraordinaria celebrada o 19 de 

decembro de 1920. Foi publicado na Habana en 1924.7Neste regulamento recolle como 

denominación da sociedade o seguinte: Sociedad de Instrucción, Beneficencia y Protección 
Mutua Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez.Como fins sociais 

sinalan no seu artigo 2:“1º.- Contribuir a fomentar y difundir la enseñanza primaria y 
ampliación de la misma, en la proporción y forma que sus recursos le permitan, para los 
niños de ambos sexos, así de la villa de Puentes de García Rodríguez, como de las cinco 
restantes parroquias de Freijo, Deveso, San Mamed, Aparral y Vilabella, en el partido 
judicial de Ortigueira (Coruña, España).
2º.- Al objeto indicado en el inciso anterior y cuando sus recursos se lo permitan, 
construirá los edificios para establecer los colegios que a juicio de las sucesivas Juntas 
generales sean acordado después de oir los informes que en cada caso presentará la Junta 
Directiva, la que iniciará y tramitará los correspondientes expedientes informativos, en 
los que deberá figurar el informe de la Delegación de Puentes.
3º.- Fomentará la unión entre todos los naturales y oriundos del Ayuntamiento de Puentes 
de García Rodríguez, residentes en esta República de Cuba y demás puntos de América y 
España, con el fin de que todos unidos en estrecho lazo de amistad, puedan dispensarse 
entre sí una mutua protección.
4º.- Constituirá un fondo de beneficencia, en el que ingresarán las cantidades que sean 
acordadas por las respectivas Juntas generales y de gobierno y además el diez por ciento de 
la recaudación líquida mensual, para proteger, auxiliar y defender de la indigencia a todo 
asociado que tuviere la desgracia de caer en algún revés de fortuna.  El fondo destinado 
a beneficencia, no podrá exceder en ningún tiempo de la cantidad de quinientos pesos. La 
cantidad que resulte exceder de la expresada, pasará a engrosar los fondos sociales”.

Aparece por primeira vez a palabra beneficencia e protección mutua que 

6-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, Libro 
de actas de juntas generales, 1912. p. 1.
7- SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICENCIA Y PROTECCIÓN MUTUA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, Reglamento general de la Sociedad de Instrucción, Beneficencia y Protección 
Mútua Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez. La Habana, Imprenta, Papelería y Rayados 
“Avisador Comercial”, 1924. p. 7-8 
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mes de xaneiro ou na primeira quincena 

de febreiro e corresponde a esta xunta 

directiva o goberno, administración e 

dirección da sociedade.

Na estrutura orgánica interna 

podemos destacar, como órgano 

pluripersoal, a Asamblea Xeral de 

socios, as cales se dividían en ordinarias 

e extraordinarias. As ordinarias serán catro veces ao ano e as extraordinarias faranse 

cando o considere o Presidente, o acorde a Xunta Directiva ou o soliciten cinco socios 

fundadores ou de número.

Existían varias clases de socios dentro do corpo social: socios fundadores; socios 

de número, eran aqueles que ingresaban despois de constituírse formalmente a sociedade; 

socios de mérito, dignidade coa que se premiaba aos asociados que facían vinte e cinco 

novos membros. Esta distinción foille concedida entre outros a Manuel Ramos, Daniel 

Cabarcos, José Penabad, Segundo Iglesias, Plácido Seoane, Mariano Bellas Corral etc; 

socios de honra, destinada a aquelas persoas que prestaran grandes servizos á sociedade. 

Este é o caso do delegado nas Pontes, D. Jesús Cabarcos Cal cando de visita na Habana 

lle conceden esa distinción no ano 1926. Por último, socios protectores, serán os que 

sendo ou non de número, paguen unha cota maior da que se sinala como mínima. Foron 

acredores desta distinción os señores Jesús María Bouza Bello, Manuel Ferro Vizoso, 

Manuel Picos Fraga, Constantino Prieto Bouza, José María Franco Bouza, etc. As cotas 

sociais ordinarias eran de 50 centavos.

A institución internamente estrutúrase en varias seccións ou comisións que 

facilitan o labor da xunta directiva. As seccións de propaganda, nomearanse unha por cada 

parroquia e terán as funcións seguintes: difundir os beneficios que reporta a sociedade e a 

pertenza a ela, levar a cabo xestións para captar novos socios, recibir ao desembarcar aos 

recén inmigrados procedentes das Pontes amosándolles a entidade e a súas actividades 

coa idea de reclutar máis socios, etc.

A comisión de festas, que será a encargada de organizar os bailes, festivais, xiras 

 Xunta directiva, ano 1929.

11-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICENCIA Y PROTECCIÓN MUTUA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTES DE GARCIA RODRÍGUEZ. Reglamento general de la Sociedad de Instrucción, Beneficencia y Protección 
Mútua Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez. La Habana, Imprenta, Papelería y Rayados 
“Avisador Comercial”, 1924, p. 18.

(debido a esixencias da nova normativa aprobada polo goberno cubano).

- Actualizan varias contas polos dereitos de sepultura no panteón social para 

fillos, familiares de socios, etc.

- Modifican a distribución e os beneficiarios dos bens da sociedade no caso 

da súa liquidación, sendo agora entregados o 50 % á Casa de Beneficencia e 

Maternidade da capital e o outro 50 % entregaraseá Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia.

2. Configuración organizativaUn dos aspectos que se deben analizar para comprender 

o funcionamento dunha institución, e neste caso desta sociedade de instrución, e o da súa 

estrutura interna e a forma de administración10.

Esta sociedade era dirixida por unha xunta directiva que será elixida cada dous 

anos e estará composta por un presidente, un primeiro e segundo vicepresidentes, un 

secretario e vicesecretario, tesoureiro e vice, doce vogais e seis suplentes. Para estos cargos 

que serán gratuítos e honoríficos, poderán ser elixidos libremente os sociosque merezcan 
la confianza y alta distinción de sus compañeros, sin perjuicio de que formen parte de 
dicho Cuerpo Directivo, un miembro por cada parroquia”11. As eleccións celebrábanse no 

10.- Para unha aproximación á evolución da configuración organizativa das sociedades de instrucción en América, ver PEÑA SAAVEDRA, 
V., Op. Cit.

Directiva anos 40. Xunta directiva, ano 1929.
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3. A delegación da sociedade nas Pontes de García Rodríguez.

3.1. A Creación.

A primeira noticia da creación dunha delegación nas Pontes de García Rodríguez 

consta na xunta xeral, celebrada pola Sociedade o 9 de outubro de 1921, na que acordan 

o envío en dólares a España dunha cantidade en poder da sociedade e que recibirán 

unha comisión residente nas Pontes formada por D. Jesús Cabarcos Cal en calidade 

de presidente, D. Avelino Raimundo Baamonde Fontao, D. Plácido López Villarino, D. 

Crisanto José Baamonde Fontao e D. Constantino Bouza Fraga como adxuntos aos que 

se lles outorgará un poder con amplas facultades para representar á sociedade en España. 

Todos eles estiveran en Cuba e formaron parte da sociedade dende os seus inicios.

A constitución oficial da delegación ten lugar o 21 de abril de 1923. Nesta data 

ademais da disolución da comisión que funcionou ata o momento, nomeáronse as persoas 

que formarán a delegación e que son as que deseguido relacionamos, e aprobouse tamén 

un regulamento de funcionamento:

Presidente de honra, D. Alfonso Yllade Rilo.

Presidente, D. Jesús Cabarcos Cal.

Vicepresidente, D. Constantino Bouza Fraga.

Tesoureiro, D. Avelino Raimundo Baamonde Fontao.

Vicetesoureiro, D. Plácido López Villarino.

Secretario, D. José Baamonde Fontao.

Vicesecretario, D. José María Cabarcos Yáñez.

Vogais: As Pontes, D. Andrés Cabaleiro; Freixo, D. Juan Permuy Prieto; Deveso, D. Manuel 

Cabarcos; Somede, D. Manuel Corral; Aparral, D. Felipe López Fraga; Vilavella, D. José 

Cabarcos Yáñez.

Vogais suplentes: As Pontes, D. Manuel Baamonde; Freixo, D. Cayetano Castrillón 

Gabeiras; Deveso, D. Manuel Fraguela; Somede, D. José Mª Pena; Aparral, D. Gaspar 

e matinées e todas cantas actividades contribuiran ao esparcemento e recreo dos socios e á 

recadación de recursos económicos para o sostemento da sociedade. Organizaban todos 

os anos a festa da patrona de Nosa Señora do Carme a mediados de xullo e outra festa en 

xaneiro ou febreiro coincidindo co aniversario da constitución da sociedade.

A comisión de visitas a enfermos, á que lle competía visitar con frecuencia os 

asociados que tivesen algunha doenza e estiveran residindo no seu domicilio ou internados 

en Casas de Saúde como a Quinta La Benéfica, sanatorio do centro galego ou a Quinta de 

Dependientes. Tamén poñía en coñecemento da xunta directiva as posibles solicitudes de 

socorros que fixeran os enfermos. 

A comisión de glosa era nomeada pola xunta xeral e estaba encargada de revisar 

as contas ao final do ano e redactar un informe cos datos recabados.

A comisión electoral era elixida por sufraxio, e os seus cometidos eran preparar 

o proceso electoral, recibir as candidaturas, velar pola transparencia do proceso e 

proclamar os candidatos.

Por último temos que destacar a existencia dunha comisión de damas, órgano 

propagandístico a pesar de que as mulleres nunca ocuparon postos directivos na sociedade. 

As tarefas básicas que tiña encomendadas eran a visitas a enfermos, preferentemente 

mulleres e nenos, facer propaganda para atraer a novos socios, cooperar en todos os actos 

como os festivais, en especial a festa da patroa.

Dentro da organización da sociedade temos que considerar tamén as delegacións 

das cales fixemos mención anteriormente, que tiñan tanto no resto da illa, en México e a 

que se constituíu nas Pontes. 

A delegación das Pontes, creada no ano 1921, pero constituída formalmente co 

seu regulamento no ano 1923 estivo presidida por D. Jesús Cabarcos Cal. Os cometidos 

desta delegación eran representar á sociedade nos actos oficiais que se celebraran na 

localidade, dar cumprimento ás ordes e mandatos da xunta directiva, inspeccionar o 

ensino dos planteis construídos, levar a contabilidade de ingresos e gastos derivados 

da súa xestión, presentar ante a xunta directiva os proxectos e presupostos de obras e 

reparacións que houbera que facer, etc.
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No regulamento do ano 194114 aprobado na sesión da xunta xeral extraordinaria 

do 25 de novembro de 1941 aparece xa a figura dun delegado que será o representante legal 

da mesma e ostentará o cargo de forma gratuíta e honorífica.

Por último no regulamento do ano 195115, aprobado na sesión da xunta xeral 

extraordinaria do 22 e 28 de novembro de 1952 segue figurando unha delegación, a 

cal estará composta por unha ou varias persoas que serán os representantes legais da 

sociedade.

3.2. Funcións da delegación.

A delegación dotouse dun regulamento,16 que foi redactado na Habana en 1922, 

que recolle os seus fins sociais que son os de contribuír conxuntamente coa sociedade 

matriz, a difundir o ensino primario e ampliación do mesmo entre os nenos de ambos 

os sexos tanto na vila como nas cinco parroquias restantes. Esta delegación axudará cos 

seus recursos pecuniarios e con prestación persoal á construción dos edificios escolares e 

fomentará a unión entre todos os habitantes do municipiotratando por todos los medios 
al alcance de la Dirección social, no mezclar esta Delegación en asuntos políticos, 
haciéndolos comprender a los señores asociados que intentasen semejante desacierto, 
de que los intereses corresponden sin excepción, a todos los niños de ambos secos del 
distrito, y a los hijos de los asociados de los distritos convecinos, cuyos intereses deben 
ser tratados como bienes menores, siendo en este caso, tutores de los mismos, sus padres 
y hermanos”.

Á delegación correspóndelle, segundo o artigo cuarto, estudar e designar os 

puntos onde deban ser construídos os planteis, encargará planos e memorias que serán 

aprobados pola sociedade matriz e levará a supervisión das obras.

14-SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Y RECREO NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ. Reglamento. La Habana, Imprenta Alejandro Meylán, 1942.
15-SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Y RECREO NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ. Reglamento. La Habana, Imprenta La Isla, 1952.
16-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICENCIA Y PROTECCIÓN MÚTUA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. Reglamento de la Delegación de Puentes de García Rodríguez.

López López e Vilavella, D. Manuel Bermúdez.

A primeira acta da reunión da comisión da delegación nas Pontes ten lugar 

o 5 de abril de 1922 e na mesma acordaron realizar o depósito da primeira remesa de 

diñeiro enviada e que ascendía a 32.520,30 pesetas. Despois de estudiadadas as ofertas 

da casa bancaria de Sobriños de J. Pastor e José María Rivera de Coruña foi depositada 

na casa deste industrial pontés por ofrecer maiores vantaxes (4% de interese). Tanto a 

banca deSobrinos de J. Pastorcomo a casa deJosé M. Rivera,ambas na Coruña, foron 

utilizadas durante máis dunha década para ser depositarias dos xiros enviados pola 

sociedade. D. José María Rivera Corral, propietario da empresa cerveceira e outras na 

capital da provincia, financiou en parte a construción dunha nova fábrica de cervexa e a 

modernización tecnolóxica deLa Estrella de Galiciacoas achegas das remesas enviadas 

pola sociedade de instrución. Estamos a falar de depósitos realizados pola sociedade que 

se iniciaron no ano 1922 coas 32.520,30 pesetas e que chegou ao seu máximo histórico 

con 46.355, 58 pesetas en decembro de 1928 (ano no que comenzan as obras do edificio 

escolar das Pontes) e finalizou en setembro de 1933 cando o delegado decide traspasar o 

saldo de 10.752,65 pesetas á banca Sobrinos de J. Pastor12No regulamento do ano 192013, 

aprobado na xunta xeral celebrada o 19 de decembro de 1920, aparece no seu capítulo 

V a figura da delegación. Terá a sede na vila e representará ás seis parroquias. Establece 

que será dotada dun regulamento pola sociedade matriz. Estará rexida por unha xunta 

directiva composto por un presidente, un tesoureiro, un secretario e os seus respectivos 

vices, seis vogais activos e seis suplentes e os cargos serán bienais. A cota mínima será 

de 50 céntimos de pesetas mensuais. A directiva da delegación ostentará no municipio a 

representación legal da sociedade.

12-O historiador Luís Alonso Álvarez na obra, Estrella de Galicia. Una empresa, un siglo (1906-2006), A Coruña, 
Estrella Galicia, 2006, describe con profundidade a financiación utilizada para a creación da empresa Estrella de Galicia 
e para a súa modernización tecnolóxica durante as décadas dos anos 10 e 20 do século XX.  En concreto manifesta que 
“resulta aún más relevante la existencia de una red informal de paisanaje entre allegados y conocidos de As Pontes, 
basada en la confianza mutua y el apretón de manos, que no aparece reflejada en los asientos contables oficiales, sino 
en un libro de acreedores donde Rivera anotaba estas pequeñas cantidades con su propio puño y letra”. E tamén 
fai mención á existencia dunha “red de miembros de su propia familia de As Pontes, como sus cuñadas Carmen, 
Mercedes y Elena Illade, con aportaciones de diez mil pesetas cada una, sus sobrinos José Bustamante y Elena Illade, 
con 66 mil pesetas, su cuñado y farmacéutico de Santiago, José Baamonde, con un ingreso de 12 mil pesetas, y hasta 
sus sobrinos mexicanos José Castro Illade y Francisco Bellas Rivera con participaciones de 15 mil pesetas cada 
uno”, p. 135. En palabras do propio Luis Alonso Álvarez, D. José María Rivera Corral converteuse nos denominados 
“comerciantes banqueros, intermediarios financieros que compaginaban las actividades mercantiles e industriales 
con el préstamo, el giro de letras y el descuento de papel”. P. 173.
13-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICENCIA Y PROTECCIÓN MÚTUA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. Reglamento general. La Habana, Imprenta, Papelería y Rayados “El Avisador 
Comercial”, 1924.
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Polo Freixo-Penamoura.

 José María Vázquez, presidente.

 Santiago García.

 Salvador Permuy.

Polo Freixo-Igrexa.

 Cayetano Castrillóns, presidente.

 Juan Ramil.

 Andrés Rey Pita.

Por Vilavella.

 Manuel Bermúdez, presidente.

 Cosme Antón.

 Vicente Roca.

Polo Deveso.

 Domingo Díaz Rico, presidente.

 Jesús Cabarcos.

 Juan Varela

Por Somede: 

 José Cebreiro, presidente.

 Manuel Corral.

 José María Vilaboy.

Polo Aparral acórdase que sexan nomeadas polo delegado xeral, Sr. Cabarcos.

Acordaron tamén darlle as seguintes atribucións xerais a estes delegados: 

acometer as obras de conformidade co plano elixido, activar o seu remate, concertar os 

acarreos de materiais, pequenos axustes e demais gastos menores que pagarían por medio 

duns vales asinados polos tres delegados de cada parroquia e que se farían efectivos na 

delegación das Pontes.

Os traballos de maior importancia serían contratados polo delegado D. Jesús Cabarcos 

Cal.

A historia amosounos que a verdadeira dirección e impulso das obras correu a 

A función, que se mantivo ao longo dos anos, foi o da representación legal da 

sociedade no municipio e en xeral en toda España. Era receptora das remesas de diñeiro 

e a posterior colocación en depósitos bancarios. Ademais executou todas as ordes que 

lle pedía a xunta directiva dende a Habana as cales estaban maiormente relacionadas 

coa execución dos edificios escolares: compra dos terreos, contratación da edificación 

(canteiría, carpintería, etc.) e impulso das obras, instar aos veciños a achega de materiais 

e traballo para axudar no proceso de construción, reparacións e negociacións co Concello 

das Pontes, unha vez rematados. 

3.3. Historia da delegación e participación na creación de escolas.

O primeiro delegado foi D. Jesús Cabarcos Cal, o cal fora xa directivo da sociedade nos 

anos 10 cando residía na Habana. A escritura outorgando poder foi realizada na Habana 

o 28 de decembro de 192117. Posteriormente, e vendo que o anterior poder era insuficiente 

para desempeñar as funcións encomendadas, foron ampliadas as facultades por acordo da 

xunta xeral celebrada o 26 de abril de 1928 e materializadas nun novo poder outorgado 

na Habana o 15 de xullo de 192818. O obxectivo era mellorar a xestión para construír os 

edificios escolares que se iniciaban daquela e previr as dificultades que puideran xurdir 

no desenvolvemento das obras e as posibles modificacións.

Na sesión da xunta xeral do 15 de setembro de 1925 aprobouse o nomeamento 

de tres delegados por cada parroquia para a execución das escolas, xa que o delegado nas 

Pontes non podía estar á vez en todas. As persoas elixidas entre os residentes na Habana 

de cada parroquia serán:

17-Escritura núm. 696 asinada na Habana con data 28 de decembro de 1921 polo presidente D. Daniel Cabarcos 
Fontao pola que se outorga poder a favor de  favor dos señores D. Jesús Rodríguez Cal, Avelino Raimundo Baamonde 
Fontao, Plácido López Villarino, Crisanto José Baamonde Fontao e  Constantino  Bouza Fraga

18- Escritura núm. 128 con data 15 de xullo de 1928 asinada polo presidente D. José María Picos Fraga pola que se 
outorga poder a favor de Jesús Cabarcos Cal, D. José María Cabarcos Yañez e José Castro Prada. Este novo poder e 
para:
“A.- Para dirijir y supervisar los trabajos de todas las escuelas que actualmente en número de tres se están 
construyendo por la Socidedad de Instrucción, ….y asimismo para las demás que se construyan o se fabricaren en 
lo sucesivo, de acuerdo con las memorias y planos autorizados.
B.- Para reformar si fuere necesario, introducir, mejoras ó variaciones en las construcciones de las citadas 
escuelas…
Q.- Para nombrar y separar maestros y empleados en las  Casas-Escuelas, contratando con ellos sus remuneraciones 
y separándolos a indicación de la sociedad otorgante.Etc”.
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Na xunta xeral do 21 de outubro de 1948 

aparece como delegado D. Jesús Castro Prada. Na 

xunta xeral do 31 de xullo de 1950 acordan nomear 

delegado a D. Jesús María Picos Fraga e como 

substitutos en caso de enfermidade a D. Manuel 

Leal Cazás, Graciano Sánchez Fraga, D. Jesús Castro 

López e D. José Seoane López, todos eles socios 

cando estiveron vivindo na Habana.

En agosto de  1951, debido ao retorno de D. 

Jesús María Picos Fraga a Cuba, é nomeado novo delegado o socio D. Manuel Leal Cazás 

que ademais é concelleiro da corporación e moitas veces alcalde interino o cal nos consta 

no exercicio do cargo ata depois de 1969 (neste ano o delegado achega a suma de 15.000 

pesetas para a construción dun panteón social no cemiterio das Pontes para os socios 

retornados). 

4. Evolución histórica da sociedade e actividades realizadas. 

Unha vez constituída a sociedade adicouse os primeiros anos a incrementar o 

saldo dos seus activos económicos co obxectivo de poder empezar a construír as escolas. 

Por este motivo organizáronse festas, concedéronse préstamos hipotecarios, etc.

Realizaron un constante labor de propaganda para 

incrementar a masa social que pasou de 186 socios 

en 1915 a 293 en 1930 tendo un pequeno descenso no 

bienio 26-27 para descender novamente na década 

dos 30 aínda que se recupera timidamente con 

posterioridade ao ano 1935. Deste traballo queda 

constancia en feitos como no acordo21 de remitir unha 

carta ao oficial do Concello das Pontes, D. Amandino 

Cal, rogándolle que remita periodicamente unha 

relación de veciños do municipio que se embarquen 

Jesús Mª Picos Fraga.

21- Sesión da xunta xeral celebrada o 8 de marzo de 1928.

Escudo delegación nas Pontes, 1923.

cargo do delegado, D. Jesús Cabarcos Cal. A súa actuación foi primordial para levar a cabo 

a construción dos planteis escolares. Aínda que nun principio funcionou na delegación un 

órgano colexiado integrado por varios membros, máis adiante puidemos constatar que a 

representación da sociedade ante as diversas administracións e o propio seguemento da 

dirección das obras recaeu nel persoalmente19.

O seu traballo empezou no 1921 co seu nomeamento e a constitución da 

delegación (búsqueda de socios, distribución de tarefas, búsqueda de terreos apropiados 

para os edificios), continou coa recepción dos xiros e colocación en depósitos bancarios. 

Despois realizou a compra dos terreos, a búsqueda de doazón de materiais e o seu acarreo, 

seguiu coa contratación das obras e o seu impulso (dende o ano 1928 ata o ano 1938 en 

que remata a escola do Deveso), conveniou co Concello a cesión dos edificios das Pontes, 

Vilavella e Freixo e arrendou os locais de Somede e Deveso; negociou coas autoridades 

o traslado das escolas nacionais para os novos edificios, arrendou os altos da escola das 

Pontes ao Casino e por último fixo un seguemento da conservación das obras ata o seu 

falecemento no ano 1947 a pesar de vivir nos últimos anos da súa vida longas tempadas 

na Coruña20.

D. Jesús Cabarcos Cal (1868-1947) estivo en Cuba varios anos e foi socio fundador 

da sociedade retornando logo ás Pontes. Foi alcalde das Pontes de García Rodríguez de 

abril de 1930 a xaneiro de 1931. Foi dono da casa de ultramarinosLa Saludemprazada na 

actual praza do Hospital, e da ferretería denominadaEl Almacén situada na mesma praza. 

Foi redactor do periódico La Unión que se editou na vila da década dos anos 20.

19- No Libro Diario da Delegación de Puentes aberto en 1932 e que remata con apuntamentos contables no ano 
1946 aparece tamén o listado de socios que aboaron as súas cotas atopando 111 socios en 1923 e véndose reducidos 
a 12 socios en 1934, último ano en que aparece listado oficial.

20-No Libro Diario da Delegación de Puentes figura un último asento contable manuscrito realizado en outubro de 
1946 cando tiña xa 88 anos pouco meses antes do seu pagamento.

Comercio “LA SALUD”. Jesús Cabarcos Cal.
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E na mesma entrevista Sergio Bellas Baamonde dicía:

“Era la del 100 %, porque resulta que español que se quedara sin trabajo, no podía 
ocupar en cuanto hubiera un cubano”.

Na introdución da memoria23 do ano 1931 realizada pola directiva manifestan o 

seguinte:

“Sería ocioso hablaros aquí de la penuria económica que individual y colectivamente 
desde hace tiempo impera en el país, y aún en el mundo entero, sin que en el horizonte se 
vislumbre la más ligera perspectiva de mejoramiento. Todos la conocéis prácticamente y 
la sentís de una manera angustiosa. De ahí que no podamos, a pesar de nuestros esfuerzos 
y gestiones, presentaros un aporte de nuevos socios que contrarreste el lamentable 
decrecimiento de las listas sociales, pues eso no ha estado en nuestras manos evitarlo.
Pero si en este sector hemos corrido la misma suerte que las demás Sociedades y 
quizás en menor proporción, en  cambio podemos vanagloriarnos de haber conseguido 
directamente algo que era una necesidad sentida y que los llamados a lograrlo no han 
querido o no han podido conseguir: la creación de dos escuelas para ocupar los edificios 
de Freijo y Vilabella que llevan dos años vacíos después de construídos”.

E na memoria de 193224 cando describen o labor realizado introducen valoracións 

semellantes:

“Ella se ha limitado exclusivamente a cumplir con celo y honradez el encargo que tuvisteis 
a bien confiarnos, ya que la anormalidad que en todos los órdenes sigue imperando no 
nos ha permitido hacer cosas de mayor lucimiento, cual fuera nuestro deseo.
No necesitamos deciros que estamos refiriéndonos a la penuria económica que de todos los 
sectores de la vida cotidiana se ha enseñoreado, y, muy especialmente, de las Sociedades 
todas, sin excluir las utilitarias, como son los Centros regionales cuya grandeza de ha 
venido abajo con la misma facilidad que si fueran castillos de naipes”. 

E por último na memoria do ano 193325 seguen a dar conta da crise económica 

que padece o país e a afectación sobre as sociedades de caráter étnico:

“Nunca en la historia de las Sociedades radicadas en Cuba, lo mismo las ingentes que 
cuentan los socios por veintenas de millares y se asientan sobre sólidas bases que las 

24-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICENCIA Y PROTECCIÓN MUTUA, Memoria de los trabajos realizados en 
el año 1932 que la directiva de esta sociedad presenta a la Junta General. La Habana, Imprenta Pérez Sierra y Cía, 
1933. p. 3.
25-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y BENEFICENCIA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ. Memoria de los trabajos realizados en el año 1933 que la directiva de esta sociedad presenta a la Junta 
General. La Habana, Imprenta Giz, 1934, p. 3

cara a Cuba, co obxecto de estar atentos e procurar conseguir a súa inscrición como 

socios na sociedade tan pronto cheguen á Habana.

Esta evolución no número de socios e por tanto da economía da sociedade vai en 

consonancia coa economía da illa. Como apuntamos no bienio 26-27 descende levemente 

o número de socios e a propia institución é consciente da coxuntura que lles tocou vivir 

e dan conta dapersistente crisis económica que atravesamos, de la falta absoluta de 
inmigrantes para contrarrestar los que se han marchado…A crise do 29 tamén afectou 

gravemente a Cuba e asistimos no ano 1931 a un descenso de asociados derivado do 

retorno de ponteses, e, en xeral, de españois. Esta crise provocou que moitos negocios 

pecharan e moitos traballadores quedaran sen traballo. Consecuentemete provocou un 

descenso importante no número de emigrantes que viñan á illa e o regreso de moitos 

que chegaron anteriormente. Por outra banda os que permaneceron na capital estaban 

nunha pobre situación económica dando como resultado un incremento do número de 

socorros que tiña que outorgar a sección de beneficencia. Por outro lado, en novembro 

de 1933, publicouse a Lei de nacionalización do traballo  que impoñía a obrigatoriedade 

das empresas de aplicar a metade das nóminas a traballadores cubanos, co cal moitos 

galegos e ponteses víronse obrigados a repatriarse e outros a nacionalizarse. A partir 

deste momento a corrente emigratoria quedou interrompida. Na entrevista realizada a 

Evangelino Bellas Baamonde22 describía a situación 

desta maneira:

“La Ley de Grau Sanmartín, ley del 50%, no se podía 
colocar uno, y aquí venían familias enteras, porque 
en un barco que bien yo venían familias a tope. Y 
las familias españolas que vivieron por allí por los 
soportales de la calle Monte, todos por allí tirados, 
que para poder venir El Diario de la Marina pagaba la 
mitad del pasaje, y la otra mitad el Consulado Español. 
Y vinieron familias y familias repatriadas”.

22-Entrevista realizada a Sergio e Evangelino Bellas Baamonde. As Pontes, 03/09/1992.

23-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y BENEFICENCIA NATURALES DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. Memoria 
de los trabajos realizados en el año 1931 que la directiva de esta sociedad presenta a la Junta General. La Habana, Imp. Pérez Sierra 
y Cía, 1932, p. 3.

Ramón Grau San Martín, presidente 
de Cuba 1933-34 1944-48
.
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nestes primeiros anos accións en prol da instrucción no distrito. Eran accións puntuais 

que foron froito seguramente da debilidade organizativa e da insuficiencia de medios 

económicos para levantar nese momento os edificios escolares. Entre elas podemos citar 

a presión ante as autoridades, tanto municipais como estatais, para que  remediaran esas 

deficiencias ou ben solicitar das autoridades estatais a creación de escolas en lugares onde 

a sociedade non pensaba actuar por falta de recursos.

Outra acción levada a cabo en favor da instrución nesta época foi a creación de 

premios escolares. Estes foron empregados para incentivar ás nenas-os a asistir á escola 

e así frear o absentismo escolar e premiar o esforzo. Sendo unha acción puntual serviu 

máis para exteriorizar o compromiso educativo e rexerador contraído pola sociedade que 

para frear o absentismo. Temos constancia da iniciativa da sociedade de establecer tres 

premios para cada escola de nenas e nenos que  foron de 30, 40 e 50 pesetas na vila e de 

20, 30 e 40 pesetas nas parroquias no ano 1928.26 Iniciativa que non foi ben acollida polo 

delegado xa que nunha carta enviada ao presidente27 manifesta o seu desacordo:

“En cuanto a los premios ya ustedes los tienen acordado, pero le digo que en 
verdad que es dinero muy mal empleado por el poco apego que los de las aldeas tienen a 
la instrucción pues no le dan importancia y solo al egoísmo del interés…
Tanto la junta de instrucción que forman los municipios como los Maestros, por mas que 
estos hoy están retribuidos, dejan bastante que desear, por lo sumamente abandonados, 
siendo decirle pero nadie se ocupa mas que de sus asuntos propios y lo demás lo miran con 
desdén al extremo que a un lo ridiculizan por ver el interés que se tiene en la cosas…”.

Na acta da sesión da Junta Local de Primeira Enseñanza, celebrada o 15 de 

xullo de 1928, formada polos señores D. José Castro Prada, alcalde, D. Celso Castro López, 

Dª Consuelo Cabarcos, D. José Varela González, D. Celedonio Vila, D. José Blanco, D. 

Andrés Bermúdez e Dª. María Antonia Prieto recóllense os premios citados e acordan dar 

un voto de grazas á sociedade e enviarlle o resultado dos exámenes realizados. O delegado 

escribíu relatando o éxito dos premios e a boa acollida que tivo entre as mestras e  mestres 

o que dá boa fe do efecto propagandístico que causou a súa entrega. Para darlle máis 

26- A.M. As Pontes. Fondo SNP. Acta da sesión da Junta Local de Primera Enseñanza celebrada o 15 de xullo de 1928. 
Na mesma acta acordan o aplauso aos mestres máis destacados a prol do ensino e do seu labor pedagóxico destacando 
o mestre de Somede, D. Vicente Otero Ulloa e as mestras da vila Dª. María de la Asunción Corral Ocampo e Dª. Consuelo 
Cabarcos Ledo.
27- A. M. As Pontes. Fondo SNP. Carta con data 27 de maio de 1928 enviada polo delegado, D. Jesús Cabarcos Cal ao 
presidente, D. José María Picos.

pigmeas de carácter familiar como la nuestra, han acusado una decadencia tan aguda y 
persistente que hiciese temer por su posible existencia, como la que, de tres años a esta 
parte, ha venido registrando con la misma brusquedad que la baja temperatura hace 
descender el mercurio en el termómetro. Y esta decadencia, ha alcanzado su clímax 
en el año a que tenemos que contraer nuestra información. No os extrañe, pues, que a 
nosotros nos haya tocado también palpar las consecuencias del malestar general, viendo 
desintegrarse la Sociedad por la baja constante de socios, la mayor parte de ellos por no 
serles posible cotizar, y otros que pueden hacerlo, por no estar bastante arraigado en sus 
corazones el amor a la nobilísima causa de cultura y beneficencia que propugnamos”.

Durante esta época as relacións co municipio natal eran constantes. Nas actas 

da xunta directiva e das xuntas xerais así como nas súas memorias puidemos constatar a 

correspondencia periódica que se mantiña entre paisanos de aquí e de acola e as continuas 

viaxes de ida e volta ás Pontes o que facía que a sociedade e toda a colectividade fora 

consciente de todo o acontecido na vila.  En moitas xuntas dáse conta das viaxes de 

membros da directiva o que deixa constancia da emigración andoriña que existía entre 

As Pontes e Cuba. 

Por outra parte, na sesión da xunta xeral de 9 de novembro de 1913, dan conta 

da publicación do xornal nas Pontes que leva por título La Unión o cal despois era recibido 

na sociedade en concepto de 

subscrición

As autoridades 

municipais da época eran 

conscientes da existencia da 

sociedade e dos seus fíns e por este 

motivo solicitaron en varias ocasións axuda para reparar escolas no municipio. Así, no 

ano 1916 o alcalde escribe á sociedade solicitando o 50 % (20.000 pesetas) do custo para 

reparar os edificios escolares existentes que serán en parte subvencionados polo Estado. 

A sociedade contesta nese momento que este tipo de axudas non están contempladas no 

regulamento.

Conscientes como eran das carencias a nivel educativo do municipio realizaron 
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Neste cemiterio reservaron un pedazo de terreo para construír a sociedade un panteón 

o cal foi realizado polo Concello das Pontes no ano 1969 e entregado posteriormente á 

sociedade.

No ano 1928 tamén reciben carta do presidente da comisión de sanidade, o 

doutor Varela, solicitando axuda económica para obras de saneamento, á cal lle contestan 

que en canto rematen as obras das escolas serán estudadas as achegas.

Tamén se ocuparon nestes anos doutras obras que non foran educativas e así 

solicitaron da Deputación Provincial da Coruña o amaño da estrada de Ribadeume a 

Bermui29.

Adicaron o seu esforzo nestes anos a adquirir os terreos para as escolas. Para 

determinar o lugar para a súa construción, excepto a da vila, celebráronse varias asambleas 

entre os naturais das citadas parroquias e este acordo foi elevado a xunta xeral celebrada 

o 15 de setembro de 1925. Quedan establecidas as seguintes localizacións: Somede, o lugar 

de Cruz da Lameira; Vilavella, estrada de Pontedeume a medio quilómetro do empalme, 

nun monte propiedade de Julián Cabarcos; Deveso e Aparral aínda non decididos.

5. Relacións co Concello das Pontes de García Rodríguez

As relacións da institución co Concello das Pontes tivo varias etapas. Nos 

primeiros anos despois de creada a sociedade non se ten constancia de grandes relacións 

na correspondencia. No ano 1916 o alcalde D. Benito Cabaleiro Piñón (21-07-1907 a 10-02-

1918), solicitou a achega da sociedade do 50% do custo das obras en colexios que serán 

subvencionadas polo Estado. Acordouse que non podían acceder ao solicitado por non 

permitilo os estatutos.

Durante o goberno de D. Alfonso Illade Rilo (07-04-1920 a 25-03-1923) as 

relacións foron moi estreitas e existíu colaboración mutua. Temos constatado unha carta 

enviada polo alcalde, D. Alfonso Illade en xullo de 19211 solicitando axuda económica 

para a construción dun novo cemiterio. Esta demada foi atendida acordando realizar 

achegas a título individual dos socios e que significou o 50% dos donativos recadados no 

municipio e en México. O propio alcalde foi nomeado presidente de honra da delegación 

29- Carta enviada polo presidente no ano 1928.
30-  Xunta xeral 5 de xuño de 1921.

eco a directiva ordenou a impresión dunhos carteis que se colocarón en lugares visibles 

das parroquias dando conta dos premios, e imprimiron tamén un folleto coas maximas y 
pensamientos alusivos a la necesidad de instruírse”que se distribuiron entre os nenos 

das escolas.

Por outra banda na xunta xeral do 4 de febreiro de 1921 dáse conta  das xestións 

do socio D. Plácido Seoane respecto da construción dun cemiterio nas Pontes. A asemblea 

acorda apoiar a iniciativa e realizar unha subscrición entre todos os socios para a citada 

obra. Posteriormente foi elixida unha comisión o día 5 de maio de 1921 que tivo como 

membros ao alcalde D. Alfonso Illade Rilo, como presidente, a D. Plácido Seoane López 

como tesoureiro e como secretario a D. Raimundo Baamonde e os restantes foron D. 

Ramón Rivera Chao, D. José Rivas (ecónomo da vila), D. Ramón Gómez Mesía, D. Gonzálo 

Sánchez Méndez, D. José López López, D. Manuel Picos Fraga e D. Narciso Cabarcos. A 

recadación total realizada ascendeu 

a 30.557 pesetas sendo achegadas 

polos socios da sociedade a cantidade 

de 15.000 pesetas, 10.714,50 pesetas 

foron conseguidas nas Pontes pola 

comisión, 2.000 pesetas recadadas 

por D. Gaspar Rivera de México, 300 

por D. José Gómez Mesía de México, 

1.750 pesetas por D. Miguel Castro 

de México, 387,50 por Alejandro 

Fraga nos lugares de Illade, Seara, 

Veiga, Gondré e Barral, 310 pesetas 

recolectado por Juan Ramos e Antonio 

Cabeiro nos lugares de Pontoibo e 

Marraxón e 95 pesetas recolectado 

por D. Ramón Castro Ferreiro nos 

lugares das Barosas, Alvarón, Veiga e 

Pena do Curro28.

Donativos para o novo cementerio das Pontes, 1921.

 28-A.M.As Pontes. Fondo SNP. Relación de donativos para el nuevo cementerio que se piensa construir en Puentes de 
García Rodríguez. Vilalba, Imprenta Pérez Ceinos.
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máis conservadora. Era tamén socio do Casino. 

D. José Vilaboy saíu elixido alcalde ao frente 

dunha candidatura agrario-republicana que encabezou 

no partido xudicial de Ortigueira D. Leandro Pita 

Romero. Foi socio do casino tamén, pero tivo moitas 

disputas con algúns dos seus directivos. El mesmo nos 

ten manifestado a súa visión da política da época cando 

foi elixido alcalde31:

“Entonces aquí formouse outro partido contrario, o 
antiguo, pero que tamén era liberal,  este era gullonista, 
e levou unha táctica, toda, invitounos a todos, que todos 
formaramos un partido para facer un ayuntamiento 

liberal forte, e entre os invitados a meu api, a min e a 
todos os habaneros, eu non quixen ir ao banquete… e 
sempre hai os choques e xurdíu o asunto da alcaldía, 
… e senón era meu pai era outro, un tal Narciso 
Cabarcos, …e ese non o querían de ningunha forma, 
e máis era un fulano poderoso e tiña moitos cuartos 
naquela época, pero no fixen caso e veu a votación 
e fixeron a Narciso Cabarcos alcalde, tamén quería 
ser Jesús Cabarcos (o delegado) ese do almacén, e, 
pero os outros non querían a Cabarcos, eles preferían 
o outro aunque era bufón… E resuta que eu era do 
casino, e no casino tiña bastante forza, alternaba cos 
ricos. Eu sempre fun un fulano que nunca me deixei 
foder, e no casino inventaron unha      mangoneadas, 
pero eu non tragaba, tamén me quixeron facer directivo do casino pero eu non quixen ser, 
manejaba desde fora, pero como todos os do casino, tiña unhos ochenta socios, e solo 
cinco erado do partido contrario, do partigo agrario (que foi o que liderou Vilaboy)”.

Estas diferenzas ideolóxicas e persoais co delegado deberon axudar a dilatar a 

31-Entrevista realizada a D. José Vilaboy Pajón o 2 de agosto de 1989.

Leandro Pita Romero.

José Vilaboy Pajón

das Pontes no ano 1922, o que dá boa conta da amizade que tiña cos seus directivos. Na 

xunta xeral do 24 de outubro de 1923 dan conta de que o Directorio Militar de España 

decretou a destitución de todos os alcaldes e foi cesado tamén o das Pontes, D. Alfonso 

Illade Rilo tan buen defensor y buen alcalde. Unha vez foi separado da Alcaldía, froito de 

acusacións sobre o seu mandato, a sociedade acordou na xunta xeral do 15 de febreiro de 

1924 realizar unha petición ante o presidente do Directorio Militar español para que o 

tribunal que xulgaba ao ex-alcalde fora absolto das acusacións que pesaban sobre el polo 

seu mandato e que implicaron a separación do servizo. D. Alfonso Illade escribe dende 

Madrid agradecendo as xestións ante o Directorio polas “falsas denuncias” e explicando 

a súa honrada actuación ao frente da Alcaldía.

Uns anos máis tarde, e xa sendo alcalde D. José Castro Prada (02-08-1926 a 17-

02-1930), participaron xuntos o delegado e mais el no acto de outorgamento dos premios 

escolares e na inauguración do edificio escolar da vila, cerimonia que tivo lugar o 28 de 

xullo de 1929 e á que asistiu tamén o Gobernador Civil da provincia.

O seguinte alcalde foi o delegado D. Jesús Cabarcos Cal que exerceu a Alcaldía 

dende abril de 1930 ata xaneiro de 1931. En novembro de 1930 escribiu á Habana 

comunicando que o concello xa aprobara as bases e que está ultimando o expediente de 

traslado das escolas nacionais, pero finalmente non se realizou tal cambio nin tampouco 

durante a Alcaldía de D. Narciso Cabarcos Bellas (28-01-1931 a 22-04-1931) o cal foi socio 

na súa estancia na Habana.

 A verdade e que as escolas non foron trasladadas ata anos máis tarde. 

En abril de 1931 xa coa II República instaurada foi elixido alcalde D. José 

Vilaboy Pajón o cal estivo ata xuño de 1931, cunha interrupción dun mes dende mediados 

de maio a mediados de xuño de 1931 período no que houbo unha xestora presidida por 

D. Honorio Ferreiro e por D. Guillermo Baamonde Fontao o cal foi socio durante a súa 

estancia na Habana. Durante este período derivado da finalización dos edificios e da 

vontade de entrega ao Concello foi a etapa na que máis se notaron as desavenencias entre 

a sociedade e a institución municipal. Estas ao meu xuízo foron en parte polas diferenzas 

políticas que existían entre o delegado D. Jesús Cabarcos e o alcalde D. José Vilaboy. D. 

Jesús Cabarcos fora alcalde un ano antes e debía representar unha corrente ideolóxica 
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en edad escolar”.
Conclúe dicíndolle que os socios desta sociedade tiveron o placer de apaudirlle 

na conferencia que deu no Centro Galego e” le envían la más efusiva felicitación por su 
firme propósito de acabar con el analfabetismo, causa primordial y vergonzosa del atraso 
en que los gobiernos de la Monarquía tuvieron sumido al pueblo español”.

O 20 de marzo de 1932, o presidente e o delegado, envían cartas ao Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Comunícanlle que construíron edificios escolares nas 

Pontes, Vilavella, Freixo e en construción a de Somede e pídenlle a creación da escola 

mixta en Pena Moura, na parroquia do Freixo. Na mesma carta din que o lugar conta 

con 53 veciños, cunha poboación de máis de 80 nenos, os cales para ir á escola teñen que 

camiñar máis dun quilometro por camiños.

Estas son as súas palabras: 

“Si previa y debidamente informado 
por el señor Inspector de la provincia, 
cree V.E. que es un caso de conciencia 
digno de la atención que el Gobierno 
de la República viene consagrando al 
pavoroso problema de la enseñanza 
en España, tan vergonzosamente 
abandonados por los Gobiernos 
de la Monarquía, esta Sociedad se 
sentirá satisfecha y hasta cierto punto 
compensada de los sacrificios…”.

Agradécenlle tamén a 

recente creación de catro escolas en 

distintos lugares das Pontes. Esta 

carta recibe constestación do propio 

Ministro, don Fernando de los Ríos 

Urruti, con data 17 de maio de 1932, no 

que lle manifesta ao Sr. Delegado que 

Saluda do ministro ao delegado da sociedade.

cesión dos edificios escolares nos anos seguintes ao seu remate. O Concello quería unha 

cesión a perpetuidade, que a sociedade pagara todos os gastos da escritura de cesión, que 

quedara acreditado se o delegado estaba autorizado para asinar o contrato, entre outras 

peticións, algunha delas non aceptadas con agrado pola sociedade.

Por este motivo durante o ano 1931 e 1932 a sociedade ante a desocupación dos 

locais solicita a intervención do Ministerio de Instrucción Pública, da Junta Local de 
Primera Enseñanza das Pontes e do Inspector de Primera Enseñanza da provincia.

Con data 6 de xullo de 1931 envían unha carta ao Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, D. Marcelino Domingo, que ao mesmo tempo publican no xornal El País 

da Habana e ordean a súa publicación nos xornais de Galicia, e, o 17 de setembro de 

1931 envían outra carta ao Inspector de Enseñanza da Provincia. Nelas manifestan o seu 

malestar pola desocupación duns edificios que levan dous anos feitos nas parroquias do 

Freixo e Vilavella, e que o Concello ten funcionando as escolas nacionais desas parroquias 

en locais en mal estado de conservación e non aptos para o ensino. Comunícanlle que a 

sociedade composta por uns 200 socios construíu os edificios escolares das Pontes, Freixo 

e Vilavella e que só nas As Pontes funcionaban dúas aulas por “falta de maestros” e que 

as escolas mixtas de Freixo e Somede estaban baleiras a pesar de ser cedidas ao Concello. 

Este aínda non xestionara do Goberno a creación de dúas escolas que se necesitaban 

nesas parroquias nin trasladara a elas as escolas nacionais xa existentes, por cuyos locales 
antihigiénicos e antipedagógicos viene pagando el correspodiente alquiler.
Di a carta “esta apatía del Ayuntamiento y de la Junta de Educación, de acuerdo con la 
cual se construyen los edificios escolares, contrasta notablemente con la abnegación de 
los emigrados de América que, pobres en su mayoría, pero sintiendo en sus corazones un 
amor inextinguible por la patria lejana, se sacrifican por verla próspera y culta, ya que 
ellos tuvieron la desdicha de abandonarla sin otras armas para la lucha moderna que las 
luces naturales con que vinieron al mundo.
Si Ud. Cree que nuestro sacrificio patriótico es digno de estímulo, esta Sociedad le ruega 
se sirva dar las órdenes oportunas para que esos edificios escolares de las parroquias 
de Vilabella y Freijo sean ocupados por las escuelas mixtas y el de la villa de Puentes 
tenga los maestros que sus aulas necesitan y el corresponden con arreglo a la población 
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repetido Sr. Delegado interesó se dejase para otro día”.
A principios do ano 1934 coñecemos polo delegado do incumprimento do 

contrato polo concello xa que non se branqueaban os edificios. En maio dese ano o 

presidente informa de que as vigas do edificio da Vilavella cederon por exceso de luz e 

recomenda a reparación custeada pola sociedade por deberse a defectos de construción. 

Nese mesmo mes o delegado informa que o estado dos edificios é malo e recomenda que 

sexa a directiva a que inste ao concello o seu amaño e non el en persoa por poder atribuílo 

a venganzas políticas.

Neste mesmo ano xorde outro enfrentamento entre a sociedade e o Concello 

das Pontes pola imposición dun imposto que ascende a 75 pesetas que traía causa na 

contribución que foi establecida pola Junta de Repartimiento de Utilidades pola 

propiedade dos edificios escolares. A entidade reaccionou enerxicamente protestando 

ante o Ministro da Gobernación, o Ministro de Instrucción Pública, o Gobernador Civil, 
o delegado de Facenda e o propio Concello. 

Redactaron un manifesto,32 dirixido aos 

veciños das Pontes, do que se enviaron 10.000 

exemplares ao Concello para distribuír polo 

municipio, nas feiras e en toda a comarca e 

xestionaron a publicación dese manifesto en 

xornais de Madrid, A Coruña e Ferrol.

Na memoria do ano 193433 expresan 

con palabras de protesta o desagrado da 

medida:

“La arbitrariedad y el desprecio hacia nuestra 
generosa obra son, como veis, de tal calibre, 
que inmediatamente alzamos nuestra voz de 
protesta en sendos escritos a los Ministros 
de Gobernación e Instrucción Pública, 
Gobernador y Delegado de Hacienda de 

32-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y BENEFICENCIA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ, Manifiesto a los vecinos del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, La Habana, Imprenta 
Pérez Sierra, 1934.
33-SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y BENEFICENCIA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ. Memoria de los trabajos realizados en el año 1934 que la directiva de esta sociedad presenta a la Junta 
General. La Habana, Imprenta Pérez Sierra, 1935, p. 4.

a construción da escola en Pena Moura debe solicitala ao Concello e que se instruirá o 

oportuno expediente.

O 23 de setembro de 1932 o Ministro de Instrucción Pública envía unha carta 

ao presidente na Habana anunciando a creación oficial das escolas nacionais de Vilavella, 

Freixo e As Pontes:

“D. Justo R. Cal.=Muy distinguido señor mío:= Tengo el gusto de comunicarle a 
Vd. Que en la “Gazeta” de diecinueve del actual (septiembre) se publica la creación 
de las escuelas de Vilabella, Freijo y Puentes (Coruña), asunto que tan vivamente le 
interesaba.=Celebrando mucho poder comunicarle estas noticias, me reitero suyo su 
buen amigo que le saluda con todo su afecto.= (F) M. Domingo”.

Finalmente o 12 de xaneiro de 1933 foi outorgado poder a favor do delegado 

para a cesión ao Concello das Pontes ou no seu defecto ao Estado Español, o uso e disfrute 

dos edificios que a sociedade que representa ten construídos ou constrúa no futuro no 

referido municipio. Este contrato de cesión foi asinado a mediados do ano 1933 .  Do que 

non dá conta o ministro e do traslado das escolas aos novos edificios, feito que terá que 

esperar ao mes de xuño de 1933.

O alcalde Vilaboy tamén defendeu a súa xestión no asunto e ante as presións que 

recibira do Gobernador Civil da Provincia, Sr. Gerardo Fontanes escríbeulle unha carta 

o 12 de maio de 1933 na que explicaba que o contrato de cesión dos edificios escolares 

estaba pendente da súa sinatura que se confiou ao notario de Vilalba, Sr. Roán:

“No se verificó antes, por que el Sr. Delegado de la referida sociedad introdujo en las bases 
aceptadas por el Ayuntamiento modificaciones que las hacían variar sustancialmente, por 
lo que la corporación tuvo que formular los reparos que estimo necesarios, para que su 
dignidad y su prestigio no sufriesen menoscabo. En esta labor se invirtió bastante tiempo, 
pues no una, sino varias fueron las ocasiones en que la corporación aceptó las bases y 
luego al comunicarlo al Sr. Delegado, contestó este, formulando nuevos reparos. El libro 
de actas de la Corporación municipal es la prueba más evidente del proceder de este 
Ayuntamiento, pues en el constan los acuerdos antes referidos.
Por último intervino el Sr. Inspector de Primera Enseñanza y a su presencia se introdujeron 
algunas modificaciones que interesó a la corporación, quedando zanjado el asunto y 
convenido otorgar la escritura el 3 del actual, lo que no pudo tener lugar por que el 
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Esta oposición da 

directiva fixo que o delegado 

se dirixira ao presidente con 

data 6 de decembro de 1929, 

onde manifesta o seu pesar 

pola negativa da sociedade 

para a cesión da planta 

alta do edificios das Pontes 

para o Casino en tanto en 

canto non se consegue a 2ª 

ensinanza para As Pontes, 

e di:

“El casino de puentes no es 
ningún burdel ni punto de reunión inmoral puesto que todos y cada unos de los señores 
asistentes saben perfectamente sus deberes morales y sociales y todos procuran respetarse 
unos a otros como así lo manda la buena educación.
A sus fiestas y reuniones, que por desgracia son bien pocas por impedirlo la carencia 
de fondos, asisten personas dignas y sin tacha contándose entre ellas un gran número 
de socios de Naturales de Puentes. No creo que un casino como este y otros por el estilo 
desdoren en lo más mínimo las buenas costumbres y la moral, antes al contrario es un 
centro de reunión intima donde se esta en contacto unos y otros amigos y conocidos donde 
uno se libra de estar en tabernáculos indecentes rozandose con personas que uno deseara 
no hacerlo, y al fin acostumbrandose probablemente al vicio repugnante de la bebida…”.

Finalmente optan por arrendar os altos do edificio escolar da vila a mediados 

do ano 1931 e continuan nese mesmo lugar ata maio do ano 1938. Durante esta década foi 

rebaixado dúas veces o importe por non poder pagar o casino o prezo e  tamén no 1936 

con motivo da Guerra Civil e a perda de socios do Casino. Neste mesmo ano o delegado 

volve a remitir carta á Habana anunciando a pretensión do Concello de poñer máis 

escolas nacionais nos altos do edificio e “botar” ao Casino do plantel. Obriga que estaba 

contemplada nas bases de cesión, pero comenzada a Guerra Civil deixouse sen efecto a 

La Coruña, al Ayuntamiento y a los vecinos de la comarca por medio de un vibrante 
Manifiesto, del que se han mandado allá para distribuir entre todos los rincones de 
la Villa, diez mil ejemplares, además de gestionar su publicación en los periódicos de 
Madrid, Coruña y Ferrol.
Nuestros gritos de indignación a través del Océano, tenían necesariamente que repercutir 
en la altas esferas sociales; y, efectivamente, como podeis ver por una carta del Ministro 
de la Gobernación y otra del Gobernador Civil de la Provincia, …, la medida absurda 
e inconcebible del Ayuntamiento de Puentes, ha sido echada abajo, quedando así 
desagraviada la ofensa que gratuita y caciquilmente se le había inferido a la Sociedad”.

No recurso entregado polo delegado basean a defensa en que a sociedade é de 

beneficencia e que no contrato de cesión o Concello asume todos os custos que graven a 

propiedade. En outubro ante as presións que recibe o Concello por parte do Ministro de 

Gobernación e do Goberno Civil, declara a existencia dun erro e recoñece a exención dos 

edificios da sociedade do imposto sinalado.

Chegados ao ano 1935 acordan co Concello o arrendamento do edificio escolar 

de Somede por 250 pesetas anuais, destinando o producto recadado á conservación do 

edificio, ao seguro contra incendios e a material escolar.

No ano 1937 volve arrendarse sendo alcalde D. Fernando Fernández Freire34 o edificio 

escolar de Somede, por 250 pesetas e por cinco anos.

Rematado o edificio do Deveso tamén se opta polo arrendamento no ano 193835 

por 250 pesetas destinando o prezo á conservación do edificio, seguro de incendios e 

material escolar. Previamente a Xunta de Inspectores da provincia acordou, en sesión do 

4 de xuño, o traslado de local de clases e vivenda da mestra do distrito do Deveso, para o 

edificio da Sociedade.

O delegado mentres tanto conseguiu da institución o aluguer da planta alta do 

edificio da vila para ser a sede do Casino. Pero non foi fácil pois a directiva non quería nun 

principio tal uso pois loitaba por obter do goberno o ensino secundario para As Pontes.  

Esto non foi posible xa que as autoridades educativas sempre manifestaron a oposición 

a crear aulas de ensino secundario en grupos de poboación que tiveran menos de 2.000 

habitantes, e neses momentos a vila tiña menos. 

34- A.M. As Pontes. Contrato de arrendamento do edificio escolar de Somede protocolizado en escritura núm. 13 con 
data 8 de xaneiro de 1937.
35- A.M. As Pontes. Contrato de arrendamento do edificio escolar do  Deveso con data 8 de xuño de 1938.
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3º- Si las Delegaciones o representantes de las sociedades poseyesen recursos que 
reglamentariamente correspondan a las escuelas, la Inspeccion de acuerdo con aquellas 
dispondra la realización de obras de conservación del edificio, si las precisase, o en otro 
caso propondrá al Ministerio de Educación Nacional lo conveniente, dando cuentas de 
todo ello a este Gobierno.
4º.- Si por partede las mencionadas Delegaciones Ayuntamientos o maestros se dificultase 
el cumplimiento de esta circular, lo que no espero, la Inspeccion dará cuenta inmediata 
a este Gobierno Civil, para adoptar serias medidas coercitivas, o en su caso proponer al 
Ministerio de Educacion Nacional las que correspondan a base de alejar del municipio 
o provincia a quientes evidencien negligencia o resistencia pasiva a las disposiciones de 
mi Autoridad.
5º.- La Inspeccion profesional enviará a este Gobierno, en plazo de diez dias relacion 
por ayuntamientos de las escuelas que estan en esta provincia, fundadas por sociedades 
Americanas, consignando en cada una la situación natural de lasmismas, y cuidará de 
que los preceptos de esta circular sean fielmente cumplimentados dentro del presente mes 
de Enero.
Lo que se hace público a los efectos correspondientes.
La Coruña 1º de Enero de 1941, El  Gobernador Civil-Emilio de Aspe Baamonde”.

Un mes despois, o dez de febreiro de 1941, asínase a acta37 de entrega dos 

edificios escolares estando presentes o delegado, D. Jesús Cabarcos Cal, e os membros 

da Junta Municipal de Instrucción formada polo alcalde D. Narciso Corral Ocampo, e os 

concelleiros D. José María Franco Bouza e D. Ramón Castro Ferreiro. Esta entrega inclúe 

todos os edificios (o da vila, Vilavella, Freixo, Somede e Deveso).

A citada incautación produce un airado malestar deixando constancia na 

asamblea de socios, celebrada o 13 de maio de 1941, e deciden escribir cartas de protesta 

ante o Gobernador Civil da provincia e copia aos Ministros de Interior e Educación.

Anos máis tarde, nunha viaxe que realiza a España o vicepresidente, D. Amador 

Antón Bouza, é conferido de credenciais para poder negociar o amaño de asuntos da 

sociedade e das escolas. Nesta viaxe xestiona co Concello das Pontes a devolución da 

37- A.M. As Pontes. Expediente de incautación de escolas. Ano 1941.

medida.

Na memoria do ano 1938 dan conta dunha carta do delegado con data 16 de maio  

na que anuncia o aluguer dos altos ao Liceo por vintecinco pesetas ao mes36.

Durante ese ano 1938 foron ocupados os altos por un batallón do exército que 

causou varios desperfectos no local do Casino o que obrigou á sociedade a realizar as 

reparacións durante o ano 1939. Finalmente en abril de 1941 parece ser que é arrendado 

ao mestre D. Pablo.

6. A Ditadura e a incautación de escolas. 

O 1 de xaneiro de 1941 o Gobernador Civil da Provincia, D. Emilio de Aspe 

Baamonde, enviou unha circular aos municipios da provincia ordenando a incautación 

das escolas construídas polas sociedades de instrucción.

Literalmente dicía:

“En este provincia existen no pocas escuelas que han sido fundadas y sostenidas por 
sociedades americanas que construyeron para aquellas esplendidos edificios y las dotaron 
de magnífico material pedagógico. 
En la actualidad es inexcusable revisar los Estatutos y Reglamentos de esas escuelas y 
disponer de los edificios de las que no funcione.
En su virtud, he dispuesto:
1º. La Inspección profesional de 1ª Enseñanza procederá a la inmediata revisión de los 
mencionados Estatutos y reglamentos y daran cuenta a sus superiores y a mi Autoridad de 
los preceptos contenidos en aquellos que  resulten nocivos a las normas del nuevo Estado 
y a los Sagrados intereses de la enseñanza. De esos Estatutos y Reglamentos conservaran 
un ejemplar en la inspeccion y enviaran otro a este Gobierno.
2º.- Las escuelas que hubiesen dejado de funcionar y cuyos edificios esten abandonados, la 
Inspeccion profesional dictará las madidas convenientes para que aquellos y el material 
pedagógico sean ocupados y disfrutados por las escuelas Nacionales, levantandose el 
acta correspondiente de la que se conservara el original en la Inspeccion, entregandose 
copia autorizada al Ayuntamiento y maestros respectivos.

36- SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y BENEFICENCIA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ. Memoria de los trabajos realizados en el año 1938 que la directiva de esta sociedad presenta a la Junta General. La 
Habana, Imprenta Pérez Sierra, 1939.
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de las manifestaciones referidas  por el recurrente, la escritura pública de cesión y 
condiciones expresadas en la misma, así como que la mencionada Circular no  atañe a 
este Municipio; tras amplia deliberación sobre el particular, acordó: hacer entrega al  
Don Amador Antón Bouza, en calidad de representante de la referida Sociedad para este 
asunto del local de la parte alta en forma que se estableció en la escritura pública de que 
se hizo mérito, requiriéndole al efecto para hacerse cargo del tan repetido local de la 
parte alta del Grupo escolar de esta villa”.
 Y para que así conste, a fin de entregar al interesado, Don Amador Antón  
Bouza, libro la presente, que visa y sella el Sr. Alcalde, en Puentes de García Rodríguez a 
veintiuno de Mayo de mil novecientos cuarenta y siete.---“.

Posteriormente as relacións entre o Concello e a sociedade víronse normalizadas 

froito da existencia de delegados que foron concelleiros na corporación municipal, pero 

non sen algunhas protestas polo mal estado de conservación dos edificios38. Entre outros 

destacamos a carta con data 25 de xuño de 1950 que envía o directivo Jesús María Picos 

que residía neses momentos nas Pontes ao presidente D. José M. Castro no que lle conta 

o seguinte:

“Nos deja usted atónitos con todas las cosas que están sucediendo en el terreno de la 
escuela de Puentes, como son: la tala y aprovechamiento de árboles así como de la yerba, 
colmenas, muros rajados y puertas clausuradas, todo explotado en beneficio privado, con 
detrimento de las escuelas y en perjuicio de los niños, que ni siquiera pueden penetrar 
en el terreno a la hora del recreo, ¡que desparpajo el de esos señores, adonde llegan con 
su desprecio y su audacia!, ¿y bien amigo Picos, como poner coto a tantos desmanes?, 
pues o llevarlos a los tribunales, para obligarlos a cumplir lo que estipulan las clausulas 
de cesión, o retirarles la concesión de los locales y vender los edificios, o regalárselos 
aunque sea al diablo, para no tener que soportar tanta desfachatez”.

Noutra carta enviada con data 12 de xullo de 1950 Jesús M. Picos dille ao 

presidente:

“Hai algún maestro que disfruta del local de su aula por la noche, para poner allí escuela 
privada en su esclusivo beneficio rompiendo pisos o gastándolos, agua, servicios, pupitres 
y tal vez hasta parte del poco material escolar que hay allí”.

 38- A. M. As Pontes. Correspondencia entre o presidente D. José M. Castro e o directivo D. Jesús María Picos. 

planta alta do edificio escolar da vila que foi incautado no ano 1941 indebidamente. A 

certificación emitida polo secretario municipal da sesión celebrada o día 20 de maio de 

1947 na que se acordou a devolución literalmente di: 

 “Que la corporación municipal, en Sesión, celebrada en el día de ayer, entre otros tomó 
el siguiente acuerdo:
“LEGALIZACIÓN PLANTA ALTA GRUPO ESCOLAR DE LA VILLA.- Se dio cuenta de 
un escrito suscrito por D. Amador Antón Bouza, Presidente honorario de la Sociedad 
de “Instrucción, Beneficencia y Protección Mutua de naturales del Ayuntamiento de 
Puentes de  García Rodríguez en la Habana” y autorizado para este asunto por la 
expresada sociedad; interesando que se le haga entrega de la parte alta del Grupo 
Escolar de esta villa, propiedad de la expresada Sociedad, y que el  Ayuntamiento viene 
disfrutando como mero usufructuario del mencionado edificio, a excepción del  salón y 
parte alta que se reservó la Sociedad de acuerdo con la clausula novena apartado R) de 
la escritura pública de cesión otorgada el 22 de mayo de 1933 ante el Notario D. José 
Roán Tenreiro con residencia en Villalba (Lugo) y habida cuenta además, que sin duda 
hubo una mala interpretación por la Autoridad Local y Secretario que regían entonces 
los destinos municipales de este Ayuntamiento, al aplicar la Circular del Gobierno Civil 
de esta provincia de fecha 1º Enero de 1941 (B.O. de la Provincia Núm. 2 y 3 de dicho 
mes) toda vez que aquella Circular no afectaba a los locales escuelas propiedad de la 
Sociedad de Residentes de Puentes en la Habana, porque dichos edificios ya se hallaban 
entregados para la Enseñanza en este Ayuntamiento como lo testimonia la escritura antes 
citada. Pero aun no siendo así esa Circular no puede tener efectos legales, ya que esta 
debiera obedecer a disposición dictada por el Gobierno, sobre lo que nada se legisló, y 
máxime teniendo en cuenta el caso y condiciones favorables en que dichos edificios están 
entregados al municipio y para los fines a que se hallan destinados, incluso en el caso de 
que la parte alta del edificio fuese necesario para nuevos locales escolares, se dejarían 
para dicho objeto, como preceptua el mencionado apartado R) de la citada cláusula 
novena.
Y la Corporación visto lo expuesto en dicho escrito por D. Amador Antón Bouza, 
autorizado por la Sociedad de que vá hecho mérito, y teniendo en cuenta la fuerza legal 
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Os ingresos desta sociedade, 

como do resto das sociedades de instrución 

galegas e españolas, eran de dous tipos: 

ordinarios e extraordinarios.

En canto aos ordinarios temos que sinalar 

que os máis importantes eran as cotas de 

socio aboadas todos os meses que variaban 

en función da tipoloxía de socio (de número 

ou protector). Nos primeiros anos as cotas 

establecidas para os socios de número eran de 50 centavos en moeda oficial cubana e 50 

céntimos de peseta para os socios da delegación pontesa. 

Tamén se nutría de donativos voluntarios que facían determinados socios, 

que soían coincidír cos máis adiñeirados o que amosa un desexo de ser recoñecidos 

socialmente como persoas de prestixio na colectividade pontesa e galega da illa. Ou con 

achegas extraordinarias que realizaba algunha persoa cando se inscribía como socio. 

Temos exemplos de achegas importantes como a feita por D. José María Pajón residente 

en Progreso (Yucatán, México) cando se inscribe como socio e é nomeado delegado da 

sociedade nesa provincia mexicana no mes de xullo de 1917.

A evolución do importe recadado de cotas sociais reflicte o número de socios 

EVOLUCIÓN COTAS SOCIO
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Entre outros motivos que axudaron a mellorar as relacións un foi o nomeamento 

dun novo delegado, que era D. Manuel Leal Cazás, o cal exercía tamén de concelleiro da 

corporación. Neste mesmo ano 1950, en concreto o 9 de agosto, D. Manuel Leal como 

alcalde accidental comunica a boa noticia do amaño das escolas por parte do Concello 

que consistían en arranxo de ventás, colocación de cristais, pintado, branqueado xeral 

de interior e ventás, amaño de canalóns e portas. Na escola da vila reparación da verxa de 

peche do campo de recreo e pintura das ventás da parte alta.

As últimas accións da sociedade nas Pontes foron a construción do edificio 

escolar de Saa realizado co produto da 

expropiación39 do terreo e do edificio escolar 

da Barosa que foi realizado entre o ano 1960 

e 1961.

Sendo delegado D. Manuel Leal 

Cazás o Concello construirá un panteón 

social para os socios e emigrantes retornados. 

Na sesión da corporación do 17 de setembro 

de 1969, acórdase a doazón á sociedade do 

citado mausoleo que o Concello construíu 

no cemiterio das Pontes “en atención a las 
innumerables muestras de agradecimiento de 
la misma, que tanto ha colaborado, tanto en 
la Enseñanza, como el poder llevar a cabo la 
construcción de este Cementerio Municipal, 
cuya donación se hace para que en dicho 
Panteón pudieran tener su descanso eterno 
todos los emigrantes de dicha Sociedad que 
careciesen de medios económicos al retornar 
a su querido pueblo40”.

5. Fontes de financiamento.

39-  A expropiación realizouse a mediados de 1959. e o edificio foi realizado nos anos 1960-61.
40-  Libro de Actas de sesiones de la corporación municipal. Pleno do 17 de setembro de 1969.

Escola de Saa.

Panteón da sociedade no cemiterio das Pontes.
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aval casas como o concedido no ano 1917 a favor de José Rodríguez pola casa nº 42 da 

rúa Perseverancia e por importe de 1400 pesos, cancelado no ano 1918. Outra hipoteca 

concedida no ano 1917 foi realizada sobre unha vivenda situada na rúa 23 do Vedado ao 

interese do 8% e por importe de 1.500 pesos.

No ano 1918 concedeuse outro préstamo a Salvador Enríquez Hernández por 

importe de 2.000 pesos e ao 8% sobre un solar do reparto Santos Suárez, e no ano 1919 

constitúen outras dúas hipotecas por importe de 1.500 pesos cada unha sobre casas 

situadas nas rúas Santa Teresa (Cerro) e Jesús del Monte, ao 8% e 12 %.

No ano 1920 acordan colocar unha hipoteca a favor do don Francisco Allegue y 

Puente, e no ano 192841 acordan demandalo por impago de xuros e posteriormente ante o 

impago das letras e xuros do préstamo adquiren nun xuíxo hipotecario unha casa situada 

no barrio de Luyanó con frente á rúa Rosa Enríquez, e que tiña 177,83 metros cadrados 

construídos, quedando inscrita no rexistro a favor da entidade. Posteriormente en 1937 foi 

vendida para recadar cartos co que financiar o panteón social no cemiterio de Colón.

No ano 192542 acordan colocar 5.000 pesos ao 7 % nunha hipoteca dunha casa na 

rúa Saúde propiedade de Vicente Villastre de Rojas e no ano 1930 conceden un préstamo 

a D. Emilio Cortina por importe de 1.500 pesos sobre unha casa situada na rúa Ayesterán 

o cal é cancelado no ano 1931.

Outros ingresos extraordinarios eran o produto dos festivais, romerías, matinées 
bailables, moitos deles celebrados con motivo da patroa do Carme. Eran celebradas nos 

xardíns de empresas cerveceiras e co resultado da venda de entradas a persoas que non 

eran socias, ou de acompañantes de socios, así como da venda de bebidas na cantina ou 

cigarros, obtiveron recursos durante toda a vida social. 

Outras fontes extraordinarias era as colectas ou a emisión de bonos para 

financiar obras,  como a realizada para sufragar parcialmente a construción do panteón 

da sociedade no Cemiterio de Colón43. Neste caso emitíronse bonos por valor de cinco 

pesos e por unha cantidade de 1.220 pesos, reintegrables co interese do 6% e amortizados 

mensualmente por sorteo.

 

41- Acordo da xunta xeral na sesión celebrada o 21 de maio de 1928.
42- Acordo da xunta xeral na sesión celebrada o 14 de xullo de 1925.
43- Acordo da xunta xeral na sesión celebrada o 22 de agosto de 1938.

que como sabemos trae causa no número de 

inmigrantes ponteses que veñen á Habana 

e que está determinado, principalmente, 

pola evolución da economía cubana, e, 

consecuentemente, da maior ou menor demanda 

de man de obra. No  anterior gráfico vemos a 

evolución das cotas sociais durante a primeira 

metade de século XX:

Outros ingresos ordinarios son 

os intereses das cantidades depositadas en 

entidades financieras tanto da Habana como 

da delegación. A sociedade traballou na capital 

cubana con varios bancos ao longo da súa 

historia destacando polos seus importes a Caixa 
de Aforros do Centro Galego, o Banco Nova Scotia e o 

First National Bank of Boston.

En canto ás achegas extraordinarias eran variadas e ían dende a compra e venda 

de fincas urbanas, solares, terreos, constitución e cancelación de hipotecas, préstamos 

debidamente garantizados.

Nos primeiros anos concedéronse préstamos hipotecarios poñendo como 

Libreta de aforros do FIRST NATIONAL BANK.

Cheque da Caja de Ahorros y Banco Gallego
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recollían unha relación sucinta dos acordos adoptados polas 

xuntas xerais, xuntas directivas, incluían  tamén o balance 

de ingresos e gastos que fora aprobado pola comisión de 

glosa, unha relación de socios coas altas e baixas e os nomes 

da directiva durante o ano en curso, e nomes dos títulos 

honoríficos concedidos. Excepcionalmente soían recoller 

tamén notas necrolóxicas, copia da correspondencia 

mantida co delegado, coas autoridades de España (Ministro 

de Instrucción Pública e Bellas Artes, Gobernador Civil), 

contas da delegación, fotografías das escolas, etc. As 

memorias soían ir precedidas dunha introducción realizada 

pola directiva onde presentaba os feitos máis importantes 

acaecidos durante o ano que presentaban.

As memorias non só eran entregadas aos socios, 

tamén eran distribuídas pola colectividade e enviadas a 

España a distintas autoridades, coa finalidade de facer 

propaganda das realizacións da sociedade. Moitos xornais 

ou revistas da época utilizaban as memorias para logo 

publicar noticias da sociedade. Estas memorias constituían 

un “foro desde el cual se formulaban propuestas, peticiones 
y llamamientos, cuyos destinatarios eran tanto los residentes 
en la metrópoli como los ausentes. Servían de nexo de enlace 
entre los dos grupos humanos de la comunidad escindida. 
Y en muchas ocasiones configuraban también un valioso 
instrumento doctrinal al servicio de la mentalización y la 
inculcación ideológica”44.

Outros medios utilizados foron a publicación de 

noticias da sociedade en prensa da colectividade45 como El 

44- PEÑA SAAVEDRA, V., Op. cit., p. 550.
45- Para coñecer a prensa galega en Cuba, ver NEIRA VILAS, X., A prensa galega en Cuba, Sada, Ed. Do Castro, 
1985.
46- Na xunta directiva do do 27 de abril de 1949 acordouse a realización da película que quedou constituída a comisión 
seguinte: Humberto López, Manuel Anca, Gaspar Piñón, Amador Antón e Manuel Bellas.

Xornais da colectividade.

Podemos ver nesta táboa a evolución dos ingresos e gastos sociais.

Na delegación financiáronse coas achegas dos socios que a mediados dos anos 

30 eran bastante exíguas pois tiña de media dez ou doce socios e desapareceron a partir 

do ano 1935. Outra fonte de ingresos eran os xuros que xeraban os xiros enviados á 

delegación das Pontes que foron depositados no banco Sobrinos de J. Pastor e na casa 

de José María Rivera da Coruña. Por último o aluguer da planta alta ao Casino durante a 

década dos 30 e o aluguer do mesmo local como cine a partir dos anos 40.

Coa finalización da construción dos centros escolares, que logo foron incautados 

polo estado franquista, e contando xa cuns recursos menguados polo retorno masivo 

de socios, a sociedade canalizou o seu capital social cara a beneficencia e aos servizos 

funerarios que prestaban co panteón.

8. Medios de difusión.

O medio de difusión habitual que utilizaba a sociedade eran as memorias, que 

editaban anualmente, e que viñan cumprir un mandato estatutario coa finalidade de dar 

conta aos socios do labor realizado pola xunta directiva de cada ano. Nestas memorias 
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de local, etc. O señor don Humberto López manifestou as queixas porque o empresario 

do cine das Pontes elevou o prezo da entrada os días que se exhibiu a película e fixo que 

tivera menos audiencia. 

9. Relación con outras sociedades.

A relación que matiña a sociedade de instrución con outras sociedades, ben sexa 

de instrución ou sociedades de ámbito superior coma o centro galego, eran constantes. 

Ao longo da historia social asistimos a unha longa cadea de solicitudes de colaboración 

persoal, económica, etc, para participar en homenaxes, consecución de fondos para os máis 

diversos motivos, etc. Como exemplo desa dilatada colaboración deixamos constancia 

aquí dalgúns casos. Esta cooperación é produto dos mesmos fins e pensamentos que tiñan 

as diversas directivas da sociedade coas entidades irmás. Mesmos fins que contribuíron, 

durante as primeiras décadas do século XX, a fundarse na Habana varias federacións e 

comités representantivos das sociedades galegas como fórmulas vertebradoras de todas 

as sociedades para desenvolver unha acción conxunta de máis proxección47.

Temos constancia da participación da nosa sociedade na Federación de 
Sociedades de Instrucción e Recreo del Partido Judicial de Ortigueira que se fundou no 

ano 1926 na Habana e que desenvolveu a súa andaina ata principios dos anos 30, sendo o 

xornal La Voz de Ortigueira o principal promotor e difusor.

E participou tamén no Comité Representativo de las Sociedades Gallegas de 
Instrucción, que fora creado no ano 1909, e era unha organización de ámbito rexional e que 

desenvolveu a súa actividade ata o ano 1936. Realizou veladas, presentou reivindicacións 

ás autoridades españolas para mellorar as escolas, etc.

Pero non cooperou só con estas entidades federativas senón tamén con outras 

sociedades microterritoriais como ela.

No ano 1918 a xunta directiva acorda, en sesión celebrada o 31 de outubro de 

1918, ante a petición da Sociedade Progreso de Coles cooperar moralmente cos centros 

agrarios para combater o caciquismo que tanto perjudica nuestra Región Gallega. O que 

amosa unha vez máis a preocupación da sociedade pola rexeración de Galicia, idea que 

47-Sobre o proceso de vertebración das sociedades galegas en América pódese consultar, PEÑA SAAVEDRA, V., Op. 
cit., pp. 667-703.

Eco de Galicia,  El Ideal Gallego, Vivero 
en  Cuba, ou nos xornais capitalinos 

onde enviaban notas de prensa, que eran 

realizadas polo cronistas de sociedades 

españolas, sobre os acordos máis 

importantes da xunta xeral ou directiva. 

Os xornais utilizados eran El Diario de la 
Marina, El País, El Mundo, Información. 
Ou ben as notas de prensa enviadas á radio 

como a C.M.Q. na que ofrecían información 

das festas e romarías organizadas.

Como actividade extraordinaria 

e excepcional, que foi utilizada como 

medio de propaganda da sociedade e 

para recadar fondos, debemos mencionar 

a edición dunha película da sociedade 

que foi gravada o 17 de xullo de 1949 no 

Salón Trimalta dos xardíns da Cervecería 
Polar, con motivo da festividade de Nosa 

Señora do Carme. Coincidiu coa festa 

de conmemoración do 37 aniversario da 

fundación. Foi realizada a instancia do 

socio D. Humberto López Sánchez46. Os socios que desexaron ser retratados e gravados 

en compañía da súa familia pagaron dez pesos. 

Despois foi remitida ás Pontes para ser emitida nos cines da localidade. Na 

Habana foi exhibida no cine Verdún o 13 de setembro de 1949, xunto con outras películas 

ás que asistiu un importante número de socios. Nas Pontes foi proxectada no Cine 

Avenida os días 8 e 9 de novembro (tres veces) e os días 5 e 6 de decembro (dúas veces).

Deu como resultado uns ingresos 2.407 pesetas e como gastos 1.452 pesetas. Os 

gastos foron polo aluger de películas (Extraño amanecer e Tres espejos), portes, gastos 
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sociedades hispanas para os españois refugiados en 

Cuba unha vez rematada a Guerra Civil española 

contestando que aínda que é unha boa idea non 

teñen nese momento para estes gastos.

Durante uns anos despois de rematada 

a Guerra Civil española colaborou coa entidade 

Auxilio Social. Esta era institución a través da que 

actuaba a falanxe en Cuba despois da ilegalización 

dese partido na illa. Xestionaba comedores para 

indixentes e axudaban a repatriar a España a 

emigrantes sen traballo ou sen recursos.

No ano 1942 a xunta xeral, celebrada o 

21 de agosto de 1942, acorda cooperar co Comité 
Nacional Antifascista de Cuba en defensa da 

liberdade e a democracia achegando 25 pesos e 

autorizando ao presidente a que asista ás reunións 

do citado Comité en representación da sociedade.

No ano 1950 o presidente da Sección de 

Inmigración e Orde do Centro Galego solicita a 

colaboración dos socios para participar na romería 

típica galega “Aires da Terra,” que se celebrará nos 

xardíns da Tropical, para recadar fondos para os 

anciáns recluídos na Quinta Benéfica, acordando a 

sociedade a participación e no ano 1951 participa a 

sociedade nunha homenaxe que lle rinde o Centro 

Galego polo centenario do nacemento do escritor 

Manuel Curros Enríquez.

Por outra banda a directiva da sociedade 

asiste con frecuencia ás comidas de confraternidade 

que celebran as sociedades irmás como as da 

Capela, Muras, Somozas etc.
Hijos del Ayuntamiento de Capela,
socios e directivas.

acompañou a toda unha xeración de galegos na década dos 10 e 20 do século XX. Así 

decían na introdución da memoria social do ano 1917:”… pensando en el lejano terruño, 
en su progreso, en su instrucción y en su cultura, base necesaria para conquistar nuestra 
anhelada regeneración”.

No ano 1931 participan economicamente na homenaxe que a Sociedad de 

Naturales del Ayuntamiento de Ortigueira rinde a D. Ramón Armada Teijeiro, natural de 

Ortigueira.

En canto ao Centro Gallego, cooperou na asistencia a funcións e festivais que 

realizaban, facía achegas diñeirarias para axudar a anciáns illados na Quinta Benéfica, e, 

eran en xeral, receptivos as demandas que viñan da sociedade rexional.

A boa relación que tiña con outras sociedades quedou patente na participación 

de entidades para axudar economicamente ao expresidente Daniel Cabarcos o cal 

caera na desgraza económica. Na sesión extraordinaria da xunta directiva do 26 abril 

de 1933, acordouse constituír un comité con membros da directiva das Pontes “Pro-

Daniel Cabarcos,” expresidente da sociedade, e socios doutras sociedades e do Centro 

Galego.. Fixo esta recomendación o presidente do Centro Galego que asistiu á comida 

anual celebrada pola sociedade. O comité quedou formado polas seguintes sociedades e 

partidos: Centro Gallego, Hijas de Galicia, Beneficencia de Naturales de Galicia, Unión 
Comercial de Casas de Préstamos e os seguintes partidos: Regionalista, Acción Gallega 
e Laborista.

 No ano 1934 acordan nomear a D. Francisco Fernández Vila como representante 

en Madrid da sociedade para que a represente na capital e na Junta General de Emigración 
e no ano 1935 nomean ao ex-socio D. César Cal Sueiro como representante da sociedade 

na Confederación Universal de Sociedades Gallegas.

Coa sociedade irmá, Naturales del Ayuntamiento de Capela, sempre tiveron colabración 

mutua e moitos socios das Pontes eran tamén membros desta última sociedade. No ano 

1936, e previa solicitude dos naturais da Capela, reclaman das autoridades provinciais 

españolas a construción da estrada de Ribadeume a Bermui. E unha vez realizado o 

panteón social varias sociedades como a de Hijos del Ayuntamiento de Capela solicitaron 

traslado de restos de socios comúns e foi acollido con agrado.

No ano 1935 a sociedade Unión Barcalesa solicita auxilio económico das 
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“Viaje por las escuelas de Galicia”, resultado das súas visitas a escolas de Galicia que publicóu 

no xornal El Sol nos anos 1929 e 1930.

Nestes artigos fainos ver a falta de escolas, informa do penoso estado dos 

locais en que están instalados e eloxia a figura dos emigrantes como benefactores das 

súas localidades de orixe. En concreto no artigo adicado ás escolas de Ortigueira e As 

Pontes que leva por título “Coruña por Ortigueira”2 e foi publicado o 16 de xaneiro de 1930 

describe a escola da vila de Ortigueira do seguinte xeito:

“Es un edificio relativamente nuevo: de 1910 … pero quedaron desde el primer día abandonadas 

entre los maizales y las huertas, sin que el Consejo haya invertido allí un solo céntimo en conservarlas… 

Los techos van descolgándose. Asoma el cañizo de los cielo rasos. Desconchados, humedades, grietas, 

telarañas, musgo… Queda reducida su pretenciosa condición a la categoría de cualquier local de aldea 

pobre”.

E no mesmo artigo di que non puido ir de visita ás Pontes pero que recibiu unha 

carta da sociedade de instrución pontesa dicíndolle que acaba de construír tres edificios 

escolares.

Este panorama era tamén o que ofrecía o Concello das Pontes de García 

Rodríguez no momento da emigración masiva a Cuba. Temos recollido varias testemuñas 

que dan fe disto. No Libro de Actas de sesiones celebradas por la Corporación dos anos 1900 a 1936 

así como no Libro de Actas de la Comisión Permanente de varios anos do primeiro tercio deste 

século, puidemos apreciar as continuas denuncias dos mestres do mal estado dos locais, 

e de veciños das distintas parroquias que sentían a necesidade de ampliar e mellorar as 

súas condicións3.

Igualmente as distintas corporacións facían peticións continuas ás autoridades para que 

crearan máis escolas e dotaran de máis e mellor mobiliario as existentes. Así recollemos 

as solicitudes do alcalde D. Benito Cabaleiro Piñón o día 20 de abril de 1913 dirixidas ao 

Ministro de Instrucción Pública para que cree unha escola en Somede. Ou a do alcalde D. 

Alfonso Illade Rilo incluída na sesión da corporación municipal de 15 de maio de 1920, na 

que insta ao deputado a cortes polo partido xudicial de Ortigueira, D. Alonso Gullón, á 

creación dunha escola no Caneiro e outra en Tras do Camiño.

2  BELLO, L., Viaje por las escuelas de Galicia, Madrid, Akal, 1973, pp. 218-219.
3  No ano 1917 o Mestre nacional da escola de nenos da vila escribe ao concello lamentándose do estado ruinoso do 
edificio co perigo que isto conlevava para os nenos. A corporación logo de ver os informes da Junta Local de Primera 
Enseñanza e dos peritos, acorda derrubala e trasladar aos nenos a un edificio arrendado en espera de construír un 
novo, (sesión do 7 de xullo de 1917).

III. A ACCIÓN EDUCATIVA DAS SOCIEDADES DE 

INSTRUCIÓN.

1. Panorama escolar de Galicia e do Concello das Pontes a principios 
do século XX.

A pobre situación do ensino primario en España era unha realidade nas décadas 

finais do século XIX e principios do século XX. O profesor Antón Costa Rico1ten analizado 

a situación educativa nestes anos e sinala unhas cifras de analfabetismo que acadan o 56,2 

% no ano 1900 e do 32,4 % no ano 1930. Os presupostos destinados a educación ascendían 

ao 1,5 % do ano 1900 e ao 6,54% no ano 1930. 

O analfabetismo no caso do Concello das Pontes tamén era moi acusado. 

Analizando os expedientes de quintas dos anos inmediantamente anteriores á fundación 

da sociedade de instrución danos como como resultado un total de 359 mozos medidos 

dos cales un 42,10 % declaran non saber ler nin escribir para os anos 1900-1910. 

Os mestres, por outra banda, que ensinaban nesas escolas rurais tiñan un 

reducida formación pedagóxica e baixa remuneración o que favorecía o absentismo 

escolar e o abandono das súas funcións. 

O ensino estaba regulado pola coñecida como lei Moyano que rexeu dende 

o 1857 ata 1908 e outras disposicións pola vía de ordes e decretos que desenvolvían a 

citada lei, a cal foi considerada absolutamente inadecuada para a realidade xeográfica e 

económica galega. Esta deixaba en mans dos concellos a responsabilidade da construción, 

conservación e custodia dos edificios escolares, da selección do profesorado, da súa 

remuneración (que ía en consonancia co número de habitantes da localidade).

Estas cifras ofrecen un panorama de déficit no número de escolas, por outra 

parte pesimamente instaladas, en locais pouco hixiénicos e carentes de mobiliario e 

material, con pouca dotación de profesorado e mal pagados.

Esta situación escolar era tamén da que daba conta Luís Bello nos seu libro 

1  COSTA RICO, A. Escolas e mestres. A educación en Galicia: da restauración á segunda república, Santiago, Xunta 
de Galicia, 1989. Para coñecer a situación do ensino en Galicia durante as décadas finais do século XIX e primeiras do 
XX podemos consulta a citada obra.
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numerosa población escolar del mismo”6.

O propio delegado dá conta do mal estado en que se atopan os locais onde teñen 

sede as escolas nacionais: “…la escuela de Pazos hoy está en una casi bodega (sic), pero lo que ocurre es 

que tanto los del Freijo como los de otras parroquias nunca creyeron se hiciesen las casas …”7.

As autoridades e órganos con competencia no ensino da época non eran tan 

conscientes da gravidade pois nunha acta da sesión da Junta Local de Primera Enseñanza8 

celebrada o 15 de xullo de 1928, fan a seguinte descrición das escolas do concello que tal 

como dispoñía a circular do Gobernador Civil de 22 de xuño de 1928 foi enviada a ese 

organismo:

“El edificio de clases de la Escuela de Puentes Niños, es regular y buenos los de las Escuelas de Niñas de esta 

misma Villa; procede llevar a cabo algunas reparaciones en el primero mientras termina la construcción 

del edificio que en este pueblo levanta la Sociedad Naturales del Ayuntamiento de Puentes con destino a 

dichas Escuelas.

El de Aparral es regular y lo mismo los de Meidelo, Deveso y Freijo debiendo blanquearlos durante las 

vacaciones.

Los de Tras del Camino, Sucadío, San Mamed y Vilavella son buenos y solo necesitan algunos retoques.

Igual concepto merecen las casas habitaciones de los Maestros excepto el de Niños y Niñas número uno de 

Puentes que perciben indemnización por casa vivienda”.

O emigrante D. Hipólito Freire Rodeiro nacido no lugar de Vidueiro e que 

chegou a Cuba en 1924 manifesa sobre a escola que era todo catecismo9.

 D. Ramón Castro Fernández natural da Vilavella e emigrante en Cuba do ano 

1927 ao 1961, di que cando el era novo na década dos 10 ía á escola10:

“Si en la Vilavella. En particular. Luego vino la escuela para el Meidelo, y fui hasta el año 27.

…Cuanto yo empecé, nosotros íbamos particular, luego vino la escuela para el Meidelo, era pública. Había 

papel, tinta, de todo. Íbamos de día y por la noche dos horas”.

D. Claudio Fernández Dopico, natural de Casalonga (Vilavella) emigrante a 

6-  Carta con data 5 de abril de 1927 dirixida por D. José Castro Prada (alcalde e presidente da Junta Local de 
Enseñanza) ao presidente da sociedade na Habana.
7- Carta del Delegado dirigida al presidente de la Sociedad con data 14 de decembro de 1929.
8- A Junta Local de Primera Enseñanza estaba formada polos señores: D. José Castro Prada, alcalde e presidente e os 
vocais: D. Celso Castro López, Dª. Consuelo Cabarcos (maestra), D. José Varela González (médico), D. Celedonio Vila, 
D. José Blanco, D. Andrés Bermúdez e Dª. Mª Antonia Prieto.
9- Entrevista a Hipólito Freire Rodeiro, A Habana, 14/12/1993.
10- Entrevista a Ramón Castro Fernández. As Pontes, 27/10/1992.

Nunha estadística publicada no ano 1909 polo Ministerio de Instrucción Pública 

y Bellas Artes4 sinala para o Concello das Pontes a existencia dun total de seis escolas. 

Destas figuran, unha elemental de nenos e unha de nenas na vila, e unha incompleta ou 

de asistencia mixta para cada unha das parroquias que compoñían o concello, que eran 

Vilavella, Freixo, Deveso e Aparral. Esta mesma estadística incluía o número de escolas 

que o Concello das Pontes tería que ter de acordo coa lei vixente e pertencían dez escolas. 

Dúas elementais de nenas e dúas de nenos para a vila, unha de nenas e unha de nenos 

para as parroquias de Vilavella e Freixo, e unha mixta para cada unha das parroquias de 

Deveso e Aparral. Esto significaba que só tendo en conta a lei en vigor tíña un déficit de 

catro escolas.

A propia sociedade era consciente desta crúa realidade e reflictea nos seus 

escritos. O delegado describe a escola da vila que estaba nos baixos da casa do concello 

nunha carta enviada ao presidente o 6 de decembro de 1929 do seguinte xeito:

“… Piensen que la Escuela de niñas (está) en los bajos del Ayuntamiento y Juzgado donde solo tiene 

el piso un alto de 2.60 metros sin cielo raso y con mal piso y asi mismo está y no desdice ni nadie lo ve 

mal y sin embargo hay una diferencia de uno a otro ocupante como del día a la noche, pues vien (sic) 

comprenden todos los señores socios lo que ocurre repetidas veces en los Juzgados con los litigios donde 

suscitan acaloradas discusiones y por razón de declaraciones palabras mal sonantes y hasta chistes de 

mala ley…”.

A directiva da sociedade era consciente da situación escolar5 e para iso non 

dubidaron en solicitar ao presidente da Junta Local de Enseñanza información das escolas 

existentes no municipio con data 5 de abril de 1927 e a xunta contesta que existen nas 

Pontes, unha de nenos e dúas de nenas; no Aparral, unha mixta; Deveso, unha mixta; 

Freixo, unha en Pazos, unha en Sucadio e unha en Tras do Camiño, as tres mixtas; Somede, 

unha mixta; Vilavella, unha en Igrexa, unha no Meidelo, as dúas mixtas. Literalmente 

din:

“Aprovecho gustoso la ocasión para felicitar a esa entusiasta y benemérita sociedad, no solo por los 

acuerdos que especifica en su citado escrito, sino por el interés con que labora para construír en este 

Término edificios donde en las debidas condiciones de higiene y pedagogía se facilite enseñanza a la 

4  MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Estadística escolar de España en 1908, 2 vol. 
Madrid, Imprenta de la Dirección del Instituto Geográfico y Estadístico, 1909
5  Atopamos moita correspondencia e acordos tomados en xuntas xerais dando conta do envío de cartas ao Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes solicitando a creación de escolas e a mellora da súa dotación. 
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2. A acción educativa das sociedades de instrución en Galicia nas 
primeiras décadas do século XX13.
 

No contexto descrito con anterioridade é onde temos que situar a preocupación 

dos emigrantes das Pontes e os de toda Galicia pola educación, conscientes como eran 

das eivas a nivel de infraestrutura educativa (número e dotación de escolas, mestres, 

mobiliario, …).

Estes toman conciencia, dende a súa chegada a Cuba, da necesidade de investir 

diñeiro, tempo e esforzos en mudar esta situación. Saen tanto da vila como das parroquias, 

que sofren un atraso económico e social importante, e entran en contacto cunha sociedade 

urbana máis desenvolta como é a capital da illa. Chegan a maioría cunha deficiente 

formación que lles dificulta a inserción no mercado de traballo cubano, que os fai vitimas 

de abusos no eido laboral e lles impide acceder a mellores empregos e máis remunerados, 

ademais de ser branco da discriminación e ser peor considerados socialmente.

De feito a consideración social cara aos galegos non sempre foi positiva. 

Esta imaxe negativa estivo en franca relación co seu escaso nivel de instrución, a súa 

procedencia rural e as dificultades iniciais para inserirse nunha nova sociedade urbana, o 

seu afán de aforro ou os tropezos lingüísticos co español. Gayego foi en ocasións sinónimo 

de ignorante, bruto, ou insulto burlón en tono pexorativo. Ao contar Cuba con numerosa 

poboación de cor, que ocupaba os niveis ocupacionais máis baixos, facía que esta imaxe 

fose minorada, ao compartir con estes un rol de inferioridade.

“Antes veían a un negro con un gallego, compartiendo plato y cantaban aquello de:

Un gallego está comiendo

Con un negro en compañía

O el gaito le debe al negro

O es del negro la comía”14

13- Para maior afondamento sobre a intervención educativa das sociedades de instrucción en Galicia poden consultarse 
as obras citadas de A. Costa Rico e V. Peña Saavedra e a  PEREIRA DOMÍNGUEZ, Mª. C. La labor educativa 
iberoamericana y la creación de las Escuelas Pro-Valle Miñor a principios del siglo XX. Madrid, Universidad 
Complutense, 1988 ou a MALHEIRO GUTIÉRREZ, X.M., Mobilización societaria, correntes de pensamento e escolas 
de emigrantes en Galicia durante o primeiro tercio do século XX: O protagonismo de Ignacio Ares de Parga e 
Antón Alonso Ríos. Universidade de Santiago de Compostela, Tese de doutoramento, 2003.
14- BARNET, M., Gallego. Madrid, Alianza Editorial, 1981, p.99.

Cuba do ano 1924 ao 1982 di da escola que:

“La escuela venía siendo mas o menos igual que ahora, lo que pasa que ahora no tratan a los muchachos 

como los trataban de aquella, porque de aquella les pegaban los maestros, y los ponían de rodillas encima 

de granos de maiz o arenas de sal gruesa, con los brazos levantados hacia arriba, 

…Nosotros para ir al (colegio) del Ayuntamiento teníamos que ir aquí a la Vilavella, que hay casi una 

legua caminando”11.

A realidade era que ata a intervención da sociedade na construción de novos 

planteis, o municipio non dispoñía dun edificio axeitado para facer escola na vila, e nas 

parroquias os mestres nacionais ensinaban en casas particulares que non reunían unhas 

mínimas condicións.

Xa a finais da década dos 30 froito da construcción das cinco escolas pola 

sociedade de instrucción e a maior atención adicada pola II República xunto co incremento 

no orzamento que implicou un maior número de escolas empezouse a dispoñer de locais 

destinados a escola e a vivenda dos mestres en mellores condicións.

Por outra banda, á pobreza a nivel de infraestruturas e de mobiliario, temos 

que sumarlle os tamén cativos métodos de ensino, a didáctica e a metodoloxía. A escola  

primaria estivo marcada ata o período da II República, por unha orientación tradicional 

do ensino, por máis que estivese aberta a unha política de parciais reformas pedagóxicas, 

que foi, en todo caso, deixando paso á eclosión de reformas que a política republicana 

favoreceu. Tal orientación tradicional é observable na estrutura física da moblaxe das 

aulas, clase e número de libros e outros materiais ao servizo da práctica do ensino, na 

forma substancialmente memorística e declamatoria da aprendizaxe, no estilo profesoral 

autoritario e distante recomendado, en parte das metodoloxías didácticas especiais12.

A gravidade desta situación era modulada pola acción dalgunha mestra ou 

mestre que se volcaban na tarefa educativa para que as nenas e nenos adquiriran os 

coñecementos básicos que lles permitiran atopar mellares traballos ou emigrar a Cuba e 

empregarse en condicións máis favorables.

11- Entrevista a Claudio Fernández Dopico. As Pontes, 18-07/1992.
12- COSTA RICO, A.(1989): Op. Cit.
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Outros factores que explican o seu nacemento neste momento é a coincidencia 

co período de maior fluxo emigratorio a Cuba e por último debemos apuntar o labor 

dos intelectuais emigrados como Waldo Álvarez Insua, director de El Eco de Galicia, 

Buenaventura Pueyo ou o propio Manuel Curros Enríquez18 que coa axuda de moitos 

escritores galegos na metrópoli difunden ideas que fomentan o asociacionismo dos 

nativos de Galicia para a defensa dos seus intereses e a instrución dos galegos para evitar 

a emigración ou no caso de arribar a América facelo con outra formación.  Recollemos 

aquí as palabras de varios escritores como Elías Perdiz Lostalet:

“La instrucción popular de Galicia, será la base más estable de la felicidad de nuestra región, 

haciendo absolutamente indispensable que la masa del pueblo reciba instrucción y que se ilustre a fin de que 

no confunda da libertad con la licencia; para que no seamos materia dispuesta a servir de ciego instrumento 

en manos de quien hace tantos siglos con la habilidad, propia de la rutina de nuestro caciquismo a fin de 

lograr sus pasiones y explotar nuestra ignorancia; para ellos disfrutar del bienestar y del reposo que tiene 

a España en la alternativa del despotismo a la anarquía y de la anarquía al despotismo”19.

Estes intelectuais da colectividade 

galega confían na educación para a rexeración 

do país e a súa modernización. Con este fin 

logrado cumpriríanse dúas finalidades: unha, 

a de acabar coa emigración ou rebaixala, e 

outra, a finalidade de educar para emigrar en 

mellores condicións.

No artigo da portada do xornal 

El Eco de Galicia do 19 de febreiro de 1922 

deféndese un o ensino tanto para emigrar 

como para o retorno:

“El ideal para una influencia 

instructiva sobre la Colonia gallega tiene dos fases: 

acondicionarlos para la lucha en la inmigración; 

y, prepararlos para el retorno a Galicia en donde 

ha de ser más útiles que cuando salieron de ella. La 
Artigo de Mercedes Vieito de López sobre o 
maestro na escola galega.

18- Na obra Aires da miña Terra e outras fai apoloxía do asociacionismo.
19- Artigo publicado co título “Siempre en el tema” no xornal El  Eco de Galicia do día 5 de marzo de 1922, p. 163.

No teatro desta época destaca o teatro bufo cubano onde nas obras os inmigrantes galegos 

son ridiculizados15.

A sociedade consciente da importancia da instrución recolle nos seus escritos reflexións 

esclarecedoras como as seguintes: “la grandeza de los pueblos, estriban en las Escuelas, por partir 

de ellas el procedimiento más positivo de combatir la ignorancia y el analfabetismo, único remedio de 

extirpar de raíz y para siempre esos insectos malignos”16.

Nas memorias da sociedade que editan anualmente recóllense constantes palabras 

animando á construción de escolas as cales serán o motor para o progreso. Na introdución 

da memoria do ano 1915 din17:

 “dotando a aquel nuestro amado rincón de amplios y modernos planteles educativos, con todos los 

elementos necesarios á la instrucción y cultura, que recibirán nuestros hijos, los hombres del mañana, los 

que muy pronto han de sucedernos en la lucha por la existencia y con mayor consciencia de sus actos”.

Os factores que explican o nacemento das sociedades de instrución e desta en 

particular son variados. Entre os factores mais xenericos debemos recordar que na Cuba 

da época existía una tradición societaria que se remota ao século XVIII y XIX como xa 

puxemos de manifesto no capítulo primeiro.

É no século XIX, e coincidindo con inicio da emigración masiva, cando xorden 

as sociedades benéficas e filantrópicas como a Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia que 

nace no ano 1871 cuxos fins primordiais son o socorro e a asistencia sanitaria aos galegos 

emigrados. Anteriormente crearíase a Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña e, nestas 

décadas finais do século XIX xurdirán outras sociedades de beneficencia que agrupan a 

nativos doutras rexións de España. Nestes mesmos anos xorde o Centro Gallego (1879) e 

outros centros españois que coincidía en parte cos fins das sociedades de beneficencia 

pero que incrementou substancialmente seu labor e actividades a favor dos socios. 

Pero non só afloran estas institucións senón que nacerán e pervivirán no tempo 

outras con distintas denominacións e fins como son as sociedades galeguistas, antiforais, 

artísticas e recreativas, etc.

15- O teatro bufo cubano tiña inicialmente como leit motiv a burla do negro; pero a finais do século XIX como resultado 
da importante presenza de emigrantes galegos na illa, incorporouse un novo personaxe: o galego. Aparecendo os 
negros e os galegos xuntos no teatro como tema de burla. Pódese ver nas seguintes obras teatrais que recolle a obra, 
LEAL, R.(ed.), Teatro bufo, siglo XIX, La Habana, Arte y Literatura, vol. 1 e 2, 1975.

16- SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, 
Libro de Actas de Juntas Generales de 1912, pag. 160. Acta de xunta xeral extraordinaria de 28 de novembro de 1923.
17- SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, 
Memoria de los trabajos realizados por la directiva de dicha Sociedad durante el año 1915. La Habana, Imprenta y 
Papelería de Rambla y Bouza y Cª, 1916.
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IV. A ACCIÓN EDUCATIVA DA SOCIEDAD NATURALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE PUENTES.

1. As escolas: creación, distribución xeográfica, arquitectura e 
instalacións, medios materiais, cesións.

Unha vez determinada a finalidade da constitución da sociedade de instrución, 

e os motivos que contribuíron á creación de escolas no Concello das Pontes debemos 

analizar como se desenvolveu todo o proceso de realización das escolas e cal foi o resultado, 

que non é outro que a construción de cinco planteis escolares na vila e nas parroquias.

Cando se fundou a institución xa quedou establecido nos seus estatutos que 

o fin último era a construción de planteis escolares en cada unha das parroquias que 

formaban o Concello das Pontes e outro na vila que debía ser de ensino secundario. 

O primeiro que deberon determinar foi a situación de cada edificio. Foi acordada a compra 

do terreo da vila en outubro de 1922. Unha vez mercado este, a sociedade autorizou aos 

socios de cada parroquia para que decidiran o lugar idóneo para a construcción de cada 

edificio nelas.

Na sesión da xunta xeral de 15 de setembro de 1925 acordouse o lugar de Somede 

que era o de Cruz da Lameira, na Vilavella un terreo na estrada de Pontedeume a medio 

quiilómetro do empalme, e en canto ao Aparral e Deveso decídese que sexan os delegados 

de cada parroquia os que determinen xa que os socios non se dan posto de acordo.

Tanto os veciños do Freixo coma os socios desta parroquia residentes na 

Habana non decidirán o lugar idóneo do terreo e conseguen un acordo da xunta xeral 

de data 28 de novembro de 1923 para construír dúas escolas que estarían situadas nos 

lugares da Igrexaa e Pena Moura. Dous anos despois e vendo que a economía da sociedade 

era limitada acordan na xunta xeral de 10 de decembro de 1925 a derrogacion do citado 

acordo e logran construír unha única escola no lugar da Igrexa. Esto provocou airadas 

protestas e xuramentos por parte dalgún socio.

O terreo do Deveso foi acordado polos veciños residentes na Habana e finalmente 

lucha en la inmigración se facilita dedicando a nuestros paisanos a las artes liberales; perfeccionándolos 

en sus oficios; esta es una función que se cotiza considerablemente en cualquier parte a donde vaya. La 

preparación para el retorno a Galicia se consigue, interesando de su espíritu y abriendo su inteligencia a 

los nuevos campos de acción y de riqueza que ofrece Galicia a quien sepa trabajar con inteligencia”.

Por outra parte na introdución das memorias editadas pola sociedade recollen 

sempre frases ensalzado a educación como sinónimo de progreso e de rexeración da 

Galicia como as seguintes da memoria de 1915:

“…pensando en el lejano terruño, en su progreso, en su instrucción y en su cultura, base necesaria 

para conquistar nuestra anhelada regeneración…en la mas completa regeneración de nuestra amada 

Galicia…Su interes por la prosperidad del mismo (pueblo) y por la instrucción y cultura de sus hijos, base 

principalísima del progreso de los pueblos”.

É de destacar tamén a importancia da masonería no cambio de mentalidade 

dos nosos paisanos na illa. Unha vez en contacto con ela empezan a ser conscientes da 

importancia que ten a educación como rexeneradora de Galicia e da sociedade en xeral, e 

apostarán por un ensino laico restando importancia ao catecismo e á relixión nas escolas, 

xa que esa formación non valía para enfrontarse ao novo mundo20.

20- Temos constatado a pertenza á masonería de varios dirixentes sociais como Amador Antón Bouza o cal era 
presidente dunha loxia masónica na capital segundo nos manifestou a súa muller, Dª. Felicia Álvarez de Antón nunha 
entrevista realizada na Habana en decembro de 1993.
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Terreo escolar do Deveso.

O terreo cunha superficie de 220 metros cadrados e cun importe de 100 pesetas 

foi mercado o 27 de outubro de 1928 en escritura pública5 a Manuela Bellas Méndez e 

Francisca Castro Pena. Máis tarde foi mercado outro trozo a D. Salvador Bellas Otero e 

Daniel Romero Barro6 por 300 pesetas e cunha superficie de catro areas unha e dúas áreas 

e vinte e cinco centiareas respectivamente.

Terreo escolar de Somede.

O terreo de Somede foi adquirido en dúas fincas de 220 metros cadrados e outra 

peza de 428 metros cadrados por 250 pesetas cada unha delas. Foi vendido en escritura 

pública7 o día 13 de outubro de 1931 por Bernardo Fernández López, Constantino 

Fernández López e por Vicenta Tojeiro Corral.

Unha vez que foron decidindo a situación dos edificios a seguinte tarefa á que 

se enfrentaron foi a de encargar os proxectos dos edificios. Na sesión da xunta xeral 

do 16 de marzo de 1923 acordouse realizar os planos das escolas: dous da vila e un das 

parroquias.

                    Na sesión da xunta xeral do 16 de abril de 1924 comunican a intención de remitir 

carta ao delegado para que envíe planos e orzamentos aproximados dos edificios e na 

xunta xeral do 19 de setembro de 1924 ensinan xa os planos enviados polo delegado.

Ao mesmo tempo tamén solicitan das autoridades educativas as normas 

para a construción deste tipo de edificios. De Ortigueira son remitidos polo delegado 

gobernativo en outubro de 1924 as especificacións que deben ter as escolas. E de Madrid 

son remitidos modelos de planos de escolas rurais polo encargado de despacho da sección 

xeral de primeiro ensino.

Para As Pontes encargáronse tres planos e decidiron acordar o plano C que 

era o máis caro. Iniciadas as obras de construción recibiron un oficio do Ministerio 

comunicando que o Estado non constrúa vivendas para os mestres nas vilas e cidades, 

polo que deciden que sexa anulado do plano das Pontes a parte adicada a vivenda co 

conseguinte aforro económico.

5-  Escritura pública outorgada ante o notario de San Sadurniño D. Alejandro Jack Ocampo con data 27 de outubro de 
1928, na que comparecen como vendedoras Manuela Bellas Méndez e Francisca Castro Pena.
6-  Escritura pùblica núm. 727, outorgada en Vilalba o 1 de novembro de 1934.
7-  Escritura pública outorgada en Roupar ante o notario de Vilalba D. José Roan Tenreiro, con data 13 de outubro de 
1931, na que comparecen como vendedores D.Bernardo e Constantino Fernández López, e Vicenta Tojeiro Corral.

o terreo e escola do Aparral non se mercou nin realizou pola falta de medios económicos 

que tiña a sociedade a mediados dos anos 30 e o cambio de orientación da institución.

Terreo escolar da vila.

En canto á escola da vila acordouse na reforma que lle fixeron ao regulamento 

do ano 19151 que non podería estar situada a unha distancia superior a un quilómetro do 

cruceiro da mesma (actualmente na Praza do Hospital). 

No ano 1923 o Concello das Pontes sacou a subasta un trozo de terreo cunha superficie 

de 2.800 metros cadrados, que sendo sobrante da vía pública, estaba diante da casa do 

concello. Este terreo foi mercado pola sociedade en escritura pública outorgada en Roupar 

ao25 de febreiro de 1923 e tivo un custe de 500 pesetas2.

Terreo escolar do Freixo.

O terreo do Freixo cunha superficie de 900 metros cadrados foi mercado o 

día 20 de marzo de 1928 en escritura pública3 a Segundo Penabad López e Juan Ramil 

Corral polo prezo de cen pesetas. Anteriormente foi mercado outro terreo a Ramón Pita 

Las-Santas con autorización da súa nai Blanca Las-Santas o 21/02/1925 ante o notario 

Victoriano Tomé Ramos de Ferrol. Foi vendido posteriormente por considerar que non 

se axustaba ás necesidades da escola a construír. Na escritura figuraba a condición de 

que o terreo fora para a construción dunha escola católica. A inclusión da citada palabra 

levou á sociedade a consultar cun avogado para ver se estaban condicionados con ela para 

impartir un determinado ensino católico xa que o desexo da entidade é que fora laica. 

O que amosa unha vez máis a importancia que a sociedade lle daba a unha formación 

pedagóxica moderna e non atada aos métodos máis tradicionais.

Terreo escolar da Barosa (Vilavella).

O terreo da Vilavella cunha superficie de 1.100 metros cadrados e polo prezo 

de 100 pesetas foi mercado o día 6 de novembro de 1927 en escritura pública4 a Julian 

Cabarcos Antón.

1-  Sesión da xunta xeral celebrada o 27 de outubro de 1915.
2 - Escritura outorgada en Roupar ante o notario  Victorino Tomé  Ramos de Vilalba, o 25 de febreiro de 1923 na que 
comparecen como vendedor o alcalde, D. Alfonso Illade Rilo e como comprador o delegado D. Jesús Cabarcos Cal.
3-  Escritura outorgada ante o notario de Vilalba, D. José Roan Tenreiro con data 20 de marzo de 1928, na que 
comparecen D. Segundo Penabad López e D. Juan Ramil Corral
4-  Escritura outorgada ante o notario de Vilalba José Roan Tenreiro con data 6 de novembro de 1927, na que 
comparece como vendedor D. Julián Cabarcos López.
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aulas e planta alta dividida en dúas vivendas cos 

seus desváns que finalmente non se construíron 

e deixouse a planta alta libre. Dous pavillóns 

laterais, en planta baixa para dúas aulas. A planta 

baixa tiña dous vestíbulos de entrada, un para 

nenos e outro para nenas. Dispoñía de catro aulas 

duns 75 m2 cada unha delas, dúas aulas debaixo 

do edificio central e outras dúas nos laterais. Dúas 

para nenas e dúas para nenos con capacidade para 

60 nenas/os cada unha delas, e diversos retretes 

para cada aula.

Forma parte do proxecto un pozo con 

bomba e dous pavillóns para retretes e urinarios 

adosados á parte posterior e facendo de cuberta 

dos ditos retretes dous alxibes para recollida de 

auga de choiva e do pozo.

Na planta alta do edificio central os 

Inaguración do Colexio, ano 1929.

Fixa entre outras normas medidas mínimas da parcela para que os nenos poidan 

ter un lugar de esparcemento e así acordan8:

…y que por lo que se refiere al tamaño de los terrenos procure que en ningún caso sean menores de ferrado 

y medio,…

E mesma preocupación tiñan en canto aos materiais utilizados na construción 

dos edificios:

“… que las paredes o muros exteriores sean de piedra; los marcos o ventanas de la llamada piedra blanca 

igual a la que tiene el Sr. Marcelino d´Riveira, que las divisiones interiores sean de ladrillo y los pisos de 

madera de pino del país”.

O inicio da construción sempre viña precedido dunha carta-manifesto enviada 

a cada veciño, das parroquias onde se ían construír as novas escolas, animándoos a achegar 

materiais e prestación persoal para a citada construcción. Esta foi a dinámica acontecida 

e todos os edificios tiveron unha achega importante de carros do país para o traslado da 

pedra dende a canteira, doazón de árbores para a madeira dos pisos, prestación persoal 

para picar a pedra na canteira…

 As características dos edificios e dos soares son as que deseguido reflectimos:

Escola da vila.

O edificio da vila conta cun terreo como dixemos cunha superfice de 2.800 

metros cadrados, extensión suficiente para acoller as súas instalación anexas (patio de 

recreo e xardín escolar). Era un soar seco e soleado e que estaba no centro da vila. O edificio 

da fronte á Avenida de América. e polos lados dá á Avenida da Coruña (anteriormente 

denominada Paseo dos Americanos) e á estrada de Ortigueira.

Inicialmente constaba dun pavillón central con planta baixa dividida en dúas 

8-  Xunta xeral do 14 de xullo de 1925.

Inicio das obras do Colexio, ano 1928.
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Planos do Colexio das Pontes, 1923.
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Banquete de inaguración na planta alta, 1929..

De esquerda a dereita: D. Pablo, Dª Rita, D. Jesús Cabarcos, Dª Consuelo e D. Aurelio Janeiro.
Foto cedida por D. Antonio Castro Ferreiro.
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adicada a vivenda do mestre/a tiña 

unha cociña, un comedor, unha sala, 

dous dormitorios, un cuarto e unha 

sala de museo.

Escola da Barosa (Vilavella).

En concreto a escola 

da Barosa tiña unha superficie de 

115 metros cadrados por rlanta. 

Distribuídos na planta baixa cun 

vestíbulo e un cuarto de costura e 

unha aula de 80 metros cadrados 

para 50 nenas-os e dous retretes. Na 

planta alta tiña a vivenda con dous 

dormitorios, outro cuarto, sala, comedor, cociña, museo e retretes.

Para esta escola foi contratada a estrutura ao canteiro de Piñeiro, don Sivestre Vilaboa 

polo prezo de 6.500 pesetas. O orzamento total existente sinalaba 27.993,64 pesetas de 

orzamento de execución material e 32.752,55 pesetas de orzamento por contrata. Ao final 

tivo un custo de 18.958,41 pesetas. As obras iniciaronse no ano 1928 e remataron a finais 

de 1929.

Planos e imaxes da execución da escolada Barosa, ano 1929.

planos sinalan divisións con cociña e comedor 

para vivendas das mestras/es pero quedaría unha 

vez construído como libre sendo utilizado polo 

Casino durante varios anos.

Era un edificio con moitas ventás o que o fai moi 

luminoso e os pisos das aulas eran de tarima de 

piñeiro.

As obras do colexio das Pontes foron 

iniciadas no ano 1928 e rematadas no ano 1929. 

A súa inauguración oficial celebrouse cun 

banquete o día 28 de xullo de 1929. Foi encargada 

a estrutura ao canteiro, don Manuel Cavada pola 

suma de 18.500 pesetas e a carpintería a don 

Antonio Mosteiro.

O orzamento ascendía a 109.425,29 

pesetas de execución por contrata que baixaba a 

100.154,16 pesetas se quedase sen dividir a planta 

alta como sinalaban as autoridades educativas 

da época. Finalmente tivo un custo de 105.198,54 

pesetas.

Os edificios das escolas rurais da 

Barosa, Vilabella, Somede e Freixo eran máis 

pequenos e contaban cunha parcela que medía 

uns 1.100 metros cadrados. Dos datos extraídos 

do “Proxecto de Casa-Escuela Rural” despréndese 

que tiñan uns 120 m2 aproximados e estaba 

distribuído do seguinte xeito:

Na planta baixa unha aula con capacidade para 

50 nenas/os, un cuarto de costura, un vestíbulo 

e dous retretes para nenas-os. Na planta alta 

O colexio nos 90.

O colexio na actualidade.

Escola da Barosa. O mestre Manuel 
Vázquez e a súa familia..
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Escola do Freixo..

O edificio escolar do Freixo ten unha parcela de 900 metros cadrados e unha 

superficie en planta de 130 metros cadrados que estaban distribuídos do seguinte xeito. 

Na planta baixa tiña un vestíbulo e un local para o conserxe e outro para gardar útiles. 

Logo tiña unha aula de 74 metros cadrados e dous retretes. Na planta alta adicada a 

vivenda do Mestre tiña dous dormitorios, unha sala, un comedor, un cuarto para museo, 

unha cociña, otro cuarto e un retrete. Foi encargada ao canteiro Carballeda a estrutura 

por 7.500 pesetas e tivo un custo de 21.438,63 pesetas.

As obras iniciáronse a mediados do ano 1928 e remataron a finais de 1929.

Escola do  Freixo na actualidade..

Escola da Freixo, ano 1929 e 1930.

Escola do Freixo, planos.

Escola da Barosa, ano 1929.
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sempre estaba dispostos a colaborar no transporte prestando os carros por necesitalos 
para as súas labouras agrícolas. A area era transportada dende Cariño.

O que nunca fixo a sociedade foi intervir no programa educativo e pedagóxico. 
Unha vez levantado o edificio e cederllo ao Concello para que trasladase alí as escolas 
nacionais, os mestres eran nomeados e pagados polo Estado.

Respecto as carácterísticas construtivas o Inspector de primeiro ensino D. 
Luciano Seoane Seoane na conferencia pronunciada nas Pontes o día 17 de outubro de 
1921 informaba aos emigrantes das Pontes sobre as características que tiñan que ter os 
edificios:
“No he de terminar sin advertiros que no es necesario ni conveniente, construir edificios escolares lujosos. 
La construcción escolar ha de ser sencilla, lo cual no excluye la elegancia.
El edificio estará, higiénica y topográficamente, bien situado. El local de clases tendrá 1,25 metros 
cuadrados por alumno y una elevación de 4 metros. La superficie de iluminación equivaldrá a una tercera 
parte, como mínimo, del área del aula. Tendrá la escuela su salita de espera; un guardaropa (sic); un 
retrete por cada 20 niños; un urinario por cada 15 – retretes y urinarios  fuera del local de clases- un 
lavabo por cada 20; y, a ser posible, un patio cubierto para el recreo en los días inclementes.
Convendría, a la vez una parcelita contigua, para experimentación agrícola. Pero llegado el momento 
oportuno, no faltaría quienes os asesorasen detalladamente respecto a estos particulares”9.

Este mesmo inspector na mesma conferencia impartida aos membros da 
sociedade Naturales del Ayuntamiento de Puentes e que recolle o profesor Vicente Peña 
Saavedra recomendaba financiar os edificios e que a creación fora tramitada polo concello 
diante do Estado:
“He aquí, señores, lo que yo aconsejaría a vosotros que hicieseis: Construir edificios escolares o adquirir 
casas, adaptándolas para escuelas –según resultara más beneficioso- y destinarlas a las escuelas cuya 
creación, de acuerdo con vosotros, solicitara el Ayuntamiento, corriendo de vuestra cuenta el material 
de instalación. Podrían también dedicarse esos edificios a las actuales escuelas nacionales que tuviesen 
peor local.
[…]
Dícenme que habeis reunido un capital de 24.000 duros.
[…]
[…] si os proponeis facilitar edificios para la creación de escuelas primarias, donando el material necesario 
para que pueda empezar a funcionar la escuela (pues el material sucesivo lo suministra el Estado según 
os indiqué) pudiendo destinar algunos de esos edificios a las actuales escuelas que pero instaladas estén; 

9-  Conferencia pronunciada por el inspector de 1ª enseñanza D. Luciano Seoane Seoane en la Casa Consistorial 
de Puentes, el día 17 de octubre de 1921. A Coruña, Papelería e Imprenta Garcybarra, s.f.. Recollida por PEÑA 
SAAVEDRA, V. Op. cit.,  p. 163.

Escolas de Somede e Deveso.
Para as escolas de Somede e do Deveso que tiñan unha superficie similar foron 

utilizados os planos da escola da Barosa. O custo da casa-escola de Somede foi de 20.946,02 
pesetas e a do Deveso de 10.172 pesetas, sendo o constructor don Enrique Varela. Esta tivo 
un custo inferior por ter maior achega en materiais e xornais dos veciños, ademáis de ser 
un pouco inferior en tamaño.
Por último debemos sinalar que a principios dos anos 30 tamén contribuíu a sociedade a 
financiar a construción da escola de Gondré achegando a cifra de 500 pesetas.
A suma das achegas para as escolas ascendeu a un total de 177.323,83 pesetas.

En canto ao proceso de construción non foi nada fácil e tiveron problemas coma 
os derivados da dificultade de conseguir pedra 
de cantería próxima ao lugar de construción 
sobre todo no Freixo. Tamén tiveron 
dificultades no proceso de acarreo da pedra. No 
caso do Freixo, porque a Deputación Provincial 
poñía problemas para transportar pola estrada 
de Somede unha camioneta cargada de pedra, 
tendo que facerse con carros do país o que 
encarecía o seu custo. Ademais os veciños non 

Escola de Gondré.

Escola de Somede e do Deveso.
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el Consejo, podrá celebrar conferencias científicas y demás fiestas culturales utilizando los locales ú aulas 
que le sean necesarias procurando no ocupar los locales por más de un día, con el fin de no entorpecer la 
enseñanza. La Sociedad cesionaria hace constar expresa y categóricamente que el ayuntamiento no podrá 
nunca celebrar ni autorizar en los locales cuyo uso le cede esta Sociedad, se celebren fiestas políticas de 
ninguna clase, únicamente permitir en época de elecciones el establecimiento de los llamados “Colegios 
electorales”, si así lo exigen las leyes que estén vigentes.
D/. Que en dichos edificios únicamente podrá dedicarse a vivienda de los Señores maestros o Profesores 
la planta alta de los edificios de Vilabella y San Juan del Freijo, pero sin que en ningún caso ni en estos 
edificios ni en la planta baja del edificio de Puentes puedan establecerse otras viviendas ni oficinas ó 
dependencias de ninguna clase”.

Na cláusula E recollen a preocupación pola conservación do edificio establecendo 
unhas obrigas para o Concello:
“E/. Todas las reformas que en lo sucesivo ordenaren las Juntas locales de Instrucción y Sanidad, el Señor 
Inspector Escolas, el ayuntamiento, el Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Instrucción pública ó 
cualquiera otra autoridad, serán por cuenta del ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, así como 
también serán por cuenta del ayuntamiento, las pinturas, blanqueos, conservación del muro, de cierro 
y demás obras que en lo sucesivo sean necesarias para la buena conservación del edificio. Las pinturas 
de aceite serán dadas exterior é interiormente cada dos años en todos los edificios cedidos. En cuanto a 
paredes interiores los cales y pinturas de color serán dados cada tres años, y los blanqueos interiores todos 
los años a partir de esta cesión; entendiéndose que lo referente a pintura de aceite son las puertas, ventanas 
y cancillas de hierro que existan en los referidos edificios, y en cuanto a los “cielos rasos” de las aulas del de 
Puentes, tambien será pintado de aceite, pero cada cinco años si el fuere necesario. Será tambien de cuenta 
del mismo la conservación y reposición del “motor-bomba” eléctrico que existe para la elevación del agua, 
la cual no podrá faltar en los servicios sanitarios, y demás dependencias donde esté instalada…”

Prevén tamén que:
“… no se poderá traspasar, ceder, hipotecar, gravar, alquilar, subarrendar en ninguna forma el uso, objeto 
de este documento…”.

Na cláusula J contemplan o caso de disolución da sociedade:
“J. Si los socios que componen la sociedad de instrucción… en cualquier tiempo acordaran la disolución y 
liquidación de la sociedad, desde ese momento representará los derechos que dicha Sociedad tiene sobre 
los edificios cuya cesión en uso son objeto de este documento un patronato compuesto por el Alcalde, como 
Presidente, el Presidente del Consejo local de primera Enseñanza, como Vice-presidente, un padre y una 

si reducis a eso vuestro objetivo, os será posible, ya que en la actualidad, construir cuatro casas-escuelas 
a 5.000 duros//una, que, tal vez, en algunas localidades no se inviertan; y os restarán 20.000 pesetas, 
de las que podíais destinar 6.000 – 1.500 por escuela – al material docente, y aún quedarían en la caja 
social 18.000 pesetas, a aumentar con las cuotas mensuales hasta reunir la cantidad requerida para otra 
escuela.
De este modo podrían las parroquias de este Ayuntamiento recoger desde ahora los beneficios de vuestra 
Sociedad, los frutos de vuestro sacrificios; y lejos de producirse, en este caso, el desaliento de los asociados 
y, como posible consecuencia, la desmembración de la Sociedad, se avivaría el entusiasmo de cuantos 
integran vuestra agrupación”.

Unha vez construídos os edificios da vila, Barosa e Freixo, e despois de pasados 
catro anos da súa inauguración, os cales foron obxecto de diversas disputas sobre o contido 
das bases de cesión dos edificios, foron finalmente cedidos ao Concello e aceptados na 
sesión plenaria celebrada con data 29 abril 1933 e posteriormente elevadas as bases da 
cesión a escritura pública ante o notario de Vilalba, D. José Roan Tenreiro con data 22 de 
maio de 1933. O contido das cláusulas é revelador da importancia que a sociedade lle daba 
ao ensino e a protección e seguridade que lle quería dar aos edificios.

A cláusula oitava da cesión contén o uso que se lle dará aos edificios:
“OCTAVA. Los tres edificios reseñados en las cláusulas 4ª y 7ª los construyó la Sociedad de Instrucción, 
Beneficencia y protección Mútua “Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez” con 
residencia en la Habana, para establecer en ellos las escuelas nacionales de instrucción pública de las 
parroquias de Vilabella y San Juan del Freijo, y las de ambos sexos que existan en la villa de Puentes”.

Na cláusula novena ceden os edificios anteriormente descritos:
“NOVENA.- Que por acuerdo de la Sociedad poderdante y haciendo uso de las facultades que le confirieron 
como delegado de dicha sociedad a Don Jesús Cabarcos Cal, éste en nombre de la misma cede el uso á 
favor del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez por tiempo indefinido de los dos edificios de las 
parroquias de Vilabella y San Juan del Freijo, y de los 4 locales que componen la planta baja del edificio de 
la villa de Puentes, todos reseñados, con todos sus anexos y terrenos sobrantes para que en ello se instalen 
las escuelas nacionales de ambos sexos que existan en la actualidad”.

Na cláusula novena C e D introduce as prohibicións de adicar o edificio a outra 
cousa que non sexa a instrución:
“C/. Bajo ninguna causa y por ningún concepto podrá el ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez 
destinar los locales objeto de esta cesión en uso, a otro fin que no sea el señalado en la cláusula 8ª y base B. A 
pesar de lo que determina esta base el Presidente del Consejo local de primera Enseñanza y en su ausencia 
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10- Segundo carta que o delegado D. Jesús María Picos lle dirixe ao presidente D. José María Castro e que foron 
adquiridas o 3 de agosto de 1951.
11-  A expropiación realizouse a mediados de 1959 e o edificio foi realizado nos anos 1960-61.

Escola de Saa.

horas libres para conferencias literarias, etc.

En canto aos edificios escolares de Somede e o Deveso foron arrendados como  

dixemos ao Concello por un prezo de 250 pesetas anuais. Estes cartos por vontade da 

sociedade ían destinados a reparacións do edificio, seguro contra incendios e material 

escolar.

Outra medida máis a favor da instrucción foi a compra de material escolar 

realizada pola sociedade no ano 1950. Esta tivo uns ingresos adicionais nas Pontes produto 

do beneficio da exhibición dunha película sobre a institución no cine e da venda dun 

terreo que comprara no Freixo e que non foi utilizado. Con este diñeiro que ascendía a 

1.115 pesetas foi mercado material escolar polo delegado no momento D. Jesús María Picos 

na Casa Lombardero da Coruña con destino ás escolas e que consistíu en dicionarios, 

caixas de plumas, tinteiros, tices, manecillas, lapis, catecismos, mapas de continentes, de 

Europa e de España e esferas10.

 E para rematar a última actuación no campo do ensino por parte da sociedade 

foi a achega do diñeiro cobrado pola expropiación do terreo e do edificio escolar da Barosa 

(Vilavella)11 para construír a casa-escola de Saa que foi realizada entre os anos 1960 e 

1961.

madre de familias propuestos por el Consejo Local de 1ª Enseñanza entre los que más niños tengan en 

la Escuela, El Médico y Juez municipal, Un Maestro o maestra de esta localidad, y Maestro ó Maestra 

de los que ocupen los edificios construidos en las parroquias de Vilabella y Freijo, siendo preferidos los 

que tengan más edad, el menor y mayor contribuyente por rústica, por urbana y por industrial a este 

municipio… todos estos señores deberán pertenecer al ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, y 

harán cumplir y cumplirán en todas sus partes a quién corresponda todo lo estipulado en estas bases de 

cesión…”.

Resérvanse a parte alta do edificio da vila salvo que o concello o precisase para 

instalar novas seccións de ensino e na cláusula L describen as funcións de inspección do 

delegado:

“ L/ El Señor Delegado de la Sociedad ó quién a ésta represente podrá inspeccionar el estado de 

conservación de los locales, edificios y terrenos cuyos usos se ceden, en las horas que sean compatibles con 

la enseñanza”.

Por último nas cláusulas LL e M comprometen ao Concello a protexer a 

inscrición que levan os colexios na súa fronte e a colocar un cadro en cada aula coas bases 

da cesión:

“Ll/. El ayuntamiento se compromete á no borrar, variar ó enmendar sin el consentimiento de la Sociedad 

la inscripción que los edificios llevan en su frente con el nombre de la Sociedad poderdante, si las leyes de 

la Nación que regulan la materia no se oponen a esta cláusula.

M/. Esta Sociedad imprimirá todas ó parte de las bases de que consta este documento y le serán remitidas 

al ayuntamiento para que éste le haga a cada ejemplar un marco con su cristal y fije en cada aula y sala 

Consistorial en sitio visible y accesible uno de dichos ejemplares con el fin de que el público pueda enterarse 

de las bases de esta cesión”.

Como podemos ver son unhas cláusulas ben estudadas e que amosan unha 

preocupación forte da sociedade pola súa conservación en beneficio das nenas-os. Tendo 

en conta a experiencia que tiña do uso e conservación que o Concello tiña das escolas 

xa existentes, comprometían á institución municipal fortemente para que os edificios 

cedidos mantiveran sempre un bo estado. Por outra parte, sendo conscientes doutros 

posibles usos non relacionados co ensino que se lle podían dar aos edificios, constrinxiron 

tamén este tema con cláusulas que obrigaban a utilizalos únicamente para o ensino e en 
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Na introdución da memoria social 

do ano 1934 insistindo no mesm cambio 

de acción social e unha vez a punto de 

rematar as escolas mencionan o seguinte:

“con lo cual queda cerrado el ciclo de 
las construcciones, para dedicar toda 
la atención y todos los recursos a la 
construcción del tan ansiado Panteón, 
a auxilios de beneficencia y recreo de 
los asociados, en cuyo sentido se ha 
reformado el Reglamento que de momento 
dio por resultado dieciséis inscripciones 
de señoras, familiares y amigas de 
asociados, pagando la cuota de $0,25, 
y esperamos que dada la orientación 
práctica que en lo sucesivo tendrá la 
Sociedad, pronto veremos nutridas las 
listas sociales con elemento femenino, 
cuya presencia en las colectividades 
se ha generalizado para ornamento y 
prosperidad de las mismas”.

E xa na memoria de 1936 

cando falan do panteón social e da súa 

realización din: “que constituye un anhelo 
unánime de los socios mantenido por 
espacio de una década, el cual va a tener 
ahora su inmediata realización”.

Esta necesidade por construír 

un mausoleo era patente xa a principios 

Misa de inaguración e Panteón da sociedade.

V. ACTIVIDADE BENÉFICA, RECREO E PROTECIÓN MUTUA.

1- O panteón social no cemiterio de Colón.
As primeiras noticias que temos da idea da construción dun panteón no cemiterio 

de Colón na Habana datan do ano 19291 cando se constitúe unha comisión encargada 

do asunto e se acorda que se realice con fondos alleos á sociedade2 xa que quedaba por 

rematar o labor escolar que foi o inicial e fundamental da sociedade.

Este acordo deixaba entrever un cambio de rumbo da sociedade e amosaba unha 

mutación de pensamento nos seus socios aos que, xa entrados en idade e con fillos 

residindo na illa pensaban pasar o resto da súa vida na capital e non regresar nunca 

máis á terra que os veu nacer. Esta modificación na finalidade da acción social vese na 

introdución da memoria do ano 1931 cando expresan que cumprida a “misión cultural” 

poidan consagrar a sección de beneficencia construíndo un panteón e levando aos socios 

necesitados o “auxilio material en la cuantía que los fondos sociales lo permitan”.

Cementerio de Colón na Habana.

1 - Acordo da xunta directiva do 12 de marzo de 1929.
2 - Acordo da xunta xeral do 18 de abril de 1929.
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importe de 1.220 pesos e fíxose unha festa para 

recadar fondos extraordinarios.

Os primeiros defuntos enterrados 

foron Maximino Casado Lanza (marido da 

socia Manuela Mesía) e do que fora secretario 

da sociedade da Capela e socio das Pontes, 

D. José Gregorio Pena. Unha vez inaugurado 

tiveron que enterrar ao presidente de honra, D. 

Daniel Cabarcos Fontao. Actualmente atópanse 

enterrados cerca de 400 naturais das Pontes e 

algúns descendentes.

2.- A Sociabilidade entre os nativos. As festas 
e romarías.

As festas e romerías celebradas pola 

colectividade galega na Habana remóntanse a 

principios do século XX cando as sociedades 

rexionais coma a Sociedad de Beneficencia 

Fotos da Tropical e do antroido da Habana.

da década dos 30. No ano 1930 e 1931 é debatido o 

tema en varias xuntas e seguía a ser unha necesidade 

dos socios. Por último na xunta xeral celebrada o 15 

de abril de 1932 ante as demandas dos socios aínda 

sen rematar os edificios escolares, acordan construír 

un panteón e reformar o regulamento dándolle maior 

relevancia á beneficencia. No ano 1934 volvemos a 

ver noticias da súa realización cando varios socios 

preguntan cando se reformará o regulamento para 

poder construir o citado mausoleo alegando que 

“es de necesidad urgente acometer esa reforma que 
demanda con insistencia el cuerpo social y que es 
indispensable para levantar el decaído espíritu dela 
Sociedad”.

Durante os anos 1935 e 1936 adícase a 

comisión nomeada para o efecto a buscar un terreo 

onde construír o panteón e ao final intervén en favor 

da sociedade o socio fundador e primeiro presidente 

D. Jesús María Bouza Bello para buscar un lugar 

apropiado, sendo mercado a mediados do ano 1936.

A finais de 19364 acordan a construción 

dun panteón similar ao da Sociedad de Beneficencia 
Naturales de Galicia en forma de cripta subterranea 

e a finais de 1937 contratan a execución dun proxecto 

redactado por D. Alfredo Steiner á empresa Pennino 
Marble, C.S.A. por importe de 5.400 pesos. As obras 

comezaron a principios do ano 1938 e remataron en 

setembro do mesmo ano6. Como a sociedade non 

tiña fondos suficientes para financialas emitíu bonos 

de cinco pesos reintegrables co interese do 6% e por 

3- Sesión da xunta xeral celebrada o 9 de marzo de 1934.
4- Sesión da xunta xeral celebrada o 10 de decembro de 1936
5- Contrato asinado coa empresa Pennino o 3 de decembro de 1937.
6- Foi bendecido o 11 de setembro de 1938.

Ponteses na Quinta do Obispo.
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nuestras benditas madres, aquel santo lugar donde descansan nuestros seres queridos, 
podemos aseguraros, que aquel acto, resultó grandioso, patriótico y de verdadera 
confraternidad”.

Sempre existía un comité de damas que se encargaba de colaborar na 

organización da festa.

Logo pasaron a celebrarse nos xardíns da Quinta del Obispo e máis tarde nos 

xardíns que as compañías cerveceiras tiñan nas aforas da cidade da Habana como eran La 
Tropical que estaba no municipo de Guanabacoa ou La Polar que estaba en Marianao.

Nas sombras que daban as árbores destes xardíns (ceibas e mamoncillos) 
rememoraban as festas ás que asistiran os ponteses nas parroquias do municipio.  De 

feito as celebracións nos xardíns da Tropical sempre eran conseguidas polo expresidente 

D. Jesús María Bouza Bello, home de gran prestixio na colectividade e que tiña amizade 

Ponteses na festa da Polar.

Naturales de Galicia organizóu as primeiras festas da colectividade o día 25 de xullo. O 

propio Centro Gallego celebraba nestos primeiros anos tamén banquetes aos que acudían 

os seus membros máis destacados, festivais musicais e bailes no propio salón do palacio 

social.

As sociedades microterritoriais e concretamente as sociedades de instrución 

comenzaron nestas primeiras décadas do século XX a celebrar romarías populares co 

obxectivo de recadar fondos para a súa obra social. A esta motivación temos que sumarlle 

a de rememorar as romarías tradicionais as que asistían os emigrantes na súa Galicia de 

orixe e reforzar así os sinais de identidade dos paisanos reafirmando os lazos de unión. 

Por outra banda convértense nun medio de propaganda ante a sociedade cubana e outros 

colectivos rexionais españois a través do cal as persoas triunfadoras da sociedade expoñen 

o seu triunfo na sociedade receptora.

As primeiras festas celebradas pola sociedade pontesa tiveron lugar no Parque 
do Palatino o 18 de xullo para conmemorar a patrona da Virxe do Carme “y rememorar 
con tan simpático motivo, nuestros años juveniles y nuestras costumbres, y sintetizar 
nuestra verdadera confraternidad en lejana tierra extranjera”7.

Soía celebrarse un banquete entre asociados e familiares e sendo admitidos 

naturales das Pontes que non eran socios pero que  pagaban a correspondente entrada. 

Ao rematar a comida tiña lugar un baile amenizado por orquestras da cidade. Recollen 

nesta memoria estas palabras sobre a festa:

“Confundidos todos, todos con un mismo pensamiento, el de nuestro amado rincón, 
todos recordando nuestra Santa Patrona, nuestros años infantiles, las caricias de 

Festa na Polar.

7- Memoria do ano 1915. Introdución.
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Tropical na que se venderon 1.452 entradas e recadáronse 849,39 pesos.

Tamén se celebraron romerías nos meses de xaneiro ou febreiro para 

conmemorar a constitución da sociedade o con motivo do entroido. Dinos don Mariano 

Cabaleiro Vilaboy8:

“Una vez por el Carmen, siempre en jardines que tenían estas grandes 
cerveceras, La Tropical, La Polar, Hatuey. Les prestaban el lugar, que tenían muchos 
sitios para distintos gustos”.
E don Gorgonio Blanco López9 insiste sobre os festivais:

“Si, hacían allí en la Tropical y el La Polar hacían baile”. 
Don Sergio Bellas Baamonde10 dicía sobre as festas:

“Se daba una fiesta anual, se conseguían los jardines de una de las cerveceras gratuítos 
o de agua mineral. Era los que daban la recaudación. Las chicas, hijas de los naturales 
de Puentes, se les daban las entradas para que vendieran. … A los que estábamos en un 
comercio nos mandaban un talón, y entonces nosotros a las amistades, y a los que nos 
surtían, almacenistas y esto, les íbamos colocando entradas”.
E don Manuel Lorenzo Franco11 comentaba:

 8- Entrevista realizada na Coruña a Mariano Cabaleiro Vilaboy o 27 de xaneiro de 1994.
 9- Entrevista realizada nas Pontes a Gorgonio Blanco López o 20 de xaneiro de 1992.
10- Entrevidta realizada nas Pontes a Sergio Bellas Baamonde o 3 de setembro 1992.
11- Entrevista realizada nas Pontes a Manuel Lorenzo Franco o 23 de outubro de 1992.

co propietario desa cervecería, D. Julio Blanco Herrera, 

ao que lle foi concedido o título de socio de honra no 

ano 1937. As dúas tiñan salóns onde poder comer sendo 

famosos o salón Sevillano da Polar ou o Mamoncillo da 
Tropical.

Tiñan unha asistencia numerosa e proba 

disto témolo no encargo aprobado na sesión da xunta 

directiva do 9 de xuño de 1928 no que acordan imprimir 

1.000 invitacións para señoritas e 1.000 carnés co 

programa de baile. E na memoria do ano 1929 dan conta 

da asistencia á festa da patroa celebrada nos xardíns da 

Misa no Panteón social e festa na Polar.

Festa no Café La Isla.
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3.- A Beneficencia.

 A beneficencia xa constituía 

unha finalidade da sociedade recollida nos 

primeiros regulamentos. No aprobado o 22 

de decembro de 1920 aparece no seu artigo 

2.4º a obrigatoriedade de constituír un fondo 

de beneficencia no que se ingresará o dez por 

cento da recadación líquida mensual para 

auxiliar e protexer aos asociados que caeran na 

indixencia.

O cambio máis importante que deu 

a sociedade para ocuparse enteiramente da 

actividade benéfica e recreativa ocorre no ano 

1937 cando remata a obra da escola do Deveso.

A beneficencia, xunto co panteón, 

era un desexo manifestado polos socios, que xa 

vían como a súa presenza na illa tiña carácter 

Cadro médica “La Benéfica.”

Casa Saúde Concepción Arenal.

“Facíase a Festa do Carmio, que algún ano ten quedado, poucos. Unha parte do que 
se recaudaba era para as cervecerías, a Tropical, a Polar, Hatuey, ibase para alí. 
Encargábase a un restaurante a comida. Nosoutros encargabamoslla casi sempre a unha 
casa dunhos españois, dunhos gallegos. E a cerveza ponía a cerveceira. Levávamos 
orquesta, había unha orquesta de gallegos, e de noito non podía haber verbenaas. Estaba 
hastqa as nove”.

Os comensais soían degustar produtos típicos galegos que podían conseguir 

na Habana xa que eran traídos por importadores galegos como viños, queixos, etc. Como 

exemplo destas romarías tradicionais temos a comida campestre celebrada no ano 1932 

na que puideron comer produtos netamente galegos que foron traídos das Pontes (carne, 

chourizos, etc). Tivo lugar o 9 de abril e asistiron os socios, señoras e fillos na finca de D. 

Fernando Mancera en Arday no apeadeiro seguinte a Pinos.

Finalizada a comida a festa era amenizada por grupos musicais cubanos 

e alguna orquesta española aínda que non faltara algunha gaita que sonara entre os 

comensais. Contaron sempre con orquestras de renome como a Sonora Matancera, Pedro 
Valenzuela, Antonio María Romeu, Belisario López, Quinteto Tomé, etc.

Estas festas eran anunciadas na prensa capitalina como El Diario de la Marina, 
El País, Avance ou en emisoras de radio locais como a C.M.Q. do Vedado. Con estes anuncios 

pretedían darlle publicidade para que acudiran o maior número de socios e acompañantes 

e por outra parte ser un medio para dar prestixio á sociedade na colectividade española 

na capital.
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etc.Y cuando entrabas en el asilo del Centro Gallego, te tenían que pagar la sociedad, 
sinó estas sociedades al enfermo les pasaba una cantidad para que pagara el recibo de 
la quinta”.

Sendo conscientes da importancia da difusión desta nova orientación da 

sociedade, acordaron imprimir unha tirada de 500 exemplares dun manifesto para 

distribuír entre os socios e nativos das Pontes residentes na Habana. Foron nomeadas 

varias comisións de propaganda que distribuíron os impresos entre os barrios da capital. 

Este feito tivo os seus froitos co incremento da masa social.

Tamén comenzaron a funcionar con intensidade as comisións que visitaban a 

socios enfermos recluídos no hospital Quinta Benéfica á que acudían os membros da citada 

comisión a interesarse polos enfermos, axudalos economicamente se tiñan necesidade, 

levarlles algún obxecto que necesitasen como tabaco, etc.

Comentaba don Ramón Castro Fernández13:

“Pertenecía a una comisión que había para visitar enfermos, Dos o tres 
semanas. Entonces íbamos dos o tres. Una semana voy porque yo tenía que atender el 
trabajo. Les llevabas cigarros o lo que necesitaran”.

E don Manuel Lorenzo Franco14 dicía sobre o labor de socorro:

“E despois a socorrer alí personas maiores que tiñan poucos recursos, pasábanselle 
unhos cartos, pagábanlle o recibo do centro para que non o perdera”.

13- Entrevista realizada a Ramón Castro Fernández nas Pontes o 27 de outubro de 1992.
14- Entrevista a don Manuel Lorenzo Franco realizada nas Pontes o 23 de outubro de 1992.

Quinta Purísima Concepción. Quinta La Benéfica.

permanente e solicitaban a adicación dos poucos recursos 

sociais existentes á axudar aos ponteses necesitados 

e á celebración das festas e romarías colectivas que xa 

mencionamos con anterioriade. Era unha demanda, que 

tras anos sen conseguirse motivou o desalento dalgúns 

socios e a causar baixa na institución nos anos 30.

Este movemento cara á beneficencia é alentado 

agora polos diretivos da sociedade que na introdución 

da memoria do labor realizado no ano 1937 dan conta do 

seguinte:

“Libres ya de cuidados en cuanto a la construcción 
de edificios escolares que concluyó con la escuela de 
Deveso, ya terminada, ha llegado la hora de que tantos 
esfuerzos acumulados en esta obra altruísta y patriótica, 
tengan como compensación algó más que el placer de 

haber realizado el bien en provecho de nuestros comarcanos allá residentes; es decir, que 
ahora nos toca a nosotros disfrutar de los beneficios que se derivan de toda cooperación 
organizada. 
Dentro de seis meses, término fijado en el contrato, tendremos el Panteón en condiciones 
de ser utilizado y, una vez saldado el costo de las obras con los recursos naturales de 
la Sociedad, cumplida ya, como está, la misión cultural que nos habíamos impuesto al 
constituirnos en colectividad, entraremos de lleno en una era de protección mutua que 
habrá de contribuir, con el poderoso aliciente del beneficio directo, a robustecer nuestras 
listas sociales con aportes de nuevos socios y el retorno de otros que, por distintas causas, 
han dejado de serlo”.

Algúns entrevistados incidían no cambio de finalidade da sociedade cara a 

beneficencia. Don Evangelino Bellas Baamonde12 dicía:

“Bueno últimamente todas era de beneficencia, porque la de Puentes, una vez 
hicieron las escuelas y dieron dinero para la construcción del cementerio, después se 
hizo de beneficencia, y a los que estaban enfermos, les daban una cantidad para tabaco, 

12 Entrevista a Sergio Bellas Baamonde realizada nas Pontes o 3 de setembro de 1992.
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Sen dubida este consello levouna a ser unha institución máis pragmática e 

centrar os esforzos nas casas-escolas.

Por outra banda logrou algo tarde a inauguración dos planteis escolares, e, 

debido a esta tardanza viuse moi afectada pola evolución política e económica tanto de 

Cuba como de España. A crise económica mundial dos anos 30 que afectou fortemente a 

Cuba provocou un elevado número de retornos e consecuentemente un adelgazamento 

das listas sociais e da capacidade de xestión económica da sociedade. Por outro lado o 

remate da última escola coincidíu co alzamento nacional e a Guerra Civil que trouzo 

consigo a incautación das escolas por parte do novo estado franquista.

Estos feitos e o envellecemento da masa social na Habana motivaron un cambio 

de orientación na actuación da institución cara a beneficencia e o socorro.

Pero nestes anos 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.

Por último, e como outras sociedades microterritoriais de carácter étnico,  

desenvolveu durante toda a súa vida unha gran labor de beneficencia e socorro e organizou 

festivais e romarías que contribuíron á unión de todos os ponteses e a reafirmación da 

identidade étnica galega e pontesa na capital habaneira.

As Pontes, outubro de 2011.

2- Conferencia pronunciada por el inspector de 1ª enseñanza D. Lucianto Seoane Seoane en la Casa Consistorial de 
Puentes, el 17 de octubre de 1921. A Coruña, Papelería e Imprenta Garcybarra, s.f. y s.p.  recollida polo profesor Peña 
Saavedra na obra citada.

CONCLUSIÓNS.

Se facemos un balance das actividades desenvoltas pola sociedade nos trinta e 

seis anos que median entre a súa fundación no ano 1912 e o ano 1938, que coincide co da 

conclusión do seu último edificio escolar no Deveso, e se reflexionamos sobre as ideas 

iniciais que motivaron a creación da entidade e os logros finalmente conseguidos podemos 

afirmar que o resultado é notable.

Eran conscientes, como apuntamos anteriormente, da situación educativa 

do Concello, xa que coñecían as eivas tanto a nivel de infraestruturas como a nivel  

pedagóxico e metodolóxico.

Pero a pesar das distancias decidiron adicar os seus recursos sociais e intervir 

na educación do Concello das Pontes para achegar unha alternativa escolar á que ofrecía 

o Estado.

O resultado, como dixen, foi satisfactorio coa construción de cinco edificios 

escolares que as administracións educativas da época non foron quen de realizalas durante 

os cincuenta e un anos transcorridos dende a promulgación en 1857 da famosa lei Moyano 

e tamén moito anos despois. Actuou a sociedade pois, como subsidiaria da intervención 

estatal no ensino e ante a incapacidade dos gobernos locais e a falta de investimento 

estatal que deixaba en precario á poboación escolar.

Sería demasiado pretencioso querer conseguir unha xestión directa da 

administración das escolas, que implicara o nomeamento de mestres pagados pola 

sociedade e a aplicación doutros métodos pedagóxicos máis modernos e menos 

dependentes da aprendizaxe memorística e en conexión cos métodos do pensamento 

científico e apartados do ensino relixioso. Algunhas sociedades si o lograron aínda que 

fora temporalmente1. 

A presente sociedade xa non o considerou dende un principio, seguramente 

aconsellada entre outros, polo inspector de primeiro ensino D. Luciano Seoane Seoane, 

o cal era unha autoridade convencida da idea de que as sociedades instrutivas deberían 

limitarse a financiar a construción de edificios para albergar escolas públicas deixando a 

tramitación da creación oficial a instancias municipais2.

1 Segundo estudos feitos polo profesor Peña Saavedra moitas sociedades de instrución optaron pola modalidade de 
construír o centro escolar, equipalo de mobiliario e materia didáctico, abonarlle ao mestre as retribucións e cubrir todos 
os gastos de funcionamento. Este modelo implicaba tamen xestionar os aspectos organizativos e curriculares. PEÑA 
SAAVEDRA,  V., Op. cit.
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-  “Participación y conflictos en las sociedades italianas de socorros mutuos” en DEVOTO, 
F., ROSOLI,G. (Comp.), La inmigración italiana en la Argentina, Buenos Aires, Ed. 
Biblos,1985, pp. 141-164

DEVOTO, F. y FERNANDEZ, A.,  “Asociacionismo étnico, liderazgo y participación en dos 
grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado” 
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OS HOSPITAIS DE SANTA CATALINA DE VILALBA 
E DE SAN XOÁN DAS PONTES. ACHEGAMENTO Á 

REALIDADE SOCIAL DE DOUS CENTROS DE ACOLLIDA 
DE ENFERMOS, TRANSEUNTES E PEREGRINOS

Francisco Xabier Martínez Prieto

Existe unha maxia especial cando camiñamos por unha vila antiga e somos 

coñecedores de pequenos anacos da súa historia. Cada rúa, cada praza recibe o nome 

dunha figura emblemática, dun gremio, dun espazo que marcou a vida das súas xentes. 

A miña curta estancia nas vilas das Pontes e de Vilalba  fíxome atopar as similitudes de 

ambas no seu pasado, os elementos comúns entre elas, así coma pequenos acontecementos 

nos que compartiron camiño ou mesmo nos que se disputaron.

Cando paso por estas dúas vilas, tres edificios ou espazos trasládanme a 

pequenos datos do pasado que a curiosidade e a lectura dos documentos que fun topando 

fanme comprender mellor o que alí pasou e o que significaron na vida destas vilas. Este 

traballo foise realizando por momentos ó longo de nove anos, redactouse en poucos días 

porque cumpría entregalo para a cuarta edición da Revista Hume. Moitos dos datos e das 

ideas que aquí se expoñen son a conclusión dun maremágnum de ideas e documentos 

consultados. Non pretende ser un artigo sistemático de historiador que o recolla todo. 

Simplemente quixen facer entender os datos máis básicos de esos dous pequenos 

recunchos de ambas vilas polos que as súas xentes transitan cada día, para que os seus 

vecinos os manteñan, valoren e conserven con agarimo no seu recordo. Haberá tempo para 

un traballo máis pormenorizado de datos e de indicacións para futuros investigadores, 

pero neste momento adopto unha opción máis pedagóxica e menos metodolóxica, 

partindo do ideario e obxectivo da publicación para a que se adica.

Por outra parte, expor ambos hospitais paralelamente aportaranos unha mellor 
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ordes relixiosas, tendo por cometido recoller ós enfermos, acoller ós moinantes e non 

tanto o de curar graves enfermidades. 

 Co tempo e coa aparición dos padecementos que dezmaron Europa xurdiron 

tamén outras realidades moi parecidas e que denominamos  “malaterías”. Nacían para 

ocuparse destes males ou ben para acoller os moribundos enfermos delas, ubicábanse fóra 

das cidades, nos denominados lazaretos (lembremos a figura bíblica de Lázaro que non 

tiña entrada na casa do señor, senón que sofría a enfermidade e a pobreza na porta do ríco 

Epulón).

As malaterías soían contar con alguna capela baixo a advocación de San Xoán, San 

Lázaro, San Sebastián,… e logo co tempo San Roque. No caso de Viveiro conservamos 

exteriormente á ubicación das súas murallas a capela do Santo Cristo do Malates, ou a de 

Santa Ana en Celeiro, ou a da Magdalena en Vilalba. É posible que nas Pontes a praza do 

hospital estivese ocupada por un edificio deste tipo máis ca por un hospital, ou cadraría a 

posibilidade de que o hospital fóse trasladado a este espazo desde o do anterior hospital 

na rúa San Xoán.

No caso do hospital de Santa Catalina de Vilalba, conservamos unha fermosa 

edificación na céntrica praza da Igrexa, co número 6, coma todas as casas de hospitalide 

ubicada dentro da vila e ás portas ou inmediacións do templo parroquial coma era de 

costume. Na rúa San Xoán nas Pontes o edificio compartía esta mesma característica. 

O Concilio de Aquisgrán, alá polo século IX, trazou as normas para a construcción 

dos grandes hospitais. No caso dos hospitais das nosas vilas cumpría ser máis funcional 

e realista. En Aquisgrán dixérase que o hospital deberá emprazarse na vecindade da 

catedral e dos conventos. Vilalba e As Pontes non contaban con conventos relixiosos, os 

acollidos nestas casas non podían seguir o oficio divino, por conseguinte era precisa unha 

pequena capela que suplise esa carencia, e ó mesmo tempo ese espazo relixioso podería 

ser válido para soterrar ós benfeitores e administradores da obra. No caso de Vilalba o 

hospital estaba anexo ó camposanto parroquial e á zona de enterramentos interior na 

visión de ambos, posto que determinados datos que coñecemos na vida de un deles 

aproximarannos á realidade moi posible do que puido ter sido no outro, dada a similitude 

de institucións que foron.

1. O concepto de hospitalidade

O concepto co que hoxe contamos de “hospital” está moi vinculado coa 

sanidade e a saúde. Este concepto é moi recente, pois cando se fundou a institución do 

“hospital” éste era un establecemento onde se practicaba fundamentalmente a caridade 

cristiá no seu máis amplo significado. Era a institución que ofertaba aloxamento ó 

camiñante, axuda ó peregrino, auxilio e coidado ó enfermo, comida ó famento e sepultura 

ós mortos. O concepto de Hospital era o de beneficencia e cumprimento de “obras de 

misericoricordia”.

Como nos contaba D. Andrés López Calvo nos artigos  e conferencias sobre 

os hospitais e os camiños de S. Andrés e Santiago nos previos números desta revista, así 

coma nas xornadas de historia local, este estabrecemento non contaba con médico para 

enfermos, nin camareiro para atender ó comensal, nin hosteleiro para servir ó hóspede. 

Todo era moi sinxelo. Ás veces, rexido e coidado por unha soa persoa que atendía as 

necesidades do que chegaba á porta. A escasez dos recursos obrigaba a reducir os gastos e 

concentrar os recursos. Os mesmos peregrinos colaboraban na limpeza e aseo do edificio, 

axudaban ó hospitaleiro nos seus traballos e atendían ós seus compañeiros de aloxamento. 

O hospital era un gran servizo benéfico do que non todas as poblacións disponían, ainda 

que fose solicitado polas autoridades coma necesario e caseque obrigado.

Durante longos séculos o hospital foi principalemente lugar de refuxio para os 

indixentes e viaxeiros. Foi a casa da hospitalidade, a casa de Deus; por iso en multitude de 

vilas se lle chamaban a estas fundacións coma “casa dos pobres, asilo dos enfermos”…, e os 

seus bens se denominaban “bens dos pobres”.

  Creados, polo tanto, desde o espíritu da caridade, soían ser administrados por 
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o pai dos biblistas San Xerome. Algo moi parecido ó caso do hospital de Vilalba, coma 

logo veremos.

Os pequenos hospitais en pequenas vilas foron unha realidade común e 

foi Felipe V, o que intentará reorganizalos dándolles unha estructura adecuada para 

continuar levando a cabo o seu cometido de beneficencia. O mítico e ilustrado Carlos III, 

irá dotando estos estabrecementos de ciruxanos, comezará a falarse de medicina, e iranse 

transformando pouco a pouco no noso concepto de hospital.

Na nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol o bispo en 1586, Monseñor Isidro Caja 

de la Jara (1583-1593), no título XXV das Sinodais, fixo obrigatoria a existencia dun 

hospital en cada parroquia. 

A acollida nestos hospitais foi relatada perfectamente por D. Andrés López 

Calvo no seu artigo sobre o camiño de San Andrés de Teixido na revista Hume onde di:

“Pero o máis frecuente era que, na inmensa maioría dos hospitais, e sobre todo nos de 

menor entidade, o peregrino tivese que se contentar con durmir baixo teito, se cadra nunha 

cama compartida con outro camiñante e con algo que xantar. Comezaremos polas camas. 

Consistían nun cuadrilátero de madeira, na que encaixaba unha tarima de táboas, sostida en 

catro pés; na parte correspondente á cabeceira levaba un traveseiro para apoiar a almofada. 

A maioría destes pequenos hospitais, adoitaban estar dotados de doce camas, en lembranza 

do número apostólico. O habitual era que estivesen separados o dormitorio de homes e o de 

mulleres, pois na Idade Media era relativamente frecuente que durmira máis dunha persoa 

en cada cama, motivo polo que, ás veces, os leitos eran moi amplos. Respecto á comida, 

tódolos testemuños documentais conservados sobre os hospitais similares ós que nos ocupan, 

reseñan o ofrecemento de comida a enfermos, peregrinos e necesitados. Por último sinalar que 

tamén se ofrecían as naturais prácticas relixiosas e sacramentais, ademais de, por suposto, 

soterramento”.

propia antiga igrexa vilalbesa, polo que non era difícil a procura de enterramento dos 

seus enfermos, acollidos e benfeitores. No caso das Pontes no hospital da rúa San Xoán 

o camposanto atopábase tamén preto no interior da propia Igrexa Parroquial, coma 

podemos atopar nos libros de defuncións dos séculos XVII e XVIII. A cuestión podería ser 

a de se o hospital ou posible “lazareto” extramuros, ubicado na actual praza do hospital 

das Pontes contou cun camposanto anexo o mesmo no interior da súa capela, para impedir 

que certas enfermidades contaxiosas se propagasen. Non sería extrano que por esta causa 

aparecesen restos no entorno da praza, coma tampouco nas cimentacións e no interior de 

casas particulares antigas de ambas vilas. Ben poideron ter en consideración este feito os 

antigos á hora de trasladar restos cando a creación dos primeiros camposantos aló pola 

metade do século XIX. 

Nas normas sanitarias, os celeiros e bodegas para gardar os alimentos ubicábanse 

baixo os enfermos. As normas sanitarias tiñan en conta os vapores que saían do enfermo 

e que tendían a subir. O primeiro hospital cristián do que temos novas, levantouse por 

conta dunha piadosa dama romana aló polo ano 380, chamada Fabiola, tal coma nos conta 

Hospital extramuros
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da Igrexa Parroquial e de construcción da actual capela do Carme (primeira metade do 

século XVIII), á creación e potenciación da vida das confrarias, etc, fóse este o momento 

propicio no que esta obra pía acadase a mellor das súas épocas, e incluso contemplo a 

posibilidade de que o edificio da praza do hospital datase dese tempo ou fose reconstruído 

e mellorado nesa época, coma veremos aconteceu no caso parello de Vilalba.

Don Enrique Rivera, cando trata do tema da desamortización nas Pontes, 

cita que fora desamortizada unha finca que fora adquirida polos monxes da Orde dos 

Hospitalarios, sucesores da Orde de “Malta” no século XII. Ó meu modo de ver, non temos 

datos suficientes nin documentación tal para vincular este hospital ós hospitalarios de 

San Xoán, pero, no xeito de traballar de don Enrique súmanse as tradicións orais, as 

memorias, a vinculación da figura do santo do hospital (San Xoán) coa orde propia dos 

Hospitalarios. E se ben non podemos negar, sí existen algunhas pequenas cousas que non 

fan imposible o feito de que esta orde poida estar en vinculación. 

Poñamos algúns datos sobre esa posibilidade: a presenza que a orde dos 

hospitalarios tivo en Portomarín, que foi un bastión importante. E a orde de Malta non 

é algo novedoso na nosa diocese onde San Andrés de Teixido está fortemente ligado 

e onde se conserva a cruz de oito puntas que representaba na cruz de Malta ás oito 

benaventuranzas. Por outra parte non faltan entre os familiares de don García Rodríguez 

de Valcarce personaxes de ordes relixiosas e incluso vinculados á orde de San Xoán de 

Xerusalén. O irmán de D. García Rodríguez era don Fernando Rodríguez de Balboa, 

privado do rei Alfonso XI, Gran Prior da Orde de San Xoán de Xerusalén. Finou en 1331 e 

foi soterrado na capela de Quiroga de Valladolid.

No caso do hospital de Vilalba os libros de contas do hospital, así coma as 

visitas pastorais dos bispos, recoñecen que a fundación e o arranque do hospital de 

Santa “Cathalina” proviña de dona Teresa de Lemos, Marquesa de Cañete. ¿Quen era esa 

muller?

2. Fundación dos hospitais

No caso do hospital das Pontes, non figuran en documentos traballados ata 

esta data os seus fundadores, incluso non se citan, como debera ser o normal, nas visitas 

pastorais que realizaban os bispos da diocese. 

Parece como que os bispos non visitan esta obra pía e como que deixarían esa 

tarefa ós visitadores que lle correspondería (a orde de hospitalarios) –así o afirmou o 

cronista da vila - pero, como logo veremos, sí existe constancia de visitas a esta casa por 

parte de bispos.  

O feito de que non se citen nas visitas nin en documentación ós fundadores 

condúcenos a crer, coma o fixo don Enrique Rivera Rouco no seu día, que se trata dunha 

fundación popular.

 
Eu inclínome á posibilidade de que fose creada baixo o amparo da propia 

parroquia ou dalgunha das súas confrarias, co posible apoio dos pequenos gremios da vila. 

Coma tódalas parroquias existen momentos bós e momentos deprimidos, é posible que en 

tempos do sacerdote don Faustino Santomé Aguiar, que corresponde ó de reconstrucción 

Hospital de San Xoan (intramuros).



222

“Os hospitais de Santa Catalina de Vilalba e de San Xoán das Pontes”Francisco Xabier Martínez

223

sen descendentes de ningún dos seus tres matrimônios, sucedéndolle o fillo da súa irmá. 

Cen anos despois da morte de dona Teresa, os mordomos seguían lembrando 

nas contas do hospital que ela fora a súa fundadora e lembran as súas vontades. 

3. Organización

Non chegan a nós as constitucións de ningún de ambos hospitais; pero, pola 

abondosa documentación manexada, pódese deducir o seu funcionamento. A hospedeira 

tiña a función benéfica de acollida e de auxilio do camiñante con todo o que conlevaba. 

Esta función atendíase polo hospitaleiro. Pero coñecemos que os baixos dos edificios tiñan 

unha bodega (caso das pontes) ou coma no caso de Vilalba, acollían unha tenda comercial, 

especialmente nos días de feira, e o aluguer deste local reportaba uns beneficios. 

 

En Vilalba cobrábase por este baixo, pero non se deixaba de cobrar tamén ós 

feirantes que se poñían baixo o corredor (actual balconada). Nas contas de 1655 aparece 

que alí se ubicaban para vender os panadeiros. 

Si nas Pontes don Enrique Rivera Rouco cita a finca desmortizada que 

tiña o seu asentamento na paraxe de “Tras da Ponte”, entre a Ponte Romana e a nave 

de Severiano, mostrando que o hospital tiña terras coas que se xestionaba, no caso de 

Vilalba consérvanse numerosos testamentos cos que o hospital se foi enriquecendo e que 

abarcaban distintos lugares, desde Noche ata Lanzós, pasando por Mourence. Nos libros 

de contas do hospital de Vilalba enumérase grande cantidade de propiedades, fincas e 

beneficios de arrendamento destas terras. O mordomo xestionaba todo polo que cumpría 

que de cando en vez se lle revisasen as contas dende a parroquia, levando esta tutela, que 

de cando en vez eran revisadas polo visitador enviado dende o bispado, cando non polos 

propios bispos mindonienses que os visitaron e miraron pola súa provisión e mellora. E 

non só se lle presentaban as contas ós bispos senón que ás veces facíanse públicas ante 

o pobo. En 1665 en Vilalba presentáronse na Misa Maior, no ofertorio, algo que debeu 

acontecer en máis ocasións. 

Chamábase Teresa Antonia Manrique de Mendoza, faleceu en 1657. Era a VII 

Marquesa de Cañete e o seu parentesco cos Lemos e a súa relación con Vilalba proviña da 

man dos seus avós, que xa poideran xogar algún papel previo na existência deste hospital. 

O seu avó fora D. García Hurtado de Mendoza e Manrique (1535-1609), IV marqués de 

Cañete, virrei do Perú que casara con María de Castro, filla de Pedro Fernando Ruiz de 

Castro Andrade e Portugal, que era V Conde de Lemos, IV Conde de Vilalba e III Conde 

de Andrade.

Cando entramos nos asuntos da xenealoxía comezamos a ligar títulos e 

coordenadas que nos levan a moitas complicacións, pero o importante do asunto 

consistiría en que coñecésemos que esta noble muller é Grande de España, tiña poderes 

en Nápoles e Sicilia. Nun dos libros de Fábrica do Hospital cítase ese título de ambas 

cidades hoxe italiana e daquela do Reino de España. Casou en segundas núpcias con Juan 

Antonio Torres e Portugal, que entre outros títulos tiña o de IX Conde da Coruña. Morreu 

Cruz no dintel do Hospital de San Xoan (intramuros).
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“En la Villa de las Puentes de García Rgez a nueve días del mes de Julio año de mil ochocientos 

y onze en junta plena los vezinos de esta Villa con presencia del Sor. Cura Párroco della, 

acordaron, y arendaron, a Domg. Freire la casa del hospital en que havita el sobredicho, que 

Juntos con el Parroco elijieron Maiordomo á Blas Gonz. Para este presente año tener cuenta 

de los caudales dedcho hospital, y tener a su cargo las mas obligaciones, y coneste motivo a 

presencia de Mart. Fernz. Cabarcos, Dn Luis Salbaor. Franco, Antonio de Castro, Antonio 

Arias, Pedro do Pico, Fran(co) del Corral, Marcos Fernz. Cabarcos, Antonio López Nogeiro, 

Patricio da Cal, Miguel de Rouco, Andres Corba, Antonio de Rouco, Andres Ferro, Jph Rouco, 

Ferndo Ferro, Jacobo de Souto, Patricio Leo, Lorenzo Fornos, Jph María de Castro, y Jph de 

Castro, todos vezinos de esta villa, con el Señor Cura, hizieron dcho Arriendo al Freire con las 

condiciones segtes. La 1ª que la Bodega que haze al Norte hade estar limpia y desocupada pª 

recojerle allí qualqª enfermo, o enfermos, sea de la Villa o atropa, o qualqª transeuntes, y les ha 

de asistir dandole el maiordomo lo necesario pª camas y lomas que se necesite para asistirles 

también ha obligacion que el Freire ha de romper (componer?) la puerta para la entrada de 

otra pieza a su costa, y ademas de esto hade pagar, anualmente quarenta reales al Maiordomo 

que fuere sin descuento ni Rebaja y con estas condiciones y no sin ellas le hizimos dcho arriendo 

por tiempo y espacio de quatro años contodos desde el día de la fcha; que acabados quesean 

los quatro años este arendamto., debe dejar, libre y desocupada sin pleito nilitigio para que 

podamos disponer della como mejor nos parezca, firmamos los qe supemos: fcha u.t.supra.

Tanbien es condicional que al Freire no le abemos de dar llña ni otro serbicio algno para la su 

tenencia de los enfermos y como asido el ma yor postor seledio por bien rrematada la indicada 

casa y para abendecumplir contado loaquipautado y o pos sufiador a Mathias de Soto, nuestro 

conbezino que dice bajo su firma cumplira con las condiciones que contiene dicho arendo 

siempre que falte el otorgante y el Freire que se alla presente aceda dicho aziendo y seobliga 

dejar a su fiador a salbo y nosotros tambien nos obligamos de no ir contra este contrato asta 

estar cumplido dicho ariendamiento no firma el Freire, porque asento no saber pero se lo hace 

sufiardor en el dia mes y uno ut supra.

Mathias de Soto, Blas González, Manuel f. Cabarcos, Luis Salvador Franco.

Un documento orixinal de elección do mordomo do hospital das Pontes do que 

presento fotografía e que transcribín no seu día coma aparece a continuación aportaranos 

interesantes datos. Este documento foi localizado con bastante dificultade e aporta un 

testemuño moi rico sobre o que foi o funcionamento do hospital pontés. Merece a pena 

que fagamos lectura del.

DOCUMENTO ORIXINAL DE ELECCIÓN DE MAIORDOMO 
DO HOSPITAL DAS PONTES
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 A capela do hospital de As Pontes fora visitada novamente polo Bispo D. Carlos 

Riomol y Quiroga o día 6 de Setembro de 1754 (libro de visitas episcopais do Arquivo 

Catedralicio de Mondoñedo), en que:

 “mandose fayar el techo, hacerse dos imágenes para las urnas del retablo, y repararse de todo 

lo necesario, como en mesmo la casa”. 

No caso de Vilalba compre destacar que as rendas neste hospital no século 

XVII eran ainda pequenas, e que irán medrando, motivadas por legados, fundacións e 

testamentos. Esto comprobeino despois de constrastar a documentación dos tres libros 

de fábrica do hospital de Vilalba ós que tiven acceso de modo casual e que traballei hai 

uns sete anos. Por este motivo imos achegarnos ós datos de fábrica do hospital de Vilalba 

dividindo o tema por séculos.

1.1.  Século XVII

Os datos mais antigos consultados da existência do hospital de Vilalba 

corresponden a 1636, e nos remiten a un edificio máis primitivo, posto que se atopaba en 

regular estado, polo que cumpriron obras no mesmo, especialmente logo da visita do bispo 

mindoniense Francisco Torres de Grixalba (1648-1662) en que se recollen numerosas 

contas de arreglos e reparos. Na década dos corenta (1640) pagáronse a Bartolomé Pérez 

catro reais por relousar o tellado e un real ó seu axudante. O estado do tellado precisou 

o emprego de dous carros de lousa e tiveron un custo de 28 reais. Nesas contas cítase 

tamén, sendo mordomo Pedro Rodríguez e crego de Vilalba D. Diego de Miranda, o nome 

dun dos carpinteiros que máis reparos realizaría por aquel tempo no hospital, tratábase 

de Francisco de Viador,  pai de Domingo de Viador. Francisco de Viador por esos anos 

figuraba cobrando catro reais por aderezar unha ventá.

No 1660 o carpinteiro Francisco de Viador realiza a porta principal do hospital 

que daba ó adro da Igrexa, xunto coas ventás do hospital, cobrando por todo 90 reais. 

Nota: El día qto del mes de Agosto de mil ochozos y once celebró Junta el Pueblo de esta villa 

de las Puentes, y con asistª del s. Cura de ella se remataron todas las tierras allí labradías 

como monterías pertenecientes al hospital de dcha Villa á Pedro Freire vzno de esta Parroqª 

como maior Postor pr espacio de qto años, y en cada uno hadepagar ciento yonze ras. von 

(reales de vellón)” .

1. Fábrica

 Sabemos moi poucas cousas da fábrica do edifício das Pontes, que saibamos 

non se conservaron os libros onde se ía recollendo a contabilidade, ainda que existiron e 

fálanos deles o anterior documento presentado, así coma as ocasións nas que se pediron 

contas ós hospitaleiros. Tivemos a mala sorte de que o edifício foi derruído em 1915, pero 

del conservamos fotografias. Na páxina 113 do seu libro sobre a historia das Pontes, don 

Enrique recordounos que a memoria das xentes lembraba del que:

“dos chabolas: una dedicada a establecimiento de consultorio médico, y la otra a 

escuela nacional (antes en el número 17 de la calle Real), lugar de las votaciones y escenario de 

las luchas de los partidos políticos”.

No caso de As Pontes o hospital foi visitado en 1730 polo recén chegado bispo Fr. 

Antonio Alejandro Sarmiento de Sotomayor que ante a situación de abandono da capela 

do hospital ordena escribir ó mestrescola (Victorio López Maseda) que o acompaña:

“Manda su Ilma. Que al término de un mes acosta del caudal de el Hospital de esta Villa se 

blanquee el oratorio de el: cuio cumplimiento se encarga a los patronos y maiordomos pena 

de excomunión y mil maravedis de multa bajo la misma el Maiordomo avista alos pobres y 

Peregrinos con Ropas y lo más necesario” (Arquivo Diocesano de Mondoñedo, Libro 

de Fábrica da parroquia de Santa María de As Pontes, fol. 26) .
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Na fachada da casa que hoxe da á praza, existían naquel tempo adosados uns 

bancos, coma figuran nas contas de 1668, que custaron 9 reais.

As escadas que levaban á primeira planta do hospital eran de pedra, ou polo 

menos o tiñan que ser no seu arranque porque en 1669 se pagaron 100 reais a Andrés 

González e a outros canteiros que as levaron a cabo.

Era propio destos traballos de cantería, por estos anos, que os realizasen na 

xeografía da nosa diocese, vizcaínos, que contaban coa aprendizaxe, a mestría de labrar 

a pedra, e o instrumental –costoso para aqueles tempos- para levalo adiante. As escadas 

foron branquexadas por dous reais e este traballo dícese que o fixo o “hijo del Bizcayno”. 

Por estos anos Francisco de Viador cambia tamén “una Biga cerca de la chaminea por 

se aver undido la biga”. 

A calamidade de terse caído a chaminea en 1668 provoca os pertinentes e 

sucesivos reparos. Don Domingo de Orossa relousa a contorna da chaminea por dous reais 

e encala a mesma cun ferrado de cal mercado a real e medio.

 

Dez anos máis tarde, en 1679, o ferreiro Juan de Ssilberto, cobra 10 reais por ter 

feito “las palmelass para la berja”. É posible que a verxa se ubicase na porta ou nalgunha das 

fiestras do hospital.

En 1676 as obras de reparación no hospital continúan en mans do gremio dos 

“Viador”, pero neste caso xa non aparece Francisco, senón Domingo, fillo do anterior e pai 

de Antonio de Viador que traballará en 1719 nos reparos da Igrexa parroquial de Vilalba. 

Domingo de Viador lousa o hospital, poida que para preparar o edificio adecuadamente 

ante unha “misión popular de capuchinos” que se aloxarían no mesmo por aquel tempo de 

1679. Pois di que “losado del hospital cuando benieron los capuchinos”.

Non debía ser ésta a única porta do hospital, posto que as contas de 1685 nos din que “y 

la puerta por donde salen los difuntos” . Digo eu que os difuntos nos sairían pola porta, faríalles 

sair alguén.

Cabo desta obra, don Francisco de Viador traballa facendo reparos na balconada 

que ainda hoxe se conserva na casa, pero que naquela época era cerrada a xeito de corredor 

ou galería. Recompón ese corredor do que se di  “galería de dhospital quessale a la plaça sollandole 

y Poniendo balaustres Vigas Pontones y tablas... con puerta en tabla y escalera de dho corredor”. 

A intemperie na que se atopaba este corredor, e poida que tamén as inclemencias 

do tempo, fixeron que Francisco de Viador realizase neste corredor reparos novamente 

en 1669.

Debuxo de Ramón Guntín da casa hospital de Vilalba
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formaba algo así coma un soportal, o que nos fala de que Vilalba poido terse articulado ou 

intentado facelo así con soportais comerciais ó xeito doutras vilas da época.

En 1689 seguía coma crego Don Francisco de las Heras, que toma contas ó mordomo 

Andrés Maseda e Aguiar, quedando cosntancia das obras da Igrexa Parroquial de Vilalba. 

Firma coma testemuña as contas o capitán Jerónimo Leal Saavedra (non esquezamos o 

rango militar da vila de Vilalba neste tempo).

No frente do hospital, nos bancos da entrada, vendíase –como ben dixemos- o 

pan, coma amosan as contas de 1688, en que se cobraban nove reais ós mercaderes que ali 

se asentaban. Nestos postos había mercaderes habituais ou ordinarios, pero sabemos que 

existían mercaderes extraordinarios, que só viñan a algunhas das feiras, e que soían pagar 

dous reais (contas de 1653). En 1692 aparecen en contas tamén vendedores de paños que 

vendian alí os domingos de feira.

Nese século XVII, en 1655, vivindo todavía a Marquesa de Cañete, fundadora do 

hospital, tómanse contas e levántase acta por que se dan por nulas as contas ó non 

facerse coma estaba mandado. Esa orde tómase “ante los papeles fundacionales deste sto ospital 

por mi el licenciado Pedro Sauces das Seixas y Somoça alcayde y justicia de la fortaleça desta villa de 

villalba y su condado e igualmente alcalde mayor de la villa de puentedeume y condado de andrade en 

dicha villa...”

Houbo outras alteracións de contabilidade nese século, coma por exemplo 

en 1688 en que o crego D. Francisco de la Heras cosntata que o mordomo non lle quixo 

pagar 100 reais para as obras da igrexa, alegando ter perdido as contas da tenda e do 

hospital. Dísenos que a tenda, xestionada daquela por Clemente das Seixas, tivo as contas 

mal levadas. Finalmente esa cantidade aportouse ás obras da Igrexa porque o crego tiña 

imposto pena de excomunión.

Xa con anterioridade en 1668 houbera problemas coa contabilidade coma nos 

conta o maiortenente alcalde maior Antonio de Cambia Sotomayor, que acude á casa dun 

dos venteiros do hospital e di que:

En 1684 o corredor (balconada-galería) do hospital segue dando traballos e 

reparos, o que realiza por 68 reais de traballos de 11 días Antonio Amarelo, carpinteiro 

e veciño de Aparral. Traballos que realizou xunto a un oficial seu que cobrou a tres reais 

por día. Nese mesmo ano de 1684 cumpría repor cun carro de lousa para paliar as goteiras 

do tellado e realízase esta obra.

O hospital contaba cunha estancia especialmente destinada a enfermería, coma 

nos amosan as contas de 1685, en que se pagan 6 reais para edificar esa estacia.

En 1685 o crego de Vilalba chamábase don Francisco de la Heras, e toma contas 

ó mordomo D. Baptista López More, que era escrivano e veciño da vila e que sucedera 

no cargo de mordomo a D. Pedro Montenegro el Viexo. Nas contas aparece que se cobra 

28 reais ó escribano Clemente de Leyxa, que 

era quen, por entón, tiña arrendada a tenda 

da planta baixa do hospital. Esta tenda xa 

fora arrendada previamente e sabemos dela 

que o 10 de marzo de 1657 fora arrendada 

ó licenciado Joseph de Cornide y Armesto, 

sendo mordomo D. Fausto Bermúdez. E temos 

constancia de moitos outros que foron so seus 

arrendatarios coma Marina Copeira, ou cama 

D. Francisco Pardo de Lago en 1568, que logrou 

ser arrendatario a través de puxa pública, e que 

mercou.

 Ademáis os dereitos dos portais e do 

sitio baixo do corredor de dito hospital e dise 

que “de los postes adentro por un Año entero que a 

de comenzar a correr...”. O dato dos postes baixo 

o corredor fainos comprender que o hospital 

sobresalía con ese corredor na praza e que 

Principio do libro de fábrica do hospital de Vilalba
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 Os datos do século XVII amosannos algo de cómo era aquel discreto hospital, 

pequenos retazos, datos, que nos aportan interesantes conclusións ó seu funcioamento e 

fisonomía. Invítannos a facernos idea 

de determinados detalles a imaxinar 

e buscar en referencia co hospital das 

Pontes.

4.2. Século XVIII

 O 17 de xaneiro de 1704 

visístase o hospital e faise patente o 

lamentable estado da cociña. Dísenos: 

“y por quanto se hallo quela 

cocina de dho hospital es corta y de poca capacidad y amenaçar ruina mandara y mandó... que 

el mayordomo por cuenta de el componga y reedifique ensanchándola hasta el Último de la 

Muralla de manera que sea capaz y bastante y para el Altar de dho hospital compre una Ara, 

y haga retocar el quadro de Sancta Catalina por estar deslustrado, y compre ropa... componga 

camas para los pobres el cura de la Iglesia haga quitar de la Cruz la Ymagen de un Sancto 

Cristo q está en dho altar... otrossi encargaba y encargo al hospitalero de dho hospital tenga 

cuidado con los pobres q a el viniesen”. 

 Este texto apórtanos moito, porque nos amosa que a cociña do hospital de 

Vilalba, sendo a parte traseira do edificio, distaba un pouco da muralla da vila. Como logo 

imos ver, o hospital ampliarase, e derríbase coma manda neste documento, co que a cociña 

tocará coa muralla. Coñecemos que o edificio foi ampliado. Se o ollamos na actualidade 

resúltanos doado saber onde se realizou esa ampliación, porque a esa altura o edificio 

torce levemente polo lado da Igrexa, e ademáis dísenos que o edificio tocaba, pola rúa de 

Porta de Cima, con esa mesma Porta de Cima. O hospital nos axuda a ubicar exactamente 

esta parte da muralla.

Debuxo de Ramón Guntín. Hospital de Vilalba.

“fuimos a la casa de morada de Andrés García Camaño y preguntando por el sobre dicho en ella 

salió “un niño que dijo ser su hijo y preguntándole por su padre respondió avia ydo apuentes de ume 

y que su madre no estaba en cassa, y lo hicimos asaber el auto antecedente para que lo dijesse a su 

madre y diesse avisso asupadre y para que conste lo pongo por diligencia...”

 Regresaron a casa de ese mordomo o 28 de novembro de 1668 e saindo a muller 

díxolles que o seu marido ía en Pontedeume. En 1669 aparece nos libros de contas que o 

individuo aparece “ausente de esta villa de Villalba y según se dice presso en la de puentes deume”. 

 Pasado o tempo lograron tomarlle as contas a Camaño e dísenos que:

“se le pone por cargo a dho Andres García de Camaño veinte de los reales en que aviendo la 

tienda del hospital que esta debajo de los portales de dha Cassa de Sta Catalina que sale a la 

plaça tocantes a dicho hospital”.

 En visita do Bispo o 22 de xullo de 1691, Mons. Frei Miguel Quixada (1690-

1698) órdenase que:

“los vecinos desta villa cierren por la parte de la plaça y dejando su quenta al hospital 

atienden las demas para la fabrica de la yglesia parroquial de esta dha Villa excepto el libre 

donde estubo la Capilla de Santi Spiritus cuio sitio se demarcará, y en el se ponga una cruz, 

el qual sirva para Osario delos difuntos lo qual se cumpla assí debaxo de dhas censuras y 

apercivimiento de mayor agravación dentro del mismo termino señalado, y por este auto así 

lo proveyó, mandó y firmó su señoría.

 Remata o século XVII e Domingo de Viador, mestre de carpintería continúa 

facendo reparos, pequenas chapuzas e obras no edificio, polas que aparece en contas en 

1692, 1696 e 1697. Co século, Domingo de Viador realiza a obra de reparar o campanario. 

Pois este hospital, coma era habitual, tiña unha campa, o que chamamos un esquilón, que 

se refundeu en 1699. 
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“2 colchones usados que tienen poca lana,

2 cobertores usados,uno blanco y otro colorado.

5 sábanas de estopina y dos de lienzo, todas usadas.

1 jergón de estopa, otro sin paxas usado,

dos almoadas de lienzo medianas,

una almoada vieja y rota de lienzo y otra mediana de estopina también rota.

una colcha de tripa de vaca mediana.

un paño de lienzo roto por dos partes,

un paño de lienzo viejo vordado con ilo cardo roto que dicen sirve para el altar de santta 

cathalina.

una manta bieja listada de lana de la tierra y rotta,

otra manta bieja y rotta de lana de pelambre y descosida,

otra manta bieja delana de la tierra,

otra manta bieja de lana de la tierra, casi nueba aunque tiene un agujero pequeño.

otra manta casi nueba de lana de la tierra aunque tiene algunos agujerillos pequeños”.

 Nas notas tomadas no arquivo de Mondoñedo polo estudioso vilalbés Peña 

Novo, cita como en 1741 se fai necesario continuar co arranxo do hospital.

 Nesta época o hospital convirteuse, non só en lugar de comercio e de estancia 

de pobres, viandantes, ou predicadores mendicantes, senón que ademáis se fai explícito 

na documentación que cumpre a función de escola, onde se paga 75 reais ós mestres. 

Como logo veremos, no caso das Pontes o edificio foi utilizado tamén coma escola, e son 

moitas as referencias que temos de este feito. Xa no século anterior o hospital de Vilalba 

exercera esa función de colexio, coma consta nos datos de 1660 en que Juan do Barreiro 

era o mestre de nenos e ensinaba incluso ós máis pobres de solemnidade.

 En 1750 comezan as obras, despois dunha puxa para a súa adxudicación da 

que sae elixido un constructor carpinteiro afincado en Lanzós e que vai ser Juan Arias 

das Vellas. Souben sobre este constructor gracias ó mestre historiador D. José Luis Novo 

Cazón, que publicou no seu día no número 20 do Anuario Estudios Mindonienses o artigo 

 En 1706, sendo crego Juan Núñez, e Juan Gómez de Parga mordomo, o hospital 

atopábase arruinado completamente, especialmente o tellado e as súas madeiras. Nese 

ano mércanse en puxa tres vigas para o hospital por 180 reais. Unha de esas vigas foi 

carretada polo mordomo dende a feligresía de Oleiros, operación que contou cun custo de 

90 reais, tanto coma valeron as outras duas vigas das que o verdadeiramente interesante é 

a súa procedencia:

“compradas a Joseph de la Peña, Juez actual en esta Villa que salieron de las que están en el 

castillo della, que sirvieron para una tixera o almança”.

 Foron , polo tanto, vigas da Torre dos Andrade de Vilalba.

 Comezan as grandes obras no edificio, que serán continuadas, en parte, polo 

fillo de Domingo de Viador, así o din os papeis que era “su fixo”, chamado Antonio de 

Viador, e dise que ambos traballaron xuntos nesta obra. Participan nas obras Alberto de 

Lanços e un criado seu, tamén un carpinteiro chamado Salvador Vicofo e o seu fillo que 

axudou coma peón. Ademáis Antonio de Veiga, outro peón, e tamén Andrés Salgueiro que 

era veciño de Mourence e un fillo seu que traballaron por un día. 

Salvador Vizoso e o seu fillo cubriron a cociña. Esa cociña que agroa se ampliaba 

ata a muralla, coma dixemos, e que levou a facer a chaminea máis grande.

 A primeiros do século XVIII cubreuse o edificio e fíxose por que se mantivese 

en pe, realizouse esa ampliación da cociña do mesmo ata a muralla de Vilalba, pero 

por algunha razón todo quedou parado, ata que a mediados do século XVIII as obras 

continuaron con máis medios coma logo veremos. 

 Nese tempo continúa a venda de paños ante o hospital, nos postos, entre os que 

alí venden aparece Francisco Rouco Felpeto. En 1708 faise reconto das roupas que hai no 

hospital, o que nos da o número de camas para acoller ó peregrino:
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e os viandantes. Moitos deles cumplindo ese camiño de Santiago que ainda sigue pasando 

por Vilalba. O albergue estaba cabo da Igrexa, digamos que incluso mellor situado que o 

actual.

 Revisando as contas atopamos que no hospital se realizan abondosos cargos 

(ingresos) e que os descargos durante a segunda metade do século XVIII sempre son de 

roupas, pero se carece de intervencións de obra no edificio, o que levou a unha situación 

de novo bastante ruinosa para finais do XVIII.

 Un ano antes da desamortización, todavía se rinden contas por parte do hospital 

e todavía existe un legado de cen ducados para o hospital dende unha familia de Lanzós. 

Durante o século XVIII o hospital xa recibira legados de terras e diñeiros varios dende 

particulares e dende moitos testamentos que se presentarán, xunto con outros datos, nun 

traballo máis pormenorizado e que omito para ser máis directo.

 En 1798 por decreto de Carlos IV, publicado o 19 de novembro de 1798, se 

enaxenan os bens de institucións piadosas que non estivesen cumprindo as súas funcións. 

Para realizar esa función se sinalan xuices comisionados, e neste caso, en Vilalba foi D. 

Francisco Sánchez Vaamonde. O administrador do hospital  era Juan Meire. Co seu 

consentimento nomease a Manuel Cereijo coma perito para facer unha declaración xurada 

da multiplicidade de bens e do seu estado. 

 En 1798 o edificio de Vilalba estaba case en estado ruinoso. Só un piso por unha 

das fachadas se mantiña en pe. Non conservaba faiado. Tiña anexa unha horta de centeo. 

Fixouse o prezo de venta en 3000 reais de vellón. O seu estado non era bo, e o que era 

importante era a cantidade de rentas de terras que percibía.

 Nesa data o hospital estaba, polo tanto “sin fayado, deteriorado y lleno de inmundicias”.  

Nel mal-habitaban en 1807 en que se vende, as irmáns Cayetana y María da Veiga. Será 

intentado mercar por D. Manuel Teijeiro, da parroquia de San Mamed de Oleiros, que no 

mesmo día da venda renunciou a ese dereito, pasando a ser mercado por D. Ramón Silva 

“Francisco Arias das Vellas, escultor de Lanzós”. A través da interesante publicación de Novo 

Cazón sabemos que Juan Arias das Vellas era oriundo dunha familia da freguesía de 

Santa María de Labacengos (Moeche), que os seus pais foron Melchor Arias das Vellas e 

Francisca Freire, soterrados na Igrexa de Labacengos. Foron cinco irmáns: Juan, Simón, 

Francisco, María e Catalina. Deles destacou Francisco Arias das Vellas, a quen chamamos 

o Mestre de Lanzós e que deixou unha interesante obra escultórica  e retablos e imaxinería 

nas parroquias do entorno de Villalba. Xoan Arias das Vellas traballou onda o seu irmán 

Francisco en moitas das súas obras, polo que nalgún documento aparece tamén coma 

escultor e non só coma carpinteiro ou albañil.

 Fixeron unha tasación de vigas, pontós, algunha de esas vigas coñecemos que 

era de roble... Nese momento de obras, bótase en cara o feito de gastar na reparación 

do balcón da casa o que debera empregarse na atención dos pobres e peregrinos. Pero o 

tema era o de que aquel balcón era unha peza moi importante e funcional naquel hospital, 

porque, e aí está a novidades, desde este balcón se realizaba a Misa nos días de feira. Esa 

era a singularidade. Coñecemos ademáis que cando a Igrexa de Vilalba esté construíndose 

no século XIX, o balcón cumplíu moitas veces esa mesma función.

 En 1741, o día 1 de setembro, o hospital fora visitado polo Bispo Frei Antonio 

Alexandro Sarmiento de Soutomaior (1728-1751), que manda:

“se pongan en él cuatro camas para el hospedaje de los pobres peregrinos las tres de ella 

compuestas cada una de Jergón lleno de paja, una sábana y dos mantas, y la otra mas decente 

que sea para sacerdotes peregrinos compuesta de dos sábanas y dos almoadas de lienzo y dos 

mantas de Palencia, sobre cuyo cumplimiento se le encarga al mayordomo el mas cuidado y la 

caridad en el ospedage de los pobres peregrinos...”

 Así foi transcurrindo a vida deste hospital, coas contas ó final de cada ano 

presentadas por parte do mordomo ó crego, coas visitas episcopais, coa compra de novas 

roupas para ir suplindo aquelas raídas polo uso. Así foron pasando os peregrinos, os pobres 
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reglamento do 6 de febreiro de 1822 como espazo para a xunta de beneficencia... quedando 

en malas condicións e rematando coa súa final demolición. 

Sabemos que no 1845 o hospital das Pontes xa funcionaba como escola. Dinos o 

informe de Madoz que, a escola era pagada por:

 “el hospital de San Juan (dotada con 200 rs) además de 2 rs mensuales con que contribuyen 

los niños que asisten a ella, no siendo absolutamente pobres”. Polo tanto aqueles nenos que non 

tiñan recursos eran axudados por fondos benéficos que ás veces tiñan orixe nalgunha cofraría ou 

irmandade” . 

Estos nenos, participan ás veces co seu mestre cantando misas especiais de festividades 

da vila, así, o mestre don Fernando José Piñeiro en 1825 axudou a cantar a Misa do Carme, 

e aparece nominado coma “Maestro de primeras letras”.

A xunta de beneficencia que ocupou o hospital das Pontes en 1858 estaba presidida 

polo alcalde Francisco Ramil, non había médico, o ciruxán era José Galán que exercía 

ó tempo de farmacéutico e veterinario. A ésta xunta pertencían tamén os veciños José 

da Cal, Juan Penabad, Antonio Arias, Marcos Cabarcos, Francisco Nicolás López. En 

Xaneiro de 1861 continúa o mesmo alcalde ó frente e o mesmo ciruxán, aínda que cambien 

algúns dos vocais. Entre o 1863 e 1864 aparece a presencia do cura párroco Manuel Tomás 

González. Era propio que o sacerdote da vila formase parte tamén destas xuntas.

No tema sanitario son de destacar varias epidemias e varias intervencións na vila das 

Pontes por parte desta xunta. Así, o 29 de setembro de 1903 reuniuse a xunta para tratar 

de casos de viruela “que se han dado en esta villa, según aviso del Inspector Municipal”. Obrigouse 

a vacinar ós nenos. O brote estivo centrado no barrio do Cruceiro onde vivían Josefa 

Ferreiro nunha caseta con tres fillos pequenos sen vacinar, a casa de Juan Fdez Lamas (2 

casos), na casa de Juan Bellas González, que faleceu desta, e nunha Casa que estaba detrais 

do “Café” onde estivo afectado un fillo do seu propietario Luis Cabarcos. Acordouse por 

y Pardo e a súa dona María Josefa Freire. Deste xeito a Real Caixa de Amortización fíxose 

cun patrimonio de 7.035 reais de vellón en metálico. Extendeuse un recibo por duplicado 

en Lugo, lugar onde se fixo a venda.

 D. Ramón Silva y Pardo era un escribano de número en Vilalba e a súa 

xurisdicción, que pide que se lle poña de inmediato coa compra a posesión das fincas que 

pertencían a este hospital.

 O 5 de abril de 1807 don Juan Meire, último administrador do hospital consinte 

a D. Ramón Silva, tomar posesión do hospital, facéndose entrega da mesma e amosándolla 

ó xuiz comisionado D. Francisco Sánchez Vaamonde. Dísenos:

“hizo que aquel franquease la puerta o entrada principal de la casa de hospital de peregrinos 

de esta villa y le introdujo en ella por la que sus piezas altas y bajas se paseó abrió y cerró 

sus puertas y ventanas de que le entregó sus llaves, tierra, piedra y madera de su fundo y 

construcción...”

 Na cidade da Coruña o 6 de abril de 1854, o herdeiro de don Juan Silva, chamado 

Ubaldo María Silva, que era veciño da cidade de Santiago de Compostela, vendeulle a 

don Antonio Losada e Bermúdez, escribano da súa Maxestade esta casa, na cantidade 

de 13.500 reais. Esta venda traía o problema de que don Ubaldo tiña alquilada a casa a 

un inquilino chamado D. Rafael García, o cal era médico e veciño de Vilalba, que puxo 

resistência a abandoar o solar, debendo obrigárselle dende o legal.

Na actualidade o hospital antigo de Vilalba atópase restaurado, arranxado con 

gusto e lembrándolle a Vilalba algo importante da súa historia. 

 Si atendemos ó acontecido co edificio a raíz do decreto de 1798 comprendemos 

algo do que foi a sorte do edificio das Pontes que quedaría reducido a unha escola, lugar 

de reunións do concello durante algún tempo, espazo para as xuntas sanitarias e a raíz do 
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 “lego a la Casa Santa Redención de Cautivos y mas ordenes mendicantes lo que esta de 

costumbre con que les aparto de mis bienes” .

Moitos foron os que se albergaron neles, ou mesmo faleceron. Do século XVIII 

sabemos que o 5 de Novembro de 1732 faleceu no hospital das Pontes:

 “Juº Baptista de Guidalla, marinero... se dio sepultura en la Iglesia, dijo llamarse... ser 

soltero, no tener sus padres, natural de Portasta en Bizcaya...murio en el ospital desta villa 

administrado del Scramen(to) dela penitencia y del dela extremaunción, y no dio lugar en la 

enfermedad a mas... Bendiosele la ropa apujas, ysele dijeron el dia de su entierro ocho misas 

cantadas... según verbalmente me lo dejó en cargado”.

Non é o único mariñeiro que falece de paso por As Pontes, algún deles incluso 

militar, o 8 de Abril de 1740 falece:

 “Domº Fdez, marinero... dijo ser Marinero quibenia del Rl servicio de su Magde Dios lo g(de) 

del Vezº del Lug(r) del Puerto de S(n) Esteban de tapia en el principado de Asturias”. E tamén 

o no Nadal de 1762 falecía no hospital “Ygnacio Rodríguez, marinero... marido de Ysabel de 

By, vecino q dijo ser de Sante Andev, Departamento de Vizcaya murio en el hospital de esta 

Villa el día 24 de el ref... caminando de la villa deel ferrol azia su patria fue administrado de 

todos los ss... dejaba p(r) sus hijos lexitimos a Pedro y Xavier Rodríguez, solteros”. E tamén en 

Febreiro de 1767 Alonso Menéndez, “marinero... vez de Jixon... marido de Ysabel de la Cuesta... 

murio el 20 en el hospital de esta Villa”.

No 1742 morre un hospitalero do mesmo hospital das Pontes, chamábase 

Juº do Cal, e era pobre. Morría o día 30 de Setembro sendo sepultado dentro da Igrexa 

parroquial:

 “Juº do Cal Hospitalero v(zo) q fue desta Villa, murio administrado de los s(tos) sacramentos 

que le conbenian = no hizo testamento por no tener de que”.

unanimidade desinfectar as casas, aillar ós enfermos e realizar o sepelio o antes posible, 

en caixas que non se destaparan en ningún momento. No 1909 (13 de Outono) fíxose 

frente a algún caso de xarampón. Pero un dos perigos que máis atemorizaban á xunta era 

o problema da sanidade nas augas. A vila tiña costume de utilizar indiscriminadamente 

a auga do río, a vila carecía de fontes públicas. Por outra banda existía unha fábrica de 

gaseosas na vila propiedade do Sr. Corral que criaban “limas” despois de estar certo tempo 

na casa. Mandáronse comprobar as augas do seu manantial e houbo un forte seguemento 

das augas que se consumían así como da fonte do vello cimiterio. O problema da tifus era 

moi temido e houbo casos de fiebre tífica que fixeron suspender as clases nos colexios das 

nenas o 25 de Novembro de 1910.

Así foron os últimos momentos daquel hospital das Pontes do que don Enrique e 

i selir Illade nos deixaron dito que a memoria dos veciños lembrou coma últimos médicos 

de ese hospital a García Pita, García Hyde, e o morfinólogo Pimentel.

1. Algúns falecidos e albergados nos hospitais, algúns 
testamentos e algúns legados ós hospitais

A presenza de peregrinos é constatable fácilmente nos libros de defuncións 

parroquiais, poño o caso dun difunto incógnito que foi soterrado o 12 de Nadal de 1750 na 

Igrexa parroquial das Pontes. Fálase con claridade dun peregrino e dícese:

 “cadáver de un hombre Perigrino q(e) seg(n) el traxe y otros atributos q traia yndicaba ser 

frances, y seg(n) suaspecto de quarenta años de edad, murio en bre(v) y derep(te)” (cf. Folio 45 libro 

II de defuncións de As Pontes, Arquivo Diocesano de Mondoñedo). 

Do mesmo xeito, moitos testamentos deixaban para esta causa algo do seu 

patrimonio, ou para causas vinculadas a éste hospital. Así o marido de Antonia Rodríguez 

(Lorenzo Fornos) fixo testamento en 1818 nas Pontes mandando:
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 “muchacho menor delos siete años no supo decir quienes eran sus padres se llamaba Domingo... 

murio en el hospital”.

No referente a falecidos no hospital de Vilalba, a publicación de Ana María Cuba 

Regueira, El Condado de Villalba en el Antiguo Régimen, preséntanos un interesante listado. A él 

quedaría agregar a dos testamentos que se conservan e que compre transcribir e publicar 

próximamente coma son os de Domingo Seoane, vecino de Santa Eulalia de Román 

(ano 1781); Miguel Antonio Teixeiro, vecino de San Martín de Lanzós (ano 1783); ou 

mesmo sacerdotes coma D. Benito Ruiz, cura propio da vila e de Sancobade que otorgou 

testamento a favor do hospital en 1783. 

2. Conclusión

Con este incompleto traballo achegámonos á realidade daqueles hospitais que 

acolleron a “peregrinos, pobres y viandantes”. Que nunca debemos esquecer e dos que 

permanecen en pe os nomes dos lugares ou incluso, caso de Vilalba, a existencia dos 

propios edificios. 

Intramuros da antiga vila das Pontes, na rúa San Xoán, conservamos unha 

pequena casa que probablemente nos esté a falar dun hospital ou casa de beneficencia 

ubicada nela. Ben merece a pena a súa conservación e investigación nos próximos 

anos. Ogallá este pequeno traballo aquí exposto nos motive e nos conciencie sobre a 

necesidade de coñecelos e coidalos. Que a hospitalidade daqueles tempos nos siga facendo 

hospitalarios e hospitaleiros. 

O 30 de Setembro de 1752 falece no hospital Alonso Lodeiro:

 “sepultura dentro del portico de la Iglesia... v(zo) de S. Barm(e) de Ynsoa mozo soltero y 

soldado que avia sido yal prest(e) libre según constaba de papeles que fabrica los que llevo 

asu poder Joseph da Fraga alcalde deesta jurisdi(on) y v(zo) de dhª frª murio enel hospital 

desta Villa”.

O 20 de Agosto de 1753 falece no hospital das Pontes Pedro Maseda, que se 

enterrou no pórtico:

 “un mozo según su aspecto... murio en el hospital de dicha villa... murio de 

Azidente... Era de Valle de Oro”.

O 22 de Novembro de 1762 morre no hospital Mathias Miguez, veciño de Santa 

María:

“de dos Iglesias, Arzobispado de Santiago, moço soltero... no se pudo saber el 

nombre de sus padres... murio en el hospital de esta billa el dia 21... veniendo de transito”.

O hospital de As Pontes servía tamén, - como atopei no caso do hospital de 

Santa Catalina de Vilalba – para que pernoctaran nel os cregos que viñan a funerais á vila, 

ou que estaban de paso pola mesma. Así, ó falecer o catro de Febreiro de 1740:

 “Anttº dos Campos... vecino que fue dessta vª, pobre, Hostiatin. Murio según noticias en el 

Condado de Stª Marta de Ortigueira, asistieron a su entierro los sacerdotes desta Parroquia, 

y se les pagó a dos rs y mº con cargo de misas... se han quedado en el Hospital desta villa...”.

A pobreza dos tempos facía que ás veces houbese casos coma o de Domingo, un 

neno pequeno que o 30 de Xaneiro de 1773 era soterrado:
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A ARA DE SOMEDE

 Xose Maria Lopez Ferro´ ´´
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A ARA DE SOMEDE

Por Xose Maria Lopez Ferro

LIMIAR

 
A relixión romana era unha relixión politeísta (tiñan varios deuses), 

emparentada coa relixión grega antiga. Estudando a mesma historia da nación romana, 
podemos apreciar e entender os seus fundamentos: o primeiro rei, Romulo, concéntrase 
sobor da arte militar e fai de Roma unha verdadeira potencia. O segundo rei, Numa, ofrece 
aos romanos unha nova forza: a de loitar por unha boa causa, os deuses...Os romanos creen 
nun certo número de potencias divinas: os deuses. A potencia dos deuses inquieta, polo 
que os romanos intentan vivir en boa armonía con eles, recoñecendo a súa superioridade, 
e rendíndolles culto a través dos ritos. Poderiamos dicir que a relixión é un acto  
“diplomático” cos deuses: búscase a paz dos deuses: A “Pax Deorum”, fundamento da 
relixión. O sacrificio é o rito máis importante porque permite manter a “Pax Deorum”.

Esta relixión é unha relixión cultural, isto é, baséase na repetición meticulosa 
dunha serie de ritos legados pola tradición. Estas cerimonias serven para establecer unha 
relación entre deuses e homes, e o seu fín é manter a pax deorum, isto é, as relacións de bo 
entendemento, de amicitia, entre os deuses e os homes. 

Polo xeral, é un culto preventivo, é dicir, non éra necesaria a rotura desa pax 
para que se celebrasen as cerimonias ordinarias. Cos seus rituais os romanos buscan a 
seguridade de non ter que enfrentarse coa vontade contraria dos deuses, e as súas relacións 
con eles establécense polo sacrificio e a pregaria, indisolublemente unidos: entrégase algo 
ós deuses e á par solicitase algo, según a fórmula contractual do ut des. As fórmulas de 
relacións cos deuses están perfectamente estabrecidas para evitar a ineficacia do culto. 

´ ´´
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antes de cada xantar, libacións de viño ou leite; a el dirixíanse as pregarias familiares de 
cada día; ornábase con frores nas Kalendae, nas Nonnae e nos Idus (datas fixas de cada mes). 
Era a base do culto privado. Mais non só se chama focus ó altar familiar. Existían tamén 
outro tipo de foci móviles de distintas formas (esféricos, circulares con tres ou catro patas, 
cadrados...) destinados ó culto público.

No caso das libacións (libamina) o ritual resultaba máis sinxelo. Xeralmente, 
chamábase libación a toda ofrenda non cruenta que se tiraba sobre as lapas que ardían no 
altar. As ofrendas eras variadas: viño (vinum, merum), leite, herbas odoríferas, perfumes, 
primicias do campo, mel, sal, alimentos cotiáns, pasteis especiais para tal fin (liba, mola 
salsa). Tamén ían acompañadas de pregarias.

 
CONTESTO HISTÓRICO: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ NA ÉPOCA 
ROMANA

 Atopámonos, nos sécalos III e IV da nosa era, cunhas Pontes moi romanizada 
tal e como o demostran os distintos achádegos desta época no noso concello. Temos que 
pensar, tamén, que todo está relacionado, e que os achádegos dun lugar teñen relación cos 
do outro.

 Os romanos fixeron varias tentativas dendo sécalos II a. C. por invandir 
Gallaecia, máis non será ata o ano 61-60 a. C. cando chegará Xulio César ata o Portus 
Magnus Artabrorum, en que a comarca de Ferrol, Eume e Ortegal comezará a ser explotada 
comercialmente de xeito regular. Pero será despois das guerras cántabras no ano 29 a. C. e 
co episodio do Monte Medulio, sobre do ano 25 en que Roma entra de cheo na Gallaecia.
 

As terras do noso concello sábese que estiveron habitadas dende a Prehistoria 
por mor dos restos arqueolóxicos existentes.
 

Cando os romanos chegan ao que hoxe é a nosa vila, é moi probable que os 
nosos devanceiros viviran nos moitos castros (Bermui, Ribadeume, Espiñaredo, Seoane, 
Portorroibo, Rebardille, Castro da Uz, … Somede…) existentes naquel entón, e que, na 
maioría dos casos, fóronse romanizando ou acadando os costumes romanos co paso do 
tempo. Moi probablemente as tribos que vivían nos nosos castros fosen as pertencentes 
aos IEGIVARRI NAMARINI ou egivarros namarinos, dentro das tribos dos Ártabros  
(Os IAGIBARROI resistiriam justo na montanha alta, pouco disputada. Junto do monte vai sempre o 

Chámase sacrificium ó acto polo que se fai sagrado un obxecto, entregándoo 
á divinidade. Podían ser públicos ou privados, ordinarios ou extraordinarios e, estos 
últimos, expiatorios ou de acción de gracias. O sacrificium latino non sempre implica unha 
víctima, xa que pode ser cruento ou sanguento e incruento –moito máis frecuente-. 

As pregarias ou preces presentan unhas formulacións legalistas, polas que 
se estabrecen con escrupulosa precisión as relacións recíprocas deuses-homes, e que 
recollen tódalas posibilidades que poderían facer nulo o contrato e restarlle validez nun 
intento de instituir un acordo irreprochable. Este estricto contractualismo afecta tanto 
ó culto privado coma ó culto público. Este ríxido formalismo non só queda plasmado nas 
pregarias, senón que tamén en tódolos aspectos do culto, no que se procura evitar todo 
aquilo que poda perturbalo. Os sacrificios teñen que celebrarse sobre arae ou foci. 

Arae ou o que nós coñecemos como Ara é a construción, xeralmente de pedra 
e de forma cadrada ou rectangular, sobre a que se ofrecían sacrificios e libacións e se 
queimaban as ofrendas dos deuses, isto é, un altar. 

Erexíanse ó aire libre: ante os pórticos dos templos, frente ás imaxes dos deuses, 
xunto ós ríos, ós regatos, nos cruces de camiños, nos campos, nas fragas sagradas...

 Aínda que poden atoparse servindo de monumentos funerarios ou de outro tipo, 
en esencia, as aras romanas están moi relacionadas coa relixión. Nun principio, concebidas 
como instrumentos de culto e, máis exactamente,  como soportes sobre os que se facían 
sacrificios, libacións e ofrendas aos deuses, ou ben onde se mantiña aceso o lume sagrado. 
Moitas delas foron erexidas polos fieis en cumplimento dun voto á divinidade, feito que 
se fai constar na inscrición; isto demostra que podían ser entendidas como ofrendas en sí 
mesmas, carentes se cadra de función práctica. 

O tamaño, forma e calidade dos exemplares varía moito; mais,  dentro desta 
diversidade, son monumentos doadamente recoñecibles, aínda fragmentadas, dada a súa 
característica compartimentación en tres corpos e aspecto arquitectónico.

 
Mentres que ara é un termo común a tódolos altares, focus reservábase a aqueles 

que servían como base ó lume encendido para usos culturais e elemento esencial en 
tódolos sacrificios. No culto familiar designábase focus ó lugar no que se conservaba o 
lume. Sobre o fogar familiar o lume estaba sempre aceso, cuberto pola cinza á tardiña e 
reavivado pola mañá. Diante del facíanse cerimonias relixiosas: a ofrenda de primicias 
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Once anos despois, no 1992, aparecen outros restos arqueolóxicos da mesma 
época, concretamente son restos de muros e de cerámicas que se atopan ao abrir a rúa que 
vai a carón do tanatorio e que é vertical á Avda. de Lugo. Aparecen restos de cerámica e 
de muros.
 

É de supoñer que unha busqueda arqueolóxica máis concenciuda levaríanos á 
aportación de moita máis información sobre esta época e de outros achádegos importantes, 
pois é unha zona que promete. Asemade deberíase ter moito máis coidado nos distintos 
traballos que se efectúan nela (obras de sumidoiros, traída de agua, gas, cable…) e nas 
posibles edificacións futuras. 

 
Muíño da época romana atopado no Chamoselo.

“La Voz de Galicia”, 05-06-1981

espesso bosque antigo. Na Serra do Xistral nasce o río Eume. No primeiro intento pomo-los no concelho 
de Muras e no Eume alto e meio, concelhos das Pontes de Garcia Rodrigues, Monfero e a Capela). 1  Eles 
contemplarían a chegada destas xentes fortemente armadas, cun xeito de vida totalmente 
diferente ao que eles coñecían: construción, de loita, de falar, de vestir… e ata de pensar 
totalmente diferente a eles. 

Primeiramente habería oposición ou resistencia, logo sumisión e acatación de 
usos e costumes. Pouco a pouco nos castros foron introducíndose obxectos, técnicas de 
construción e de traballo, usos, costumes… dos romanos.

A mágoa é que os nosos castros non estén estudados arqueolóxicamente 
para saber e coñecer máis datos desta época e anteriores, moitos xa nin existen, nin se 
estudaron nin se estudarán nun futuro. E coma sempre a nosa historia ou HISTORIA 
esquecida e perdida para sempre.

O que é seguro é o paso dos romanos pola nosa Vila  e a súa estancia nela, 
atestemuñado polos distintos achádegos de construción da época na zona do Chamoselo, 
indicando a posible existencia dunha Villae romana (aínda que na miña modesta 
opinión sen estudar ben o tema a fondo, pois requeriría unha maior cantidade de catas 
arqueolóxicas na zona e, concretamente, na área entre a casa dos santos – A Granxa – a 
estrada da Balsa, a casa dos do Correo e parte da estrada de Lugo). 

No ano 1981, aparecen os restos dun muíño da época romana nesta zona do 
Chamoselo cando se procedía a abrir unha rúa (rúa da Balsa). O xornal La Voz de Galicia 
do día 5 de junio dese ano recollía a nova do achádego, tal e como se pode apreciar no 
recorte impreso. Tamén podemos ver a foto de dito muíño, na que se aprecia unha parte 
superior cóncava sobre a que se moía o gran por presión con outra pedra de menor tamaño 
e, moi seguro, de forma case cilíndrica.

1  AS TRIBOS CALAICAS de Higinio Martins Estêvez. Ediçoes de Galiza. 2008.
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Dous anos máis tarde (1994) 
fanse sondeos arqueológicos (catro 
catas) na zona, concretamente no solar 
existente entre o edificio da Granxa e 
a rúa da Balsa, con escaso resultado, 
aínda que se confirma a existencia de 
terra sigillata neste lugar. Esta falla 
de achádegos nesta zona afianza un 
pouco máis a miña crenza de que a zona 
habitada pola villae estaría máis  entre a 
Granxa, a estrada de Lugo,e o edificio dos 
do Correo; xa que estas catas fixéronse 
no solar que hai paralelo á rúa da Balsa e 
aproximadamente polo medio da mesma. 
De terse feito máis achegada á estrada 
de Lugo, posiblemente aumentarían as 
posibilidades de achádegos. (Xa digo 
que é a miña teoría, tamén se comenta 
a posible existencia dun mosaico baixo 
a cimentación dalgún edificio dos alí 
situados).

Tamén  nesta  zona do Chamo-
selo temos a vía romana e a ponte romana 
que, aínda que posiblemente transforma-
da na época medieval, é de supoñer que 
está feita sobre a romana existente nese 
lugar por onde pasaba, a citada vía cara 
Lucus Augusti, según nos dicía o que foi 
o noso Cronista Oficial D. Enrique Rivera 
Rouco. Neste senso habería que estudar 
as vías de comunicación existentes dende 
a Prehistoria (Camiño dos arrieiros –den-
de As Pontes a Vares-), xa que é moi pro-
bable que os romanos aproveitasen ditos 
camiños xa existentes, e tamén os que ían 
cara as costas de Pontedeume e Ferrol, e 

Excavacións do ano 1994

 Os restos destas cerámicas grises e de terra 

sigillata corresponden a é poca de ocupación romana.

“La Voz de Galicia”, do venres 03-07-1992

Excavacións do ano 1992
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Ermida de Santa Eulalia e a ara romana.

cara Momán, Guitiríz, Parga… (moitas das mámoas esitentes na Veiga dos Mouros, Chei-
bán, O Forgoselo, A Mourela, Monte do Grou, Illade, Portorroibo… estarían situadas nas 
beiras destes camiños prehistóricos).

 En Illade existía tamén outra ponte tipo romana, hoxe situada no lugar do 
Caneiro, o que reforzaría a hipótese dunha vía de comunicación romana que pasaba polo 
nosos concello e que uniría o interior coa costa da zona de Ferrol.

Ponte romana (Chamoselo)                                                            Ponte romana de Illade, (hoxe no Caneiro).

O proceso de romanización nos castros da zona tamén se foi dando, e os costumes, a 
lingua, as leis… dos romanos tamén se foron asimilando pouco a pouco, coma no resto 
de Galicia. Dentro destes costumes atópase a de erexir aras en honor dalgún ou dalgúns 
deus/es.
 
 No concello de As Pontes de García Rodríguez  ata a actualidade e que eu saiba, 
atopáronse dúas aras romanas: Unha é a da ermida de Santa Eulalia no Portorroibo, ato-
pada no ano 1973, correspondente a un oráculo del Apolo de Claros; e, a outra, da que imos 
falar, en Somede. A primeira atopouse no Portorroibo-Espiñaredo, estaba empregada de 
altar na ermida de Santa Eulalia. Hai que pensar que esta zona estaba no camiño que ía 
dende As Pontes cara a costa de Ferrol e que os oráculos ao Apolo de Claros relaciónanse 
cos destacamentos militares romanos, o que deixa moitas interrogantes no ar. O que non 
se pode dudar e que este emprazamento tiña relación coa villae romana da Vila e asemade 
cos castros habitados naquel entón do noso concello.
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ARA DE SOMEDE

Dende hai moitos anos no lugar de So-
mede, no interior da súa igrexa, atópase esta 
ara, que según contan estaba anteriormente no 
cimiterio que alí hai ao pé, concretamente na 
parte lateral do adro que arrodea á igrexa.

Atopámonos neste caso diante dunha 
ara non moi grande en tamaño nin moi grosa, 
algo diferente as aras tradicionais atopadas na 
nosa Galicia. Podemos dicir que ten unhas ca-
racterísticas propias que a fan especial: o tama-
ño, o grosor e a pedra na que está realizada.

A súa conservación, coma no caso de 
tantos outros achádegos que corre a cargo dos 
veciños dun lugar, é bastante boa se pensamos 
que ten máis de dous mil anos. Algo que puido 
contribuir a que esto fose posible, se cadra, foi 
que ao estar dentro dun cimiterio  foi conside-
rada como unha lápida máis e respectada.

A pedra é gneis ou ollo de sapo, frecuen-
te nesta zona. Ten forma rectangular, aínda que 
moi irregular. Cunhas dimensións de 26 cm de 
ancho por 78 cm de largo de máximo, e de 19,5 
cm por 74 cm de mínimo.

Características:
Forma: rectangular (irregular)  

 Vista xeral da ara en posición horizontal

Igrexa do Somede, nun lateral vese o cimiterio

PARROQUIA DE SAN MAMEDE DE SOMEDE

 Parroquia localizada na parte norte do noso concello. Cunha extensión de case 22 
quilómetros cadrados; está formada polos lugares de: A Aldea de Abaixo, A Aldea de Arri-
ba, O Biduiral, Brandián, Cabalar, A Cabeceira, A Calvela,  Cervicol, O Chao, Os Feros, A 
Fragachá, A Igrexa,  Lameira, A Maciñeira, O Porto, O Preguntadoiro, Suaermida, Suarri-
ba, A Uceira, A Valiña e Os Vidás. É unha das parroquias de As Pontes con menor número 
de habitantes.

 Noutro tempo esta parroquia formou parte da parroquia do Freixo, mais na rees-
truturación parroquial do ano 1895 foi creada como parroquia, comezando a funcionar 
como tal no ano 1899.

 Na súa orografía destacan tres altos, o do Monte Caxado (757 m- a maior altura da 
provincia da Coruña), o Pico da Torre (665 m) e o Alto de San Xoán (586 m).

 Na súa hidrografía hai que sinalar o río Eume na súa parte sur, os regatos de Caba-
lar, Cervicol e Campos. Dentro deste último temos que sinalar as tres fervenzas existentes 
no seu río, no inverno, cando  baixa cheo, conforman unha fermosa vista.

Mapa da Parroquia de Somede-As Pontes
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(Pulvini = molduras)

(Focus = cavidades semiesféricas propias das aras, que servía para o mantenemento 

do lume, do depósito das ofrendas ou vertido das libacións).

Escritura: 

  LARV AL

  IXVOIO

  SIVLRIVS (ou SIVLPIVS)

  POSVIT

Desta escrita fago dúas interpretacións, a primeira (que se cadra é a máis correcta) sería 

unha dedicatoria aos deuses viales ou dos camiños. As aras adicadas aos deuses viales 

son bastante frecuentes. E, a segunda,  un pouco menos probable pero non imposible e 

estaría adicada ao deus LARU ou LAROUCO.

1ª Interpretación:

  LAR V(I)AL

  IXVOIO

  SIVLRIVS (ou SIVLPIVS)

  POSVIT

Tradución:

  AO DEUS DO CAMIÑO

  POSTO OU EREXIDO COMO OFRENDA POR

  SIULRIUS (ou SIULPIUS)

Dimensións: 26 cm X 78 cm máximo

                       19,5 cm X 74 cm mínimo

Focus (trifocus) partido.                     

Molduras ou pulvini

Cabeceira con pulvini ou molduras e 

con focus circular (tres) dun diámetro de 4,5 

cm cada un. Na parte traseira da mesma está 

partida de xeito que polo seu lado dereito 

(según se mira)  ten un ancho de 9 cm e polo 

esquerdo 6 cm. Polo que parte do focus tamén 

está partida.

Parte traseira partida
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         A zona de SOMEDE está nunha zona montañosa, na parte NE do concello de As 
Pontes, e que ten preto o Monte Caxado e a Serra da Faladoira. Concretamente o Monte 
Caxado é unha das alturas principais nesta zona, é de supoñer que tería un certo carácter 
relixioso ou sagrado por aquel entón, xa que a xente dos castros tiña estos lugares (mon-
tes, ríos, fragas…) como sagrados, e dado que estamos a falar da altura máis importante da 
zona, de seguro que este carácter sí o tiña. Polo tanto adicarlle un ara ao deus LARUS (ou 
LAROUCO 3 máis ao sur) non estaría fora de lugar.

Curiosidades que se desprende desta ara:

         Un dato importante que podemos extraer da lectura desta ara é o de que SIVLPIVS  
ou SIVLRIVS representaría o nome dun posible habitante dun castro próximo, romani-
zado, que seguindo os costumes romanas adica a “ara” a LARV (deus indíxena das monta-
ñas) ou ó LAR VIAL (deus romano do camiño). E, moi posiblemente, o máis antigo nome 
do primeiro pontés ou pontumiense coñecido ata o de agora. Este é un dato que non nos 
pode pasar desapercibido, xa que considero que é moi importante para a nosa historia 
local. A importancia da escrita antiga (neste caso na pedra) queda de manifesto, polo que 
pode aportar.

 Outra curiosidade deste exemplar é o material no que está feito. Polo xeral as aras 
están labradas en pedra de grá. No caso que nos ocupa é en pedra de ollo de sapo ou gneis, 
abundante na zona; o que representa un exemplar case único e raro.

 E a terceira é o feito de que das dúas aras existentes no noso concello, ambas están 
relacionadas con igrexas (ermida de Santa Eulalia-Espiñaredo e Igrexa de San Mamede de 
Somede). A Igrexa, nos primeiros tempos, tivo por costume consagrar os lugares de culto 
paganos.

 3 COSPUS-CATÁLOGO DE INSCRIPCIONES RUPESTRES DE ÉPOCA ROMANA DEL CUADRANTE NOROESTE DE 
LA PENÍNSULA IBÉRICA de Antonio Rodríguez Colmenero. 
Anejo Nº 1 de LAROUCO. Ediciós do Castro.1993.

2ª Interpretación:

LARV (deus) A(nimo)L(ibens)
  EXVOTO
  SIULRIUS  (ou SIULPIUS)
  POSUIT
 Basándome na posición da escrita, xa que LARV está todo xunto e AL tamén e 
separado do anterior. Co que moi ben poidera ser o deus LARUS ou  LAROUCO; e o AL 
significar animo libens (por propia vontade). Dando todo isto a unha segunda interpre-
tación.

Tradución:

  AO DEUS LARU (ou LAROUCO) POR PROPIA VONTADE
  POSTO OU EREXIDO COMO OFRENDA POR
  SIULRIUS (ou SIULPIUS)

DATOS POSIBLES NOS QUE BASARSE PARA ESTAS DÚAS INTERPRETA-
CIÓNS:

1ª Interpretación:  Ao LAR VIAL, deus do camiño.

            A zona de SOMEDE sería unha zona de paso ou camiño que conectaba o interior 
coa costa (zona de Ortigueira, Estaca de Vares...) polo camiño dos “Arrieiros”, xa empre-
gado na Prehistoria. É de supoñer que as comunicacións da época non eran as de hoxe, 
que moi probablemente dende Somede ata A Vila, houbese camiño pola banda dereita 
do río Eume, e que ese camiño fose aínda máis alá de Somede, conectando co camiño dos 
Arrieiros. O pantano ou embalse da Ribeira non soamente asolagou lugares, tamén vellos 
camiños, vías de comunicación que se perderon para sempre. 

2ª Interpretación: A LARVS ou a LAROUCO que representa ao Xúpiter romano. O 
deus LAROUCO é unha deidade indíxena (galega) das montañas.2 

2   LA GALICIA ROMANA de Casimiro Torres Rodríguez. Fundación “Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa”. 1982.
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REANUDACIÓN DA FEIRA NO ANO 1788
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Un ano máis a Asociaicón Hume quere rescatar artigos xa publicados nas Re-
vistas das Festas do Carmen e, nesta ocasión, facémolo cun artigo relativo ás nosas 
Feiras.

É unha recompilación dun documento sobre a reanudación da feira no ano 
1788, xa que se interrumpiran no 1775 e dende entón non se celebraran feiras na nosa 
Vila. Por aquel entón a feira somentes era a primeiros de cada mes como se recolle 
no documento.

REANUDACIÓN DA FEIRA NO ANO 1788

HUME

Feira nas Pontes, ano 1942. Praza do Hospital. (Foto Vila).
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 Nota: O artigo orixinal está en castelán e ímolo respectar, pois o documento 
referido está en castelán de época e ten unha ortografía  e unhas expresións pecu-
liares. Foi publicado no ano 1953 por Ramón Tobar, na revista das Festas do Carme. 
Ramón Tobar Ochoa de Alda foi un administrativo - Madrid (01-12-1926) – A Co-
ruña (28-06-2009) -  da empresa ENCASO (Empresa Nacional Calvo Sotelo), como 
curiosidade diremos que foi Presidente do Clube de Fútbol, CALVO SOTELO nas 
tempadas 1960-1961 e 1961-1962.

Día de feira nas Pontes no ano 1945. Praza do Hospital e Avda. Ortigueira. (Foto Vila)

Cada quince días (concretamente o día 1 e o día 15 de cada mes) celébrase a 
feira no noso concello. Hoxe case non ten nada que ver coa de antes, mais algunhas 
semellanzas aínda perduran. O seu lugar de emprazamento foi mudando co paso do 
tempo, cando máis o fixo foi nestes últimos anos, onde parece que andamos a probar 
lugares para a feira, sen decatarse os responsables do dano que se lle está a facer 
con estas mudanzas sucesivas. Posiblemente rematarán por desaparecer como tantas 
outras costumes e usos do noso pobo. Mais é unha mágoa porque as feiras son unha 
seña máis da nosa identidade e que non se está a apreciar o valor das mesmas. Antes 
eran días sinalados, para algúns coma se fose de festa ou case; a xente das aldeas e de 
concellos veciños viña á vila a vender, trocar ou mercar (se tiña cartos) o necesario 
para a súa vida: ferramentas, alimentos, apeiros, algo de roupa e calzado (máis ben 
pouco), gando… As mulleres coas cestas de bimbios enriba da molida e a testa, os 
homes co gando a cabalo ou a pé, e os mocetes axudando no que podían. Algúns an-
dando case dende o día anterior para poder estar á primeira hora na feira.  Duraban 
todo o día, ata o serán, logo volta para a casa, con ou sen o desexado. E agardar outros 
quince días para baixar á feira. Para os comerciantes da nosa Vila unha oportunidade 
para vender os seus produtos á xente do resto do concello e dos concellos veciños, 
para as casas de comidas e cantinas a oportunidade para facer algúns cartos, para 
as pousadas o mesmo, xa que moitos quedaban a durmir. Mais tamén era un día de 
relacións sociais, familiares que se encontraban ou aproveitaba para visitarse, amigos 
que se atopaban de feira en feira, novas que pasaban de boca en boca… En definitiva, 
un día de acontecemento social.

Dende Hume facemos un chamamento aos responsables municipais para que 
se potencien as nosas feiras e queremos aportar o noso grao de area tamén  permi-
tíndonos a licencia de dar unha idea. Imaxinade as feiras do 1 ou 15 que cadren en 
sábado, domingo ou festivo (xa que é cando se pode acadar maior afluencia de xente 
por ser días de lecer) aprovéitase para facer unha feira cun motivo, exempro: feira do 
libro, feira da maquinaria, feira dos artesáns, feira do calzado, feira dos queixos, feira 
da froita, feira das flores, feira do porco, feira de… do que se nos pase pola mente, a 
cuestión e promocionar uns produtos  e as feiras e con elas o noso Concello. Tamén 
sería bo atoparlles un bo lugar, un recinto ferial poñamos por caso, e non andar bai-
lando con elas. So é unha idea.
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Allá en 1.788…

 Un fallo decisivo para la Villa

 Hay en la historia de la Villa de Puentes, una fecha que destaca y sobresale. La de 27 
de Junio de 1.788, en que por Real Cédula de Carlos III se reanudaron la celebración de sus 
mercados – interrumpidos desde el año1.775 por disposición del Administrador de Rentas 
Provinciales del Partido – en los primeros días de cada mes.
 Esta resolución acabó con toda la serie de enconos, apasionamientos y recelos pro-
movidos por el pleito que comentamos, y, de cuya importancia llegó a decirse que fué 
“uno de los hechos más trascendentales, para las comarcas del reino de Galicia, durante la 
penúltima década del siglo XVIII”.
 No se tiene noticia exacta del desarrollo y fases del proceso; parece ser que su dura-
ción se aproximó a los tres lustros. Se sabe, a ciencia cierta, que desde que fue ordenada la 
interrupción de los mercados hasta la “resurrección” de los mismos, transcurrieron trece 
años; motivo que obliga a admitir, en dicho lapso de tiempo, el encauzamiento de los trá-
mites y diligencias en litigio.
 Transcribimos a continuación, su fallo, según copia, del manuscrito llegado a nues-
tras manos:

Ciento treinta y seis maravedis
SELLO SEGUNDO, CIENTO TREINTA Y SEIS 

MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO.

                                                          _

EL REY

           Por quanto la Villa de Puentes de Garcia Rodriguez, de la 
Subdelegación de Betanzos, en memorial que puso en mis Reales 
manos me representó que hallándose sus vecinos enla quieta, y pacifica 
posesión, desde tiempo inmemorial, de tener en los primeros días de cada 
mes un Mercado Franco acaescia haverse opuesto a su continuación el 
Administrador de Rentas Provinciales de aquel Partido, en cuyo motivo 

se siguieron autos ante le Intendente de aquella Provincia, y en ellos 
se avia mandado que la referida Villa no executase en adelante dicho 
Mercado, de cuya providencia interpusieron apelación para mi Consejo 
de Hacienda en la Sala de Justicia, en donde se halla los referidos autos, 
por lo que me suplicava tuviese a bien el concederla permiso para que 
pueda celebrar, como hasta el año de mil setecientos setenta y cinco 
lo había executado, el citado Mercado Franco en los Primeros días 
de cada mes, pues no cedería en veneficio de la Villa y Lugares de su 
Jurisdicción sino también de los demás Pueblos convecinos que logran 
por este medio vender sus frutos, y proveherse, sin exorbitante coste 
de lo que necesitan para la vida civil, cuyo recurso fue servido remitir 
al expresado mi Consejo de Hacienda en Sala de Justicia para que en 
su vista me expusiese lo conveniente. En su consequencia lo egecutó 
en Consulta de cinco de Noviembre de mil setecientos ochenta y siete. 
Y por resolución  a ella vine en conceder ála citada Villa el permiso 
que solicitara. Por tanto publicada en él esta mi Real resolución 
para que tenga su debido efecto hé tenido por bien expedir la presente 
mi Real Cédula por la qual mando á los Ministros de mis Consejos 
Chancillerias, y Audiencias, a los Intendentes, Governadores, 
Corregidores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, Alguaciles y á otros 
qualesquiera Jueces y Justicias de estos Reynos, y especialmente al 
Intendente, Administradores de Rentas, Alcavaleros de la Provincia 
de Galicia la vean, guarden y cumplan, hagan guardar, cumplir y 
executar lo mandado por esta mi Cédula según y como va expresado, y 
lo tengo resuelto, y en su consecuencia permitan que la expresada Villa 
de las Puentes de García Rodríguez celebre dicho Mercado Franco en 
los primeros días de cada mes, como lo ha executado hasta el año de 
mil setecientos setenta y cinco, que así es mi voluntad, y que se tome la 
razón en las Contadurías Generales de Valores y Distribución de mi 
Real Hacienda en las principales de Rentas Generales y Provinciales 
que se administran de Cuenta de ella, y en la de la Intendencia del Reyno 
de Galcia en el término preciso de dos meses de su fecha y no habiendolo 
quede nula esta gracia, previniendola de Valores lo conveniente al 
derecho de la “Media Annata” Dada en Aranjuez a vte. y siete de Junio 
de mil setecientos ochenta y ocho.

    YO EL REY
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Visto lo cual se concede permiso ala Villa de Puentes de Garcia 

Rodriguez pr.ª que pueda celbrar en los primeros días de cada mes un 

Mercado Franco, comola ha executado  asta el año de mil setecientos 

setenta y cinco.

   Por mandado del Rei n.ro Sr.

    - Pedro Fernandez -

OCHO DUC.OS DE V.ON

 Asimismo aparecen en el mismo manuscrito, las tomas de razón en las diferentes 

Contadurías. Recogemos las efectuadas en las Generales de Valores y Distribución, y en 

las Principales de Rentas Generales y Provinciales:

Tomose razón de la Cédula de S.M. en las Contad.a Gen.a de Valores y 

Distribución de la R. Hac. da  y la de valores proviene que por resolución 

de S. M. Á consulta de su Consejo de Hac.da  en Sala de Justicia de cinco 

de Nov.e de mil setecientos ochenta y seis, se ha servido levertar á la 

contenida Villa de Puentes de Garcia Rodriguez del pago de la Media-

annata que causa por la Gracia que por esta se le concede.

Madrid veinte y quatro de Julio de mil setecientos ochenta y ocho.

Por O.n de las Cont. g. de Valores.

- Pedro Martínez de la Mata -   -José Rosa-

                 Tomose razón de la Cédula de S.M. que antecede en las Cont.rias 

principales de R. tas Grales. y Provinciales del R.no que se administran 

de cuenta de la R. Haz. da Madrid trienta de Julio de mil setez.tos ochenta 

y ocho.

 Por disposiz.on del Contador

- Manuel Leon Gonzalez -     -Manuel de Elizaien-

D.ros Doce R.es de V.ON

Coruña 9 de Ag.to de 1.788

 Tome Paz en la Contad.a pral de este R.no

                            -Miguel Bañuelos-                       -José Perez-

De la Cedula de S.M. que antecede se ha tomado razón en esta Contaduría General de Rentas Provinz.
es de este Reino de Galicia pero con la circunstancia de que se deven exijir y cobrar por cuenta de la Real 

Hacienda los derechos de alcavala, cientos y Millones que se adeudan por los efectos y frutos Nacionales y 

extrangeros que se veneficien en el Mercado Franco que se celebre en los preimeros días de cada mes, como 

está mandado por los S.res Directores Generales de R.tas del Rn.o y prevenido últimamente desta Adm.ón 

General en ord. De veinte de Agosto proximo pasado.

Coruña quatro de Octubre de mil setecientos ochenta y ocho.-

   -Jph. Ares de Ulloa-

 
 Un mandato terminante más bien en apariencia, ya que no logró calmar del todo los 

enardecidos ánimos de las partes. No obstante, por decisión ulterior – como veremos después – se puso 

término a este estado de pugna entre los vecinos y el Apoderado de la Jurisdicción.

 Reclamaba éste el pago de determinados derechos tributarios que le debían por razón del 

cargo y como consecuencia de la verificación fe(ilexible, -ferial?-), cargos que no admitían ni aceptaban 

los vecinos propietarios de los bienes comunes. Quedó el asunto dirimido con el estudio y la consiguiente 

aprobación del Consejo Parroquial del recurso promovido por el Apoderado:
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Veinte maravedis

SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDIS AÑO DE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO.

Bizente Justo de Lago, Vecino Medianero de las Iras. de St.a  Maria de 

Vilavella, y St. a  Maria de las Puentes de Garcia Rodriguez, Apoderado 

auctual de los vecinos de la Villa y Juris.on referida de las Puentes para 

el seguimt.o del pleyto de feria, y consecución de la Cedula R.al de S. M. 

El que hemanexado, se sigue y litigue desde el año de setenta y dos, que 

fuy Procuradr. General de la Ral. Int.a de este R.no  y en el R.al y Supremo 

de Hazd.a en Sala de Justi.a S.re los d.ros de cuebtis y Millones y posesión de 

feria que mensualmente se celebra en esta citada Villa de las P.tes ante V. 

Md como mas vien aya lugar parezco y Digo, que por cuanto otro pleyto 

salió a nuestro favor y sus Mag.d se sirvió concedernos las Cedula Real 

para celebrar otra feria franca en los primeros días de cada mes, como 

asta aquí lo executamos; por tanto a V. M.d  suppco  se sirba convocar a 

los vez.nos de esta refer.da  X.on  a Junta en la forma y sitio acostumbrado 

desta audi.a a lo menos de quatro hombres de cada jra p.a lo q.e se ha de 

servir expedir y convocar a los seis Mayordomos Pedanios señalandoles 

día y ora; para yo entregar otra Cedula R.al  y que se coloque en la Arca 

de Concexo del depósito de esta expres.da  X.on  en una caja con todo 

seguro enbuelta en tafetán, y se saque de otra Cedula R.al  una copia 

autentica y original, la que se suponga en el ofc.o  de numero del ess.no  

de otra Juris.on  para que pueda dar los testimonios que fueren en dar; 

y assi juntos otros vez.nos se les haga saber, que al pronto mes paguen 

todo lo que tengo suplido en otro pto. Desde que se me thomó la quenta 

de Procurad.or  X.al  en virtud del Poder que me tienen dado; aunque 

sinembargo me an echo muchas vexaciones siendo qe. otros me tenían 

Libertado de todo esto durante otro pto. y poder como igualemen.
te  es justo me apronte de los efectos mas prontos la gratificación  q.e  

ofrecieren a n.ro  Pror. D.n  Fran.co  Marin del R.al  y Supremo Consejo 

de Castilla con apremio para conseguir recurso final de otro Procurad.
r  para nuestro seguro el que presentare con la quarta quenta del citado 

Pror. y Relación de gastos de mi quenta de lo que tengo suplido, que uno 

y otro es de justicia, y por ser la ensatisfación de todas costas tan vien 

y de lo contrario en cualquiera manera que se me dé testimonio integro 

de este dm.to  y sudecreto p.r los derechos devidos.

                    

- Bicente Justo de Lago –

 

       Entendiendo el pleno del citado Consejo en su reunión del 28 de Agosto que debía 

ser admitida dicha apelación, con el acuerdo unánime, de obligar a los vecinos al pago 

efectivo e inmediato de estos derechos por estimar “se trata de demanda tan razonado 

como justa”.

       (Hemos de hacer constar un hecho notable. Concurrieron a esta Junta Mayordomos de 

diversas parroquias – Espiñaredo y Cabreiros – actualmente sin relación administrativa 

con la Villa y en aquellos tiempos comprendidas en la jurisdicción de Puentes de García 

Rodríguez).

      Ramón Tobar
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INTRODUCCIÓN

Neste número da revista continúase con entrevistas a persoas coñecidas do noso pobo 

que poden aportar lembranzas de como era a vida hai anos. 

Tamén se inicia un novo enfoque do traballo que vai tocar un tema monográfico, neste 

caso, o das bendicións e sanacións de diferentes doenzas.

A curación pola palabra é unha das formas máis habituais no campo da menciña popular: 

menciñeiros  e curandeiras coñecían un conxunto de ensalmos e oracións que remataban 

coa invocación a Deus e á Virxe  María. Servían para curar unha variedade de enfermidades 

e aquí aparecen publicadas algunhas das que se dicían por esta zona.

Agardamos que todas elas sexan do voso interese.
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ENTREVISTA  A VECIÑAS DA  RÚA CABANAS

Acudimos a visitar a unhas veciñas da Rúa Cabanas das Pontes que  teñen por costume 

xuntarse a diario na casa dalgunha delas ´-por turno- para tomar o café e ter unha agra-

dable tertulia.  

Alí están xuntas: 

María Penabad Piñón, que naceu o 27 de Agosto do ano 1923 no lugar de Somede, dende 

o ano 1963 ao 1972 estivo emigrada en Francia o resto da súa vida transcurre nas Pontes. 

Alicia López Guizán que naceu no lugar das Carballeiras en Xermade o 20 de Maio de 

1933 e leva nas Pontes 52 anos. 

Elpidia López Prieto, naceu no lugar dos Martelos en Xermade o 21 de Marzo de 1935 e 

hai 54 anos que vive nas Pontes. 

María Leonisa (Maruja) Anca Martínez que naceu  na parroquia de Seixas en Somozas o 

29 de Marzo de 1939 e leva nas Pontes 46 anos. 

Como vemos, todas elas levan a maior parte da súa vida nas Pontes e aportan remedios e 

sanacións da zona onde naceron e tamén costumes que se dan no noso pobo. 
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ERGUER A PALETILLA:

Maruja comenta que ao seu home tenlle levantado a paletilla moitas veces porque se 

poñía moi maliño, cando lle caía a paletilla, devolvía  e tiña malestar  coma se fose unha 

muller preñada. 

Para saber se se ten a paletilla caída hai que xuntar as mans, primeiro as raias das muñe-

cas e despois as palmas e os dedos, se os dedos non igualan a paletilla está caída. 

Para levantar a paletilla  el  sentábase no chan nunha toalla e eu levantáballe os brazos 

para ver se estaban igualados os dedos das máns, despois gramáballe nos hombros e 

dáballe 9 palmadas na cabeza e bebía tres papadiños de auga e  quedaba novo. 

Elpidia conta que por Xermade xuntaban as mans contra a cara  ben apretadiñas e os 

brazos quedaban doblados e pegados ao corpo e despois collíante por atrás e tiraban 

hacia arriba para que estalaran os osos da espalda e cando remataban xa estabas ben. 

Alicia di que na súa casa tamén o facía,  sentábanse no suelo, igualábanse os pés, e cando 

viña ao seu sitio xa estabas ben.

 

BENDECIR O “FOGOSALVO”:

Fala Maruja que é a que máis veu bendecir e tamén  fixo bendicións: 

“Cando San Pedro e máis Nuestro Señor 

polo mundo andaban 

montes e valles viron arder 

díxolle San Pedro a Nuestro Señor: 

¿Qué  es aquello Señor? 

Es fuego de pecador 

¿Con qué se apaga Señor? 

Con saliva de pecador. 

non é polo meu poder 

nin pola miña sabiduría 

senon polo poder de Dios Padre  

e da Virgen María. 

Un Padrenuestro e un Ave María.” 

Elpidia tamén escoitou falar  do “fogosalvo” e sempre decían que eran herpes.. Aquí nas 

Pontes sí que se bendecía e decían que curaba eu iso non o sei.  Non sei se curaban polas 

menciñas que tomaban ou pola bendición que lle botaban.  

Maruja aclara que ela veu curar coa bendición a persoas que non tomaban ningún medi-

camento.

 

SACAR  O SOL DA CABEZA:

María .-Eu sempre teño visto sacar o sol da cabeza, doblaban unha toalla de “alama-

nisco” cun vaso mediado de auga, a toalla  doblada   en sete doblas colocábase sobre a 

cabeza e enriba  dela o  vaso dado a volta, ao pouco tempo a auga parecía que fervía e o 

enfermo aliviaba.   

Maruja.-Para quitar o sol disque había que facelo fóra e sentado ao sol.  

Elpidia.- Para aliviar o dolor de cabeza é moi bo poñer unha toalla mollada na nuca e ila 

refrescando easí  vai pasando a cabeza. 

 

CURACIÓN DAS VERRUGAS:

Alicia.- Cando eran grandes  e estaban así coma colghando poñíaselles un fío e dábaselle 

a volta e iso xa iba soltando a verruga, despois poñíase o esparatrapo e curaba así. Ta-

mén había un líquido para poñerlles.  

Elpidia.- Freghalas  cun pañuelo e cun pouco sal  e tiralo no camiño da iglesia e o que 

collera o pañuelo levaba a verruga.  

Maruja.- Cortábase unha berza e  con aquel leite da berza freghabas a verruga e tirabala 

berza para tras sin mirar e dicían que segundo se iba secando a berza tamén se iba se-

cando a verruga  

María.- Nosoutros freghábamolas cunha herba que había no monte nos sitios húmedos 

e pasaban.     

 

CURAR  OS CARAFUNCHOS: 

María.-Eu teño tido moitos, máis de 40 pero médico non había e aguantábamos hasta 

que curaba, a lo menos a miña vida foi así.  Eran coma unha infección da sanghe 
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digho eu, empezaba un ghrano pequeniño e hinchaba e doía, daban un dolor des-

esperante. Podíanse ter varios a un tempo. Salían polo pescozo, nun brazo, nunha 

perna, en calquera sitio. 

Alicia.- Eu teño escoitado falar deles, eran unhos granos que iban medrando e do-

ían, na miña casa poñíaselle unha casca de cebola  para que ablandara ou unha pela 

de unto e despois reventaba e expulsaba todo o pus e iba curando así . Meus irmáns 

teñen tido moitísimos, eu tamén os teño tido. 

Maruja.- Na miña casa, collíase unha casca de cebola e onde facía “hueco”  botá-

banlle un pouquiño de aceite alí e poñíano a quentar, cando estaba bastante quente, 

que se podía aguantar, poñíano encima do grano e vendábano e  así iba limpando o 

pus que tiña. Tamén dicían que o que tiña iso que era ben porque así tamén limpaba 

a sangre. Tamén lle chamaban “negras”. 

 

CURAR  CATARROS: 

María.- Miña mai fervíanos: Leite con ovo batido e mel se o había ou azucre e bebíase 

. Tamén outro remedio era cocer  eucalito e decían que respirar aqueles vahos era bon 

para o catarro . Cando se estaba moi  atascado poñían sebo  derretido e quente en papel 

de estraza sobre o peito, a min nunca mo puñeron porque  lle tiña asco e eu non quería. 

Alicia.- Eu tamén teño oído o do eucalito e que aos nenos pequenos os poñían para que 

respiraran cerca da pota aquel olor  

Elpidia.- Dábannos viño tinto quente cunha cullerada de pingo que era duro de 

tomar.  Tamén eran bos os vapores de eucalipto. 

Eu tamén teño oído iso do sebo e poñíase por diante e máis nos costados e furábase un 

pouco o papel. 

A unha irmá miña que morreu do pulmón facíanselle infusións de gromos de pino e 

romeu. 

Maruja e Alicia teñen oído dese remedio pero nunca o fixeron . 

Cando era a tosferina (tos seca) facíanse os mismos remedios para poder calmar a tos. 

 

COMO CURAR HEMORRAXIAS NASAIS.: 

María.-Pois botábanlle auga fresca polo pescozo.  

Alicia.- Tamén poñíase frescura aquí na nuca. 

Elpidia.- Cando sangraba moito taponábancha. 

Maruja.- A min sangrábanme moito e tiven unha tía que me facía algho aquí detrás, 

algho de bendición ou así, algún requisito que non sei que era.  

 

BENDECIR A AUGA E O LUME:

Elpidia.- A auga bendecíase na iglesia, ti collías unha pouca nunha botella e levábala pa 

casa e disque non se perde, pasa catro ou cinco anos nunha botella e non se perde . 

Maruja.- Eu digo coma Elpidia, a auga bendita non se perde nunca. 

Elpidia.- A auga bendita bendecíase sempre o sábado santo ás 10 da mañá, íbamos os 

cativos e carretábamos auga para un pilón grande e bendecíana e máis bendecían o lume, 

facíase alí o lume tamén e collíamos unha seta seca desas que salen nos arboles e curába-

mola e con ela  traiamos o lume para a casa. Barríamos a lareira e prendíamos o lume con 

iso, era o lume novo.  

A auga tamén se traía e decían que cando morría un había que botar auga bendita por 

toda a casa e cando viña o cura   pola habitación , darredor da cama máis ben, cun ra-

malliño e tamén bendecía as portas para botar o demo fóra para que non estuvera cabo 

do morto. Esas cousas vinas facer eu.

 

BENDECIR O LOUREIRO E USOS: 

Elpidia.- O loureiro bendeciase o domingo de Ramos e cando había tronada collíanse 

unhas follas e poñíanse cerca do lume pero que non ardesen e que saíra fume delas e 

decíase que ese fume espantaba ás tronadas . 

Maruja.- Cortaban un ramalliño do loureiro bendito e facían unha cruz con el e iban a 

cada leira poñer aquela cruz nas leiras onde se iba plantar o fruto: trigo, centeo.  

Elpidia.- Había un día especial para levar as cruces ás leiras, era o día de Sta Cruz que 

me parece que é o día 3 de Maio . 

Maruja.- Na miña casa bendecíanse as leiras todas, plantase o que se plantase, poñíase 
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na cabeceira da leira unha cruz de loureiro bendito.  

Alicia.- A min mandábanme levar as cruces  e iba ás leiras e levábaas .

 

CURAR OS SABAÑÓNS:  

María.- Eu tiñaos e doíanme ben, viñan co frío, non me facían nada e cheguei a estes 

anos.  

Elpidia.- Eu tiñaos nos pés e cureinos con ácido nítrico daí da empresa, trougherame o 

meu home unha botelliña,  queimeinos e xa non os tuven máis.  

Maruja.- A min mandábanme facer baños alternos, auga moi fría e auga moi quente, 

poñíanse dúas tinas, unha de auga quente e outra de auga fría. Metíanse os pés, na fría 

un minuto e na quente tres minutos, e con iso curaban. 

 

AS GRIETAS DAS MANS:  

Elpidia.- A xente tiña as máns moi escravas e aparecían unhas “grietas” que doían moito 

e había un remedio para curar aquelas feridas:   Collían un cacho de goma, prendíanlle 

lume e deixaban caer a gota sobre a ferida, daquela  maneira  cauterizábana e curaba.  

 

MAL DA TEUPA: 

María.- Pois a cousa era que se tocabas a unha teupa cunha mau ou cun pé ou tamén á 

terra que remexeu a teupa decían que te “gafaba” e doía a parte do corpo coa que se  lle 

topou. 

Elpidia.- Eu tuven unha “gafadura” na cara dunha rá, porque xogábamos coas rás a 

tiralas unhas a outras e déronme cunha na cara e puxóseme a cara mal, co tempo foi 

pasando.  

 

DORES DA MENSTRUACIÓN.:     

Maruja.- Tomábase ginebra pero era para o dolor de barriga, independientemente de 

que fose da regla ou non.  

María.- A min non me deron nada, aguantei  sempre.  

Alicia.- Eu non me acordo.  

Elpidia.- Nunca nada me deron . 

O remedio de tomar unha copiña de “ginebra” para  a dor de barriga é coñecido por 

todas. 

María e Elpidia.- Cando doe a barriga se se toma unha manzanilla cunhas gotas de 

ginebra  pasa. 

 

OS PARTOS: 

Elpidia.- Daquela eran na casa todo natural, se na parroquia había unha muller que 

entendía algo deso.   A señora Oliva era a que atendía a todos . 

Maruja.- Nas Somozas tamén había unha muller que se dedicaba a eso, era a que tiña 

máis práctica e entendía e xa iba polas casas. 

 

A  XENTE QUE VÍA OS ENTERROS: 

María.- Si, si en Somede había e despois cambieime a Muras e tamén había un señor 

que decía que iba ser así e disque os vía.  Cando mataran aquí a un irmao de Irene, aquel 

señor dixo todo antes de que pasase. 

Alicia.- Eu tamén teño oído así de xente, da miña familia non pero había personas que 

dician que vían.  

Elpidia.- Tamén por aló decían “ese ve” pero na miña casa morreron meus país e  morreu 

miña irmá e non houbo unha señal de que nadie soupera nada.  

Maruja.- O meu marido ten visto e eu teño señales, non de ver, pero de oir. Cando 

morreu miña sogra, así coma 8 días antes sentimos uns golpes nunha ventana e levantá-

monos o meu marido e máis eu a ver quen era e non vimos nadie e aos 8 días more miña 

sogra e os mismos golpes, igualiño tres golpes na misma ventana  e era unha persona que 

nos viña dar o aviso de que morrera.  

 
OS VELORIOS, COSTUMES:   

Elpidia.- A familia que viña e que se quedaba toda a noite dábaselle queixo,  pan e cafés, 

e despois levábase tamén a unha taberna pan, queixo e viño  para os familiares e máis os 

que viñan, que daquela había moita fame. Rezábase o rosario na casa do difunto e cada 
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un iba para a súa casa.  

Levábaselle comida aos curas, un lacón cocido e máis unha cacheira e comían aló na casa 

do cura. Iba unha señora cunha cesta  na cabeza coa comida diante do morto o mismo 

día do enterro.  Iso non era o pagho do enterro,  que aparte cobraban.  

Na iglesia, cando había un morto tamén había que ofrendar dúas velas, iso pertenecía 

aos afillados ou afilladas, así que diante iba a muller coa cesta da comida dos curas e as 

afilladas cada unha coa súa vela. Tamén se levaban unha chea de velas pequeniñas para ir 

ofrendar e rezar un responso.  O cura quedábase con todo aquilo.  

Se o difunto era pobre arredor da caixa había cirios pequenos e se o difunto era rico os 

cirios eran grandes e se o funeral era dun rico ao mellor había sete curas e no dun pobre 

había tres como moito. 

Na miña parroquia os enterros eran todos pola mañá.  

Alicia.- Eu tamén me acordo de que se facía iso, non me pasou na familia porque non o 

vivín pero sí que acordo de velo . Onde máis vin comer foi nun enterro en Neda,  levá-

ronnos para unha cantina e deron: queixo de moitas clases, chorizos, pan e viño e alí se 

festexou a morte do vello.  

Se á hora de pagar aos curas non podías, eles anotaban todo e cando había que facer 

unha donación para a iglesia, eses tiñan que pagar o doble.  

Maruja.- Na miña zona (Somozas) de comer non se daba, despois de rezar o rosario ao 

mellor dábase unha copa de coñac. 

Cando morría unha persona, se eran pobres, dábanse dúas badaladas na campá pequena 

e unha na grande e cando o difunto era rico, daban dúas na grande e unha na pequena. O 

que tiña capital e terras que traballar para el era o rico, e o resto eran todos pobres.  

Alicia.- En Piñeiro-acordo unha vez-  comían na propia casa do difunto, na cociña, men-

tras o morto estaba arriba.  Alí había contos, chistes, copas de coñac e aquilo parecía 

unha festa.  

Nas Pontes á familia que lle morría alguien levábaselle unha “visitada” como cando es-

tabas parida, un regalo. E o caso é que aquí non se facían comidas, era un costume moi 

deste pobo.  

Elpidia.- Iso chamoume moita atención a mín porque pola zona de Xermade cando 

había un enfermo  levábase unha libra de chocolate ou se cadraba de cocer, dábaselle un 

boliño de pan pero cando morría unha persona non se levaba nada.  

 

 
Con este tema un tanto triste rematamos . Todas elas teñen moito máis que 
contar sobre vivencias doutro tipo pero nós acudimos a entrevistalas para que 
nos dixesen o que sabían sobre sanacións e outras costumes que foron xurdindo 
ao longo da conversa e que aquí aparecen recollídos.
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ENTREVISTA A PILAR PIÑEIRO PAJÓN

 

Unha tarde de outubro achegámonos ata a casa de Manola para recoller distintas 

impresións tanto da propia Manola como dunha boa amiga súa, Pilar. 

Nun primeiro momento foi Pilar quen nos empezou falando da súa vida. Logo falou 

Manola e hai momentos da entrevista nos que intercalan opinións as dúas. 

 

Cando e onde naceu?. 

Nacin en xaneiro de 1930 no lugar da Praza da Igrexa. 

 

Cóntenos da súa infancia: 

Na nosa casa tíñamos de todo, tanto animais como productos do campo. Acordo que era 

eu moi pequena e iban cavar a roza, e a miña irmá máis vella tocoulle de ir sacar os toxos 

diante para cando viñeran os cavadores a cavar tiveran aquelo limpo. Cando chegaban as 

mallas enchíamos a casa de trigo. Acórdome do ano da guerra que eu tiña 6 anos e na 

miña casa cosechábase trigo e cando viñan a requisar para que non nos levaran a colleita; 

no desván había leña de toxo e alí por detrás púxose o trigo todo e a leña por diante para 

que cando viñeran a requisar non o viran. Entón a min leváronme para casa da tía Elena 

para que non o descubrira cando viñeran os que requisaban, porque eu era moi pequena 

e podía contalo. E viñeron a investigar todo pero o trigo non o atoparon, e como non 

conseguiron nada, fóronse. É que trballar toda a vida e ir cava-la roza, queimar os 

terróns, botar o trigo para logo perdelo todo non era doado. Traballábamos como burras 

pero fame e necesidades non pasamos. 

 

Despois fun á escola e foi algo moi bonito da nosa infancia. Nosoutras tivemos unha 

profesora que era moi boa, Doña Aurora, e moito me quería. As escuelas eran onde agora 

está o Santa María. Eu no de matemáticas non era moi lista pero de ler e memorizar non 

había quen me gañara. E cando se levantaba o meu pai para zoquear, ( cando chovía non 

podía  traballar de canteiro e entón facía zocas e polo día escarvaba a madeira e de noite 

todo o traballo era en silencio para non espertar a naide ), saía ás 5 da mañá do traballo e 

decíalle eu: “papá, tráeme un cacho de pan”, e deciame el: “que o queres, de miga ou de 

coda?”. Eu decialle: “tráemo de coda que Pichón come toda a coda e logo a min dame a 

miga”. Ela (a miña irmá ) estaba durmindo e eu xa me sentaba na cama para estudiar, 

para saber as cousas. 

Acordo eu unha maestra que solo se dedicaba a escribirlle cartas ao mozo. Non nos facía 

caso ningún. Entonces nosoutros íbamos ensinarlle o problema a ver se estaba ben. E 

mentras ela miraba o problema, líamos e deciamoslle ás outras. “vai en tal sitio”, e 

sabíamos todo o que lle poñía. Éramosche moito! 

O meu tío Sixto levábame de pequena polos lugares da volta e cando tomaban un pueblo 

cantaba o “Cara al sol…” 

E cando pasaban os camións de pescado, levaban uns xurelazos así de grandes para os 

que estaban na guerra. Entonces, a veces, como levaban tantos caianlles do coche e 

nosoutros íbamos, por onde se vai para Vilalba, cuns caldeiros apañando os que caían e 

traiamolos para casa. Despois lañábamolos e estaban boísimos. 

E cando viñan vendelos eran 20 xurelos un peso. Estaban caros. 

Unha vez que íbamos para a escuela, alí onde a casa de Pilarita de Soto (cerca da Caixa 
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Galicia), había moita xente, que alí paraba moita xente de ben. No prado do colexio, 

onde xogábamos nenos e nenas, tiñan ovellas e había un carnero; entonces eu 

montábame nel e dáballe espuela e saltaba polo prado adiante. Pero un día saltou fóra da 

valla e pasou para o sitio dos nenos e eu non me puiden sacar e roceime a pel toda. As 

profesoras non sei que me botaron e decían: “con esta rapaza non hai quen poida”. 

Recoñezo que fun mundial, na escola tamén.Cando había que rezar o rosario ou facer 

teatro, para iso valían as de Cabo que vivían onde está agora “A Cepa” e daban clases de 

canto e de piano. O pai era médico e era xente de moito abolengo. Queríanme moito 

porque me decían que cantaba moi ben, que recitaba moi ben e ensaiábanme cando iba 

eu ao Casino, que había as obras de teatro, eu aparecía en todas porque cando me tocaba 

de cantar, cantaba e cando me tocaba bailar, bailaba. 

Eu chamaba a atención co desparpaxo e o ben que o facía. Daquela eu tiña 7 anos. 

Resulta que cando fomos po teatro saiu unha señora que era a lista e dixo: “ vaia, home, 

vaia; aínda che ten lengua que é a única que se oe”. Eu atendía a todo, ao canto, ao baile, 

a todo. Pero queríanme tanto que me adoraban. Ensináronme a tocar o piano e aprendín 

música gracias a elas (as de Cabo eran a nai e dúa fillas, que viñeran de Ferrol cando 

destinaran ao pai de médico para As Pontes). Elas querían levarme para Ferrol pero a 

miña nai non me deixou ir con elas. Querían educarme a voz para cantar nos coros e na 

igrexa. Pero miña nai non quixo. Eu era moi pequena pero espabilada como un raio, non 

te podes imaxinar!. 

Un día fomos todas xuntas para aprender e conmemorar distintos días (día da nai, día 

do párrafo,…). Entonces eu sempre estaba en 1ª fila e recitábache cun desparpajo…Unha 

vez vesíronme cun traxe de novia, tería 12 anos. E no cine vello que era dos de Marcos 

(onde está a parada de taxis), así vestida de festa, ábrese o tel´`on, báixame a luz e eu 

non empezara a actuar. Cando empezo volve a luz e despois cando estaba actuando foise 

a luz. Pero iso foi unha persoa que non quería que actuase eu. 

A xente aplaudía seguido e non había luz. E cando rematei de falar a xente dicía: “esto es 

una venganza, esto es una venganza”. Pero eu pasaba de todo, dábame o mismo. Eu non 

tiña malicia para ver que o que quería alguén era facerme mal. E cando salía, a xente 

tirábame caramelos. Tiven unha infancia máis bonita!. 

E a súa xuventude? 

Todo era tabú, éramos ignorantes de todo. 

Eu acórdome cando empecei a sair co meu home (eu caseime con 20 anos). A min 

facíame gracia porque non che explicaban nada nin che decían, só sabían vixiarte. Nin te 

podías coller da man, nin lle podías dar un beso e dixen eu “isto heino acabar eu”. Cando 

empezou a entrar o meu mozo na casa, cosíamos nunha sala que había pa trás e tiñamos 

un pasillo e as escaleiras. Pero a miña nai xa estaba sentada no portal facendo que cosía 

pa cando baixaba. E dixen eu “heiche fastidiar”. E cando daba a volta era cando dábamos 

os besos. Antes non se podía falar de nada aínda que agora tamén  é de máis. Antes 

íbamos á festa coa carabina ( a nai e mailo pai). 

Nós tíñamos un taller de costura. A miña irmá máis vella foi aprender a Ferrol. Eu só 

planchaba. Acórdome que viñan os sacos de carbón e había que atender a plancha pa 

planchar a roupa cando se acababa de coser. A min nunca me gustou coser pero planchar 

gustábame moito. Despois había que axudar na terra e iba eu, elas xa quedaban cosendo, 

Manola e máis Pichón, que cosían moi ben. O que fun, foi ser unha exclava da plancha e 

do carbón. 

Cando iban ao escote pa comer, eu tiña unha cesta pa repartir a roupa polas casas e 

dábanme propinas, pero eu gardábaas pa min, que non llas daba a nadie. Decía eu “pero 

que se cren elas?, encima vou a repartir as propinas?”. Despois de darlle á plancha toda a 

mañá e toda a noite. 

Un día eran as festas do Carmen e non dábamos acabado e eu era a última que acababa 

porque era a que planchaba. E o meu home veume buscar e eu non me podía ir. Entonces 

aquel día miña nai dixo “vaite, neniña, vaite que vou ver se plancho eu todas estas faldas 

que senón ti xa non podes ir á festa”. As outras, como xa estaba a roupa lista pero quen 

tiña que planchar era eu, pois xa se foran.. Pero como me casei cedo, despois fixen o que 

me deu a gana. Despois, cando se casou a miña irmá Manola decíame a miña nai “ e tes 

que lavar a roupa de Manola”. “Bueno,oh, era o único que me faltaba”. Eu xa estaba 

casada, que me casei diante delas, e cun home ben guapo. A pouca sorte que tiven foi que 

me morreu moi novo, tiña 47 anos. 
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CANTA Á VIRXE DO CARMEN 

“Sé nuestro amparo amoroso 

Madre de amor del Carmelo “  (bis) 

 

“Es la Virgan del Carmen, nuestra abogada 

Que en penas y peligros graciosa ampara”   (bis) 

 

Viva María 

Viva el Carmelo 

Viva el escapulario 

Prenda del cielo 

 

Miña nai cantaba moi ben e ensinoume moito. Ela cantaba, xunto con Josefa, o que segue 

Estando Jesús no pesebre: 

“Felices, meu sol garrido 

Meu estimado tesouro, 

Que vales máis que o ouro 

Que canto na terra hai. 

Ai, que roxo e que galano 

Ai que pequerrechiño 

Dariache unha apertiña 

Se me deixara túa nai” 

 

“Noche hermosa 

Que de luna está nevada 

Mira el eco 

Que repite mis palabras 

Noche hermosa 

Que de luna está nevada 

Lleva lejos, plano,plano 

Esta triste canción 

Dile que vuelva pronto, pronto 

Que mi amor le aguarda 

Dile que vuelva pronto, pronto 

Porque me muero si tarda 

La mariposa de rosa en rosa 

De lirio en lirio volando va 

Laralalalala, laralalalala” 

 

Unha noite na eira do trigo 

O refreixo dun blanco luar 

Unha nena choraba coitada 

Os desdés dun ingrato galán 

Aflixida e queixosa decía 

Xa no mundo non teño a ninguén 

Vou morrer e non ven os meus ollos 

Os olliños do meu doce ben”.

Eu xa fun ofrecer con tres anos. Puxéronme un baúl e forráronno. Eu iba vestida toda de 

blanco cunhas alas e as que nos acompañaban, as da “Acción Católica”,colocábannos. E a 

min puxéronme no baúl porque na escaleira podía caer que eu era moi pequena. E estaba 

ó lado da Virgen: 

“Zoi pequeñita 

Te traigo florez 

Laz maz mejorez que encontré 

Bezoz y florez quiero ofrecerte 

Porque te quiero madre de Dioz 

Arrodillada aquí a tuz plantaz 

Deje que beze tuz lindoz piez 

Deje que mire tuz lindoz ojoz 

Y que te diga cuanto te quiero, madre de dioz” 
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Falaba pola “c” e cando me arrodillei enganchei o velo co zapato e a  miña nai pensou 

que había de caer pero eu dinme conta e sen parar de recitar puiden levantarme sen 

chegar a caer. 

 

As comidas nos velatorios.  

Cando a xente non era moi rica todo o mundo aportaba algo; unha botella de coñac, café, 

galletas,…; mentres que a xente que podía xa non lle daban nada. Pero botábase alí toda a 

noite, rezábase o rosario e despois todo era falar e algúns xa iban borrachos pa casa. Na 

casa do difunto cocían pan de trigo e dábanlles pan, café e augardente. Na noite 

podiancho dar dúas veces. Pero agora está moito mellor o tanatorio, antes non o quería 

nadie pero agora vai todo o mundo palí. 

 

Cando se ía de festa, contábanse contos?. 

Acordo cando fóramos á festa que eu era cativa, ó lado delas claro¡, entonces nunca me 

deixaban ir á festa. Entonces eu quixen ir ese día con elas. E dixeron: pois sí. Era paló do 

Paraño (Santa do Carballo). Íbamos moitas. O pai de Maruja de Corrocedo facía uns 

fondos de zapatos e despois nosoutras coa tela esa dos mariñeiros, esa tela gorda, 

facíamos tiras e clavávamolas polo calzado e despois tapábamos coas tiras e facíamos 

uns topolinos e uns zapatos ben chulos. Pero Maruja de Corrocedo, como o pai era un 

artista, fixo uns con muelle. Entonces o muelle movíase e pensaba que era moito mellor. 

Pero cando chegamos sangrábanlle os pés a maruja porque o muelle pellizcáballe a pel. 

Entonces miña irmá Pichón veuna sangrando e díxolle: “pero ti como vas!”, e dille ela: “ai, 

non aguanto dos pés!. E miña irmá deixoulle os dela e volveu descalza porque decía ela 

que tiña os pés sanos. 

Outra vez que fomos pa unha festa máis arriba de Marraxón, íbamos unhas cantas pa 

bailar e non dixéramos nada nas casas. Pero a min soltouseme a goma da braga e caiame 

a braga. E dixen “ e agora que fago?”. E déronme uns imperdibles para poñerlle, pero eu 

non estaba a gusto. E empezaron a bailar e eu non podía. Cando nos viñemos, nun pío 

que había onde a Capilla do Carmen, alí nos lavamos e puxemos chulas para que non se 

enteraran que fóramos á festa. E eu non bailei nen unha peza. 

ENTREVISTA A MANOLA BELLO FERRO

 

Cando e onde naceu?. 

Nacín no Campo da Cova o 28 de maio de 1928. Alí 

estivenata que me casei. A única cativa que había 

no lugar era eu. Tiña 3 irmáns e non había máis 

nenos. Eran dúas casas solas. 

Víñamos á escuela todos os días andando. 

Entrábamos ás 9, quedábamos a comer nunha casa 

porque traíamos a comida feita, e despois cerca 

das seis íbamos pa casa; que de inverno era xa de 

noite. E chovendo, lostregando e con frío: aquelo era espantoso. Pasábamos máis medo!, 

rezábamos todo o camiño ata que chegábamos a casa. 

Víñamos en zocas e tíñamos que fregalas para o outro día volvelas a traer limpas. 

Fregábamos con area, xabón e esparto. Secábamolas ao lume, na lareira. 

Había 8 vacas na cuadra. Na casa vivíamos dez en total. Estaban meus pais, dúas tías, 

miña abuela. Eu era a máis vella dos irmáns. 

Cando non había escuela íbamos ao lindeiro que estaba cerca. Meu irmán Vicente iba ás 

veces cunha tía miña e era moi travieso. Miña nai, pa que lle estuvera quieto, ensinoulle 

a calcetar e facía calcetíns. E eran os xogos que tíñamos porque non había outra cousa. 

Non había con que xogar. Ás veces nen había tempo e se xogábamos era cunha pelota de 

trapo, un pouco, pero non era nada. Todos eran homes!. 

Cando saín da escuela vin á costura aprender a coser. E cando tiña 17 anos empecei a 

andar co meu home. Caseime aos vinte anos. Daquela xa me vin para o pueblo. Pero xa 

era outra vida, anque se estaba moi mal porque era recén salido da guerra. Falamos do 

ano 41. Estaba o litro de aceite a 200 pesetas e había pouco. Gracias á ración que nos 

daban na Calvo Sotelo ( alí traballaba o meu home). 

Eu deixei de traballar porque xa tiña unha nena, solo cosía pa casa. 

Eran outros tempos distintos a agora. Vivíamos felices, fame nunca pasamos; o meu pai 
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foi á guerra catro meses e miña nai era quen botaba o trigo e facía todo. E eu era a maior 

e tiña que axudar. 

 

Cando se ía de festa, contábanse contos? 

Polo camiño non se contaba nada, non podíamos facer nada porque, mira, había que 

traballar moito e cando acababas a malla estabas chea de polvo, de sudor e de porquería. 

E como estaba cerca o río xa íbamos ao río a lavarnos un pouco porque eu tragaba 

moitísimo polvo. Aquelo era horrible. E despois ao mellor descansabas un pouco se a 

malla era moi grande e se a malla era pequena entonces xa se acababa. E logo dábanche 

de comer. 

REMEDIOS E DITOS CURATIVOS

 

Coas follas das malvas había que quentalas na sartén e faciase un emplaste e poñíase 

encima dos forúnculos para que ablandaran e maduraran para que logo romperan. Isto 

valía para as “negras” ou forúnculos. Eu acordo ter un abaixo do peito grande coma un 

puño. E cureina deste xeito, sen médico ningún. Eu era pequena e aínda teño algo de 

marca. 

Eu nas bendicións aínda creo hoxe porque o fogosalvo senón o bendices non hai maneira 

de sacalo.  

Teñen que ser nove días seguidos bendecindoo cunhas pallas ou un algodón. Cada vez 

que o bendecías tiñas que cuspir onde estaban os granos e estirar o cuspe por toda a pel 

que tiña o mal. E cando acababas de bendecilo queimábanse as pallas ou algodón, senón 

había pallas. 

A nai de Adela tivo o fogosalvo e foi onde o pai de Pilinchi pa curalo. E iba, e iba, e iba…. 

E deulle un montón de pomadas; ata que un día díxolle: “ mira, muller, ti busca por aí a 

ver quen che bendiga o fogosalvo e a ver se che pasa”. E bendeciuno e pasoulle. 

Vale calquera para bendecilo, o que importa é que ten que crer nelo. Primeiro teste que 

santiguar, empezas facendo cruces encima e dis: 

“Por aquel camiño vai San Pedro e máis Dios mío 

Montes y valles vieron arder 

Dijo San Pedro: que es aquello, Dios mío? 

Eche o fogosalvo 

Con que se aplaca? 

Con palabras de varón y saliva de pecadores 

Non é pola miña sabiduría que é co poder de Dios e da Virxe María 

Un Padrenuestro e un Avemaría” 

Entonces rezabas o Padrenuestro e o Avemaría e cando acababas cuspías. 

Eu xa che digo, eu bendecía pero o meu home non cría nada deso. 

Coas queimaduras tamén se facía a mesma cousa. Bendeciase nove veces. Facíanse 

cruces encima da queimadura e deciase: 

“ Pan non é fame 

Auga non é sede 

Lume non é frío 

Así como estas tres cousas son verdades 

Lume non cagues, nen laies, nen fagas cousa que a Dios mal parezca”. 

Entonces dise o nome da persoa que a queimadura e segue: 

“Non é pola miña sabiduría 

Que é polo poder de Dios e da Virxe María 

Un padrenuestro e un Avemaría” 

Dise esto nove veces (non teñen que ser nove días). 

Para inflamación das picaduras: 

“Se eres teupa, vaite á leira 

Se eres sapo, vaite ó burato 

Se eres sacabeira, vaite á beira 

Se eres araña, vaite á braña 

Se eres sabañón, vaite ó brañón 

Se eres cobra, vaite á cova 

E se por aquí volves a pasar 
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Con auga e lume heite de abrasar 

Non é pola miña sabiduría 

Que é polo poder de Dios e da Virxe María 

Un Padrenuestro e un Avemaría” 

Hai que decilo nove veces. 

 

Vale que as bendicións as diga calquera? 

Vale calquera pero ten que creer. Se non crees entonces non é nada. Eu cando bendigo 

creo neso e a persoa que ven a min ten que creelo tamén. 

Ao meu home púxoselle unha vez un sarpullido polo lombo , picáballe moito e non 

sabíamos o que era. Eu mireillo e díxenlle que tiña o fogosalvo. El non mo creía. Eu 

díxenlle. “ai, non queres que cho bendiga?, alá ti!”. E el seguía sen querer. Pero se conoce 

que coa calor e unhas cousas e outras, cada vez lle picaba máis e un día dixo: “A ver, 

muller, benndíceme logo aí a ver se me pasa”. E pasoulle!. El non creía pero pasoulle. 

 

E para os tirizós? 

Decían que se poñías un aro de ouro logo e frotalo ben, ben e o pasabas polo ollo onde 

estaba o tirizó tiñas que dicir “tirizó, tirizó, ti sí  a min non”. Eu moito aguantei dos 

tirizós, moitos tiven un ano. Decíase que se comías algo diante dunha embarazada e non 

lle ofrecías, que ela che botaba os tirizós. Eu no  sei se era verdade ou mentira. 

A verdade é que sabíamos moi pouco. As maestras non eran como as de agora, daquela 

pouco ensinaban. 

Vouvos contar unha adiviña: 

“No valgo nada 

Soy redondito como una “o” 

De mis hermanos el más pequeño 

El menor de todos soy yo 

Y aunque solo somos diez 

Podríamos contar 

Todas las arenas del mundo 

Y las gotitas del mar 

Si hubiera quien las contara 

Que ya sería contar 

Solo, solito no valgo nada 

Soy redondito como una “o” 

De mis hermanos el más pequeño 

El menor de todos soy yo” 

 

Este outro dito deciase pola Semana Santa: 

“Na semana de Ramos, lava os teus panos 

Que na Pasión, os lavarás ou non”. 

Esto era porque se chovía era máis apropiado que o fixera en Semana Santa e a semana 

anterior non.  

O que nunca souben foi o das témporas, non sei como se miran. Da lúa sí. Por exemplo 

o de cortar o pelo; se o facías na Crecente medrábache enseguida, se o cortas na 

Menguante tarda máis en medrarche. E coas uñas pasaba igual. E iso é verdade. 

Tamén se sementas na crecente medra axiña o producto pero igual despois greleache. 

 

E para as verrugas? 

Cortábase un figo cando está verde que bota unha especie de leite e botábaselle á 

verruga. Tamén se fregaban con babas de caracol e metíamos o caracol clavado nun pau 

enriba do tellado. E cando vía,mos que o caracol  secaba, a verruga tamén caía. 

 

Como eran as comidas das festas do patrón? 

Eran as mellores. Facíase cocido. Os callos facíanse nas casas que mataban un cordeiro. 

Pitos e conexos criados na casa. Faciase unha empanada. O dulce había que facelo no 

pueblo porque non sabíamos facelo na casa. Cando éramos pequenos faciamolo no forno 

do Coxo, encargábase o forno porque o que se lle botaba para o dulce levábamolo da 

casa. Tamén se facían os brazos de gitano e os polvoróns. 
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E da fonte das Boliqueiras?                   

Ese terreo era dunha señora que morreu aquí que era Rita de Ramos e deixou todas as 

Boliqueiras para a xente pobre das Pontes para que foran a coller herba, toxos, todo o 

que fixera falta.E íbamos a apañar a maraña e levar os carros. 

Eu iba á fonte cunha tía miña. Entrábamos na escuela ás 9 e levántabame moi cedo 

e íbamos polo monte ás Boliqueiras a buscar as augas pa beber. E despois viña outra 

vez a casa; e da casa viña para a escuela. Íbamos a ela para bebela porque decían que 

daba ganas de comer.A xente que viña de veraneo quedábase en casas que había ao pé 

da Igrexa. A esa xente cobrábanlle a auga porque ao estar tan lonxe a fonte, non iban 

andando alá. E iba a xente das Pontes que traían as botellas en cestas que poñían na 

cabeza. 

 

 

 
 
 
 

ENTREVISTA A  

CARMEN CORRAL ÁLVAREZ
Coñecida tamén por Carmen da depuradora 

ou Carmen de Edmundo, naceu no lugar 

de Marraxón alá polo ano 1922. Toda a sús 

vida estivo no pobo, aquí lembra a escola, as 

festas, o traballo. Despois de Marraxón vivíu 

no Pontoibo e cando casou veu para unha 

zona do pobo que lle chamaban O Barreiro 

que é na Avenida da Habana.

Cando era nena foi a escola?

Fun.

Dende Pontoibo a Marraxón andando, 

aló polo monte arriba, e había unha 

profesora  que era de Santiago que paraba na 

casa de Pilar de Soto, alí onde  se colle para a calle da Iglesia. Ela íba andando tamén, mira 

que tiñamos que andar, Dios mío querido!

O meu marido non, el  xa foi a Santa María, que o maestro era don Pablo -que  Dio-lo 

descanse-, que tamén morreu.

Nosoutros despois tíñamoslle escola de noite e había un señor alí despois daqui da fraga 

que lle chamaban os Chaos, que agora é un pueblo, e tiñan ó fillo, que era cura, que aínda 

morreu ahora pouco hai, pobriño, afogouse, bueno. E íballenos poñer  escola a Pontoibo, 

daba a volta desde os Chaos, todo o pobo por aí arriba, hasta Pontoibo, e era o profesor 

que tiñamos, e cobrábanos un peso ó mes, válgame Dios e iba andando chovera ou nevera 

para nos poñer dúas horas de escola. E despois volvía pa o pueblo.

E despois xa tiñamos que traballar, alinda-las vacas e o que nos mandaban os abuelos e 

xente da casa. E a nosa vida éralle así, e a diversión nosa era un domingo que había misa, 

e despois se había unha festa, pois íbamos, pero a festa empezábase  temprano, e ás 12 da 

noite ou ás 11 xa tiñamos que estar na casa.
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Cales eran as festas máis sonadas por aquí?

As máis sonadas eran as da patrona, a Virgen do Carme, e despois había o San Andrés, 

que era aí na Vilavella, no mes de agosto. Tamén había no pueblo a festa do Corpus, moi 

famosa antiguamente, que para o pouquiño que era o pobo era ben máis bonita que agora 

ainda que volven a renovala. 

Había o San Ramón no Paraño (tamén me parece que era en agosto), e despois había así as 

festiñas da aldea, en Somede, si, pero a eso nosoutros xa non íbamos, porque eu fun toda a 

miña vida unha vez a Somede, outra vez a Ribadeume, e xa me casei moi noviña.

Ós 19 anos xa me casei, xa se acabaron as festas. Tamén o San Pedro de Muras era moi 

famoso, o San Juan no Freixo, que é donde lle digo eu que había eses señores enfrente ó 

ayuntamiento, e tiñan gando… eu non sei se eran vacas ou eran bois; bueno, e iba co carro 

aló, e iba o viernes e estaba o sábado, o domingo e o lunes. Levaba a tenda no carriño, 

e estaba alí hasta que se acababa a festa. Despois xa volvía para baixo, i era así a nosa 

diversión.

O día da festa levaba o carro con produtos para vender?

Levaba coa bebida,  era o único que iba, porque como tiña o carro as vacas, carreaba así e 

iba ó pobo, claro, chamábase Fermín de Mouranma. E  despois había a festiña do Carme 

e víñamos  e estábamos nela, pero aquelo era doutra maneira que non é hoxe. Hoxe  non 

saben bailar,  antes gozábamos bailando e divertíndonos unhos con outros: íbamos a unha 

festa desas da aldea, e viñamos cantando polo camiño. Ai, Dios mío! Que daba a salvación 

do mundo, e hoxe que veñen borrachas e bebidos e daquela non podiamos beber que nos 

daban unha peseta e dicía: “Colledes unha gaseosiña e comedes esto que levades” -dábannos algo 

envolto aí nun papeliño- “…e cando saiades da festa comedes esto, e o que vos quede da peseta non o 

perdades, que mo tedes que volvere.”   Daquela unha peseta eran moitos cartos. Entonces éralle 

así a nosa vida, despois eu acórdome de vir aquí á isla coas miñas compañeiras.

Ás festas que orquestas viñan?

Viñan orquestas moi boas,  viñan uns de Ortigueira, non me acordo como se chamaban os 

outros. Despois tamén había aquí unha no pueblo; pero polas festas, xa digo, viñan eses, 

eses interesantes.

Que cultivaban alí por Marraxón?

O que comíamos!  Na leira as pataquiñas e o maínzo, e no monte, aveas, trigo e centeo. 

Que tal se daban as patacas?

Ai, as patacas daquela filliño, se aínda non había esterco para lles botar, pola ialma dos 

nosos defuntos! Acórdome que tiña  unha tía que iba e collía un cesto grande deses da 

herba, e  estaba todo o día na leira e á noite non trouxera un cesto de patacas. Eu hoxe 

abro un  regho de leira e collo sacos de patacas. Antiguamente iso non era así.

Das castañas que acorda?

Ai, as castañas, como di o outro; en Marraxón había na casa dos meus tíos un souto que 

lle chamaban “o souto”. Alí moitas lle había, éranlle moi buenas, eh? E inda teño ganas de 

ir pero agora canso,  senón ía ir algún día a ve-lo souto donde estaban os meus abueliños, 

que hai unha capilliña, que lle chaman a Capilla dos Remedios. 

Que  me conta da fonte das Boliquieras?

Ai sí, esa fonte érache moi famosa;  viñan moitos veraneantes no vrau tomar as augas, pero 

agora… é unha fonte moi bonita, un sitio moi bonito, todo arboledo.

Está nos Airíos?

Os Airios, pero a fonte chámase a fonte das Boliqueiras, e vaise polos Airios, a carretera 

que vai para Piñeiro. Alí si que hai moitas castañas no tempo delas, pero eu non sei de 

quen son, alí van quen queira a elas e listo campana. Si, o demais por aquí un castiñeiriño 

ou dous en cada casa.  Salustiano ten dous ou tres, e son lugueses de verdad. 

Como lles chamou, lugueses?

Lugueses, si.

Que quere dicir lugueses?

Lugueses son diferentes, son unhas castañas na piel “aveiradiñas” e son arredondiñas, 



Etnografía

305304

HUME

moi ricas, moi ricas. Ai, as castañas luguesas teñen moita fama, si, e o castiñeiro tamén. 

E entonces o castiñeiro faille unha roda grande, e despois aquelas castañas, bueno! Son 

coma patacas.

Como era a vida nos anos 40?

Casei con 19 anos, no ano 41. Levaba o meu home 16 pesetas cando casamos e eu nin unha 

mota.. E fumos vivir coa mamá, botamos 5 anos. El traballaba no pueblo nun taller de 

fundición que había aquí e decía “Eu, subir tódolos días a Pontoibo tamén, pois se atopáramos un 

sitiño íbamonos e quedaba túa mai e mais teu irmau solos”. Pero nosoutros tamén formamos vidiña 

sola, tiñamos unha nena cando nos viñemos . E viñemos para esa cabana que lle digo eu, 

unha casíña cativa de todo, feita de chantas grandísimas desas das louseiras. E despois foi 

cando nos deron a casa da empresa: foron mirar onde estábamos e cando o encargado  de 

Edmundo veu nas condicións en que estábamos, dixo que boa falla nos facía.  

Pero antes xa traballara na primeira central eléctrica?

Ai si, si, si, si, si. Daquela xa morrera seu pai. Si, seu pai morreu xa digo, seis meses antes 

de nos casar nosoutros.

 

Xa traballaba entonces na central. 

Si, eu creo que era a planta de Prieto. 

Alí xa traballaba meu sogro.

Porque o pobo era pequeniño non?

O pueblo era pequeniño, que antiguamente aquí neste poblado non lle había máis que 

tres ou catro casas. Aquí donde fixeron a nosa había dúas, unha alí e outra alí, i este era 

dos ricachóns. 

Era pequeno e indo para Ortigueira igual, unhas cantas casiñas e nada máis, e aquí no 

Rego do Muíño xa digo, había a tabacalera esa que era unha casa vella, e as outras que 

están, que son vellas as dúas, e despois, aí por adiante, había tres ou catro namáis. Non lle 

había máis nada. 

Había artesáns, carpinteiros, e ferreiros…?

Carpinteiros había un que lle chamaban Carballeira, que era daló da aldea; era moi bon 

carpinteiro. En cambio, hoxe, hai carpinterías, que alí indo pa Ortigueira hai un que se 

chama Maciñeira, que está casado cunha prima miña, ten unha carpintería aí, tena acolá 

nos Airíos.  Para facer os carros había meu padriño, que era daí de Pontoibo, facía os carros 

das vacas que non había outro. E zoqueiros había tamén, que viñan facer as zoquiñas 

polas casas, e… si, que antes tiñamos que andar nas zocas, non eran zapatos.

Ferreiro tamén habería algún, non?

Ai si, ferreiro, Fontelimpa e mais outro daí do Deveso, que vive alí cabo da panadaria de 

San José, ahora morreu pero quedou o fillo. E Fontelimpa tamén hai uns anos que morreu, 

que era moi famoso, un ferreiro moi bon, moi xeitosiño.

Vendían carbón aquí nas Pontes?

Ai, carbón, si. A señora Manuela, está unha neta aquí, que abreu estes días o bar, que era 

dacolá do Pasadelo, e baixaba con dous saquiños amarrados. 

Veu xente de fóra a traballar aquí á Calvo Sotelo?

Ai, si. Viñeron moitos, si. Digolle eu que viñan cun zapato e unha zapatilla, e íbanse de 

cuello e corbata, si señor. Ai, hóubolle moita xentiña aquí, moita. E nos bares, meu filliño…! 

Eu traballei axudando a dalas comidas, que era unha maravilla do mundo. Habíalles que 

decir: “Por favor, acabastes de comer?” -“Acabamos” “Pois se me vades tomar o cafetiño ó bar quédame 

sitio pra outro”. Pero hoxe non lle hai moita xente que veña comer.

Bueno, aquí ó principio non se pagaba moito tampouco, non?

E que se ganaba; eu teño o sobre do primeiro sueldo que cobrou o meu home aquí na 

empresa gardado, e non sei pa que o quero, pero o teño porque eu un billete de mil pesetas 

na miña vida vira.

Daquela os domingos ían moito ó cine? 

Ai, Jesús, ó cine iban, pero eu non, que non me gustaba. E as miñas nenas iban, porque o 
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que había aí eran os veciños e decíanlle: “pasade, neniñas, pasade.” 

Había costureiras que iban polas casas?

Ai, si, iban pola casa ca máquina na cabeza  e tamén xastres. Había un xastre alá, indo 

pa Villalba, que se chama o Cataró, e ese tamén iba polas casas facer os traxes ou o que 

lle mandaban, claro. Daquela andabamos de calquera xeito, ou, facíamos un vestido e en 

canto nos servía non nos compraban outro, igual que os zapatos.

Acórdase das fiadas?

Antiguamente na aldea había que facer a roupiña de liño, había que preparalo e amáñalo 

e despois dábanllo ás mulleres para fiar. Había unha fía e fíaba mamá que eu non sabía 

facelo, e outra persona maior. Despois íbamoslle levar o que fiaban e dábannos leite con 

pan e azúcar.  Cando se xuntaban moitas mulleres a fiar chamábaselles as fiadas e alí 

había baile cun acordeón ou cunha gaita.

    

Había coches de línea?

Ai, o coche de línea salía da casa daí do lado dos Toxeiros e viña desde Villalba.

Era o villalbés, e entón ía hasta Ferrol ou hasta Coruña ou… non sei se había os dous, tiña 

que haber, o de Coruña máis o de Ferrol. E iba todos os días. Acordo eu que había un 

coche de punto, lle chamabamos aquí, non había mais.  De carga había  os de ir buscar 

a Castilla e por aí, que eran  os de Marcos, os de Celso, o de Antón da Carreira.  Despois 

empezaron a vir os de Fresco para ir á feira e sitios así.

Había médicos no pobo?

Había! Mire, estaba don José Varela, que  o seu fillo tiña o estanco na  carretera General, e 

había don Felipe, que vivía na farmacia de Illade.  Farmacias había dúas, a de don Marcial e 

maila de don Julio, e despois púxose outra, que estuven eu traballando alí, que se chamaba 

a farmacia de Mercedes, pero ahora está a nome dos fillos, dos netos ou como se chame.

 Despois había curandeiros deses que se te lastimabas podíante compoñer. Despois como 

veu máis xente xa houbo máis médicos.

As feiras eran importantes?

As feiriñas, miña xoia, aquilo era unha esclavitud, meu filliño. Viñan desde alá do Freixo 

as mulleriñas coa súa cestiña na cabeza pra vendere os queixiños, os huevos,… andando 

dende o Freixo, andando dende Piñeiro, e agora hai que ir buscar unha punta ao pueblo, 

ou calquera cousa, e colles o coche, xa non se vai andando de aquí a alí, e as mulleriñas 

viñan así, calzadiñas de calqueira maneria, co que tiñan, pra facer unha pesetiña, pra levar 

o que lles facía falta pra a casa: o sal, se levaban un pouquiño de azúcar, café xa non se 

falaba del, que va! Quen tomaba café daquela! 

Había producción de grelos?

Hai, grelos houbos, como dí o outro. Non eran tan bos coma agora, pasaba como coas 

patacas: se se estercaba había pero se non se estercaba non. E agora, gracias a Díos, hai 

grelos en calquera lado e antes íbamos á leira e aínda non tiñan que coller. Pero a Feira do 

Grelo aquí elle mui famosa agora e a de… a desoutros como se chaman? 

Dos  cogumelos?

Si, si, a dos cogumelos tamén. 

Antiguamente dábanlle mérito a eso?

Antiguamento non había, iso é duns anos para acó, non sei eu os anos que serán.

E xa rematamos, deixando a dona Carmen ollando nos libros fotos antigas do pobo e 

lembrando a súa xuventude. 
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ENTREVISTA A

 DORINDA HERMIDA CORRAL

Data de nacemento: 17-08-1931  

LUGAR DE “A PEREIRA”  SAN PEDRO 

DEUME 

Nacín  na zona dos Cadavás (cerquiña 

da Faeira), na misma parroquia,  despois 

casei e fun vivir a Monfero 13 anos e pa-

sado un tempo compramos aquí no lugar 

da  Pereira onde vivo. 

As costumes das que fala refírense á zona 

dos Cadavás e da Faeira onde vivíu can-

do era máis nova. 

Falamos sobre costumes referidas a sa-

nacións. 

“ERGUER A PALETILLA” 

Pois sí, cando eramos cativos  e estábamos un pouco morriñosos, decaídos … dicíanche… 

“A ver  tela paletilla tirada” E sí as máns tiñámolas desighuales  así cando nolas subían 

parriba entonces dábannos 9 palmadas:  6 na máis largha e 3 na outra. A persoa á que 

lle erguían a paletilla tiña que estar sentada nun banco coa espalda recta  colliante por 

atrás e levantaban os brazos parriba e dábanlle 3 palmandas á máis larga, 3 á máis corta 

e outra vez 3 á maís largha e despois unha pouquiña augha pa atráis. Eu pensó que algho 

facía eh. 

“LEVANTAR O CALLEIRO” 

Daquela tamén se levantaba o calleiro, o do calleiro son os pes, estirábannos no banco e 

tiraban ben polos pes, cando doía a barrigha ou así un pe sempre había de estar máis lar-

gho que o outro. Cando era así daban 9 palmadas no máis largo, 9 no máis corto e outras 

9 no máis largho e eu creo que facía algho. 

Outra maneira: 

Na miña casa sempre houbo sempre herbas medicinais e había unha planta que eu des-

pois nunca máis a vin, chamábanlle “ouropeso”  e 

desa metín 3 follas: 2  debaixo do pe máis largho  e 

1 debaixo do pe máis corto, poñíanse na zoca que 

daquela levábamos zocas. Decían que con aquelas 

follas tamén “levantaban o calleiro” 

O “ouropeso” era unha planta baixiña de follas alar-

ghadas, un pouco rizadas e ulía moi ben.

 

REMEDIO PARA DOR DE BARRIGHA: 

Cando doía a barrigha dábannos un ovo con ruda, 

facía ben, hai que botar pouquiñas follas de ruda 

porque é unha planta venenosa. Eu ás veces dicía 

que me doía a barrigha para que me desen aquela 

tortilla francesa con ruda.  

O  remedio en sí era unha tortilla francesa e a ruda picadiña. 

“QUITAR O SOL” 

Cando se andaba moito ao sol e se empezaba a estornudar ou a estar  mal, entón 

diciannos que nos quitaban o sol da cabeza: Poñíannos unha toalla  seca doblada aquí 

diante encima da cabeza, un vaso  de aghua, máis de mediado dado a volta,  aquí no 

centro  e facia burbujas a augha parriba. Iso facía ben, ainda que aghora a maior parte da 

xente non lle fai caso ninghún, pero daquela funcionaban que ao médico nunca se iba.

 

REMEDIOS PARA O CATARRO:

Se tiñamos un catarro veña cocer plantas ruda, eucalito 

Para os catarros da cativería, como nos ghustaba, facíase infusión de romeu cocido con 

mel. Para o maiores, facían viño férvido con moito azúcar ou mel e ao mellor botáballe 

unha cucharada de manteca de cerdo (pingho) Iso era fuerte eh… 

Tamén se facía unha tixolada de cebolas na sartén, fritiase a cebola normalmente e 

botábaselle o mel alí e  comían aquilo e ibanse deitar.
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BENDECIR O “FOGOSALVO”: 

Si que se facía, na Faeira, cando eu era pequena eu acordo que mo foron bendecir unha 

vez cando eu era moi pequena, pensó que fomos nove días e a min pasoume e non me 

fixeron máis nada nunca máis o tuven. Eu acordome que era unha muller moi maior que 

me deu bola de huevo. 

Dorinda atopou pola casa a oración de bendecir o fogosalvo.: 

“En el nombre del Padre,del Hijo y del Espíritu Santo, Amén” 

(Facendo cruces coa mán di:) 

“Antes del mar ser visto 

nació Cristo 

muera este mal 

y viva Cristo 

por la gracias de Dios 

y  de la Virgen María 

un “Padre Nuestro” y 

un “Avemaría” 

En el nombre del Padre, del Hijoy del Espíritu Santo, Amén.    

 

BENDECIR AS “VELIDAS”: 

As velidas son pequeñas manchas blancas que aparecían no escuro do ollo, esas 

bendecías mamá e iban 9 días bendecilas e pasábanlles. 

Collía 9 graus de trigo e botabaos nun cachariño con aghua  entonzas collíaos, botaba el 

nombre del Padre e cos graus facendo cruces encima dos ollos  dicía: 

“Santa Lucía tenía tres hijas: Una bordaba,  otra cosía, otra quitaba velidas a quien las tenía. 

Non é pola miña sabiduría, nin polo meu entendemento, e pola fe de Deus Padre e a Virgen María, un 

Padrenuestro e un Avemaría.”  

Rezaba o Padrenuestro e botaba o ghrau na aghua e se tiña a velida salíalle un globiño 

parriba. 

Ibanas  bendecir 9 días , sempre facendo o mesmo ritual e no medio rezábase o 

Padrenuestro.

BENDECIR AS QUEIMADURAS: 

Queimouse moito alí unha veciña e foille bendecir a mamá a queimadura 9 días. 

Caéralle augha férvida por diante e estaba moi dolorida e desesperada e íballa bendecir 

mamá e decía que quedaba tranquila. ¡Ai Mariiña canto dolor me quitas! 

Non era moi hixiénico pero eu vou dicir o que se facía: Escupiase un pouquiño, moi 

pouco, na queimadura e  dicíase facendo cruces: 

“Pan non é fame, 

Augha non é sede, 

Lume non é frío, 

Así como estas tres cousas son verdades 

Esta queimadura non cabe nin queza  

Nin faga unha cousa que me pareza. 

Non é pola miña sabiduría 

Nin polo meu entendimento 

Un Padrenuestro e un Avemaría.” 

(rezábase o Padrenuestro) 

Xunto daquela muller foi moitas veces, eu pensó que foi nove días. 

Cando nosotros  nos queimábamos unha queimadura pequena bendecíanola dúas ou 

tres veces e xa pasaba.

 

OUTRA MANEIRA DE CURAR AS QUEIMADURAS: 

Tamén aquí na casa hai un árbol que se chama “lágamo” 

que é moi bon para curar as queimaduras, cóllese a casca 

e cócese e con esa augha lávase a queimadura, ese árbol 

habíao baixando á central.  Imaxe dunha pola  lágamo  que 

ven sendo o Olmo : 

 

CURAR VERRUGAS: 

Para as verrugas hai moitas cousas;

Se íbamos por un camiño e atopábamos unha berza tirada 
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no camiño collíamos a berza e freghabamos as verrugas 

con ela e tirábamola por detrás do hombro esquerdo 

e  non mirábamos para onde iba a berza.

Outra, facíamola sanghrar un pouco e untábamos un 

bocadiño de pan e dábamoslle a comer ao can e dicíamos 

“Toma can, verrughas e pan”

Outra maneira tamén era ir a unha fonte que saía a augha 

da pena e poñíaselle aquela augha e tamén se decía unha 

oración que non me acordo ben.

Tamén se collía unha planta que se chama “celedonia” 

, cortábase e solta un líquido marelo e freghábanse as 

verrugas con él e pasaban.

CURAR OS SABAÑÓNS:

Mandábannos  freghar os  pés en 9 marcos e cando íbamos coas vacas íbamos buscando 

os marcos e dicíamos.

“Marcos e máis sabañóns van nunha xunta,

Marcos viñeron e sabañóns non”

Ao tempo que se facían cruces co pé no marco.

Iso había que facelo en 9 marcos das fincas.

CURAR OS DOLORES DA “REGLA”:

Non lle facíamos nada, aguantábamos, pero plantas pensó que hai algunha que eu lin, 

non sei se non será a salvia. A infusión de salvia paréceme que é boa para iso.

INFUSIÓN PARA DURMIR:

Eu fagho tódalas noites unha infusión que me fai durmir moi ben e bótolle:

Tomillo (que é bon para prevenir as gripes), llantén  (a planta grande), esa é moi boa 

para despejar os bronquios, sementes de fiuncho (para os ghases) e tamén lúpulo que é 

moi relajante e compro na herboristería e tamén lle boto tila e esa infusión tómoa polas 

noites.

CURAR A “TOSFERINA”:

Cando eramos pequenos tivemola todos, era unha tos que ouveabamos coma cas e 

dábannos cascas de eucalito pa fumar e os cativos era o que queríamos, todos fumando 

máis contentos as cascas esas, e ao médico non nos levaron e pasar pasounos, así que 

debía de funcionar.

CURAR A “SARNA”:

Unha vez tuvéramos a sarna e cocían piel de “sangrino” e iso limpaba todo. Cocíase a 

piel de ese árbol e lavábaste e limpaba todo.

CONSTIPADOS E FIEBRE:

Dábannos unhas freghas  desde os costados hasta os pés  cunha peza de  estopa  xa 

ghastada ou cunhas medias de lá que daquela facíanse de lá de ovella e tumbados na 

cama e decían :

¡Sacádeas pa fora!

Había que sacalas  freghas pa fora.

Aos nenos e tamén aos maiores poñíanlles un papel de estrazo con sebo derretido e 

había que durmir con iso.

Xa cando eramos máis grandes se tiñamos catarro qué facíamos, con tintura de iodo aquí 

polo peito facíamos así cuadros, e decían que facía ben. Daquela a tintura de iodo había 

en tódalas casas porque se usaba para desinfectar.

CURAR OS “CARAFUNCHOS”

Os carafunchos eran unhos ghranos grandes que se poñían e doían, tiñan pus, e daquela 

poñíase un pelexo de unto e cun pouco de mel e o explotaban deseghida.

Unha vez, cando xa estaba casada, puxéronseme a min  pola cintura adiante con grandes, 

coma cabezas de dedos e doen,  e daquela un chófer de cando estaban facendo o pantano 
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que tiña moita amistá co meu marido , díxome, vouche dar un remedio pa eles, xa verás 

como che  pasan. Toma levadura de cerveza, e tomara dúas botelliñas, que daquela viña en 

botelliñas aghora haina tamén en ghrano e pasáronme.

A levadura de cerveza debe ser moi boa porque eu tiven  unha infección na nariz que non 

me daba curado e despois do médico de cabeceira fu nao especialista e díxome: “Toma 

levadura de cerveza” e curoume.

CURAR OS “TIRIZÓS”

Pois daquela os homes  levaban no inverno uns pantalóns ghordos e empezaban a frotar 

un dedo así no pantalón hasta que o dedo estaba moi quentiño e poñianllo  alí encima 

pero eu creo que é ighual unha cousa quente.

CURAR “HEMORRAXIAS NASAIS”

Mandábannos poñer un pouco inclinados e sin ver 

o que tiña a hemorragia poñíannos na nuca unhos 

pauciños cruzados e pasar pasaba, témolo feito 

moitas veces.

ENFERMEDADES DA PEL:

Dorinda fala das propiedades que ten a caléndula, 

coa que se fai unha crema para curar  estrías, 

cicatrices e grietas da pel. Incluso un cuñado seu que 

está en Canadá curou con esa crema un grano que 

lle apareceu na cara e que tiña mal diagnóstico. Ela 

mesma intentou facer a crema coa receta que lle deu 

súa irmá pero non foi quen de atoparlle o punto.

OS PARTOS :

Naqueles tempos os partos eran na casa, atendían unhas mulleres ás outras, mamá tuvo 12 

fillos pero morreron 3 cando eran pequeniños.  Dalghun non lle axudou ninguna veciña, 

pareu ela sola.

Se a cousa era moi mal, moi mal daquela había que ir buscar ao médico a As Pontes, 

daquela estaba  Don Cesáreo Dopeso, Don Pedro  e había outro que non me acordó como 

se chamaba.  Dopeso consultaba por cerca do Avenida, había outro por onde está o Ferpu 

ou por alí, fun coa mamá que me doía moito unha muela e a muller del disque quitaba ben 

as muelas a medio camiño xa non me doía e xa non a quixen quitar.

Se había un enfermo ou algho urgente había que ir a buscalo médico nunc abalo, daquela 

xa había carretera pero estaba sin asfaltar, en casi todalas casas había un cabalo ou unha 

besta . Ibase buscar e máis ibase levar. No Budueiro aí en Ribadeume había un que lle 

chamaban  “O mediquín”, era un médico sin título,  aquel non había que levarlle nada, 

aquel viña andando.

CRENCIAS ARREDOR DA MORTE:

Había persoas que dicían que vían os enterros, conte algo diso.

Había unha muller que vivía na Faeira e ás veces xuntábamonos cando íbamos coas vacas. 

Aquela decía que vía todo e contábanos o que vía e poñíanos medo aquilo, iso si.

Despois había outro veciño, e erache verdá, porque daquela os difuntos viñanse enterrar 

aquí pero eran todo camiños e aquel home disque os vía todos, se aparecía  un camiño 

rozado  xa decían, vai morrer alghén que o tío Alexandre rozou o camiño e efectivamente: 

el rozaba o camiño para pasar o morto.

Eu neso creo moito que a min xa me pasaron cousas, cando eu era moi pequena ainda 

fun alindar cun irmao meu que era máis vello ca min, él era o que alindaba e eu iba con 

él, estábamos alí  diante nun sitio un pouco pendiente, para atrás estaban as vacas e para 

abaixo había un pouquiño de harbal e polo fondo dese campeiro pasaba un camiño e eu 

quedei alí sentada e meu irmao baixou ao camiño, colleu unha vara e estaba facendo na 

vara no camiño entonzas eu via polo camiño, antes de cheghar a onde estaba meu irmán 

eu vía unhas cuantas persoas e unha cousa blanca alarghada  e non sabía o que era e veña, 

veña  e  estaba cheghando ao pé de meu irmán mismo e  el alí cantando e eu decíalle: 

Pepe!  Pepe! Para que mirara porque estaban cheghando xunta del pero antes de cheghar 

mismo xunta del non vin máis nada, despois o camiño subía un pouco en pendiente e eu 

fijándome  a ver se o vía pero xa non vin nada máis e despois dixenllo a meu irmán e meu 

irmán reuse de min canto lle deu a ghana e cando cheghei á casa foi a primeira cousa que 
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lle dixen a mamá  e ela refunfuñeou así un pouco. Dalí a unhos días morreu unha rapaciña 

de 16 anos e levaba unha caixa blanca e pasou por aquel camiño e daquela foi cando me 

dixo a mamá : Iso foi o que viche ti muller!

Nunca me esquenceu, pero sentir xa teño sentido cousas : Cando me morreu o home, 

daquela había que madrugar moito pa ordeñar as vacas era no mes de Octubre e había 

que levantarse cedo para entreghar o leite cedo e unha mañá levanteime e estando aquí 

na cociña sentín un barullo e puxenme escoitando e pareceume que estaba encendida a 

televisión da nosa habitación, escoitei  na escaleira e non e outro día iba por alí abaixo 

e sentín tres badaladas da campana e non sentín máis, non fixen moito caso daquela  . 

Cando morreu o meu home, estando alí no tanatorio da Coruña eu quedeime así medio 

adormilada pero non durmía, sentín aquelas voces talmente como as sentín aquí aquela 

mañá e cando viñamos para aquí con el sentín as badaladas da campana.

Eu a esas cousas téñolles moito respeto.

Levaban comida cando había un difunto:

Teño oído que sí pero eu xa non o vin. Sendo eu ben nova morreron na casa coma 7 

persoas e non, non vin nada diso, a cenar quedábanse os familiares de lonxe  os vecinos 

non, iban ao velatorio e pasaban a noite coa xente, así sobre o día daban un traghiño de 

caña e un bocado de pan por se alghén o quería.

É hora de despedirse e a Señora Dorinda   amosa o seu xardín onde ten moitas 

plantas  para facer infusións e para curar doenzas de diferentes tipos.

 

 

ENTREVISTA A 

AUREA PRIETO RICO

Naceu o 28/.8.13, en Abadín, 

Castromaior.Alí viviu 40 anos e 

marchou para Goiriz, Vilalba.

Nas Pontes leva vivindo 13 anos.

Eran 9 irmáns.

INFANCIA:

A que xogaba?

- Alindando as vacas e traballando e ceibando as ovellas.

Non acorda ir á escola?

-Daquela non había profesores, nada; e había un señor que poñía escola polas mañás e 

dábamoslle un ferrado de pan que daquela era centeo. E despois que estabamos unhas 

horas nunha casa que poñía el escola, pois entonces íbannos buscar “pa” alindar as vacas 

e ceibar as ovellas. Traballaba moito.Chegar a casa e había que partir leña para queimar, 

había que carretar a leña para a cociña. Era todo diferente de agora.

Acórdase da guerra?

- Da que houbo aquí en España sí.
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E das cartillas e da fame?

- Había fame. Os falangistas iban ás casas e había que darlles do que había, 

senón  roubábano. E querían que fósemos falangistas, traíannos camisasbordadas e 

querían que firmaran para ser falangistas, pero nós nunca quixemos selo.

Nan osa casa nunca pasamos fame, había de todo. Había moita que traballar: había 

moitas vacas, moitas ovillas, moitas bestas. Era unha casa pudiente.

Había vecxiños con nenos con moita pobreza e a miña nai acollíaos e coidaba deles. Na 

miña casa cuidaron a 3 ou 4 fillos de pobres.

Como se divertía con 15, 16 anos?

- Facíanse 3 festas na parroquia e celebrábanse todas. Traíamos os parentes todos e 

amigos a comer. Matábanse animais que tíñamos de todo. A nosa casa era pudiente, a 

miña mamá xa era rica e o meu pai traía de Cuba moito diñeiro, moedas de ouro. E cando 

fixo a casa meteunas nun furado dos que quedan nas casas. Meteu un bote cheo de ouro 

e veu unha modista a cosere e a muller foi mirar alí ao bote, veu o bote alí e foi mirar e 

dixo:”Xesús, cantos botóns de ouro!, e estes moitos botóns teñen!. Non sabía que eran 

moedas. E pouco a pouco íbaos desfacendo.

As modistas ían polas casas a coser?

- ían as modistas, e os zoqueiros a facer as zocas, o aserrador para serrar a madeira. 

Daquela era todo polas casas.

Acórdase de cando ían ao míño?

- Cerca da miña casa tiña dous sitios para moer. Acórdome que sementábamos o liño, 

amañábamolo moito. O liño había que telo no río para amañalo. Despois había que 

trascalo, metíase no forno para secar. E do forno ao dereito “mazatábase” e fiábase; viñan 

as tascadoras e sacábanlle a casca e despois había que fialo. Sacábaselle a estopa. Coa 

parte mais fina urdíase e viñan as tecedoras polas casas urdindo e coa estopa tapaban o 

xénero coa lanzadeira. Este traballo todo facíase na casa de meus pais, tíñamos tear.

Tamén facíamos coas ovellas, trasquilábase a lá, fiábase e tecíase. Co liño e coa lá facíase 

a roupa para as camas e para traballar a xente: as chaquetas, as saias. Viñan as modistas 

e facían. Daquela o liño botábase en moitas casas para facer a roupa.

E a roupa das festas?

- Para ir as festas non levábamos a de liño, comprábannos a tea para facernos un traxe a 

modista que cosía polas casas. ´´As veces temos ido a Lugo para comprar o “género” e xa 

facíamos alí o traxe para a festa. Íamos no que facía o reparto do correo que pasaba pola 

mañá e pola noite, e aprobeitábamos para pasear, que coches non había, nen motos, nen 

bicicletas.

Acordo que o meu home para chegar a unha bicicleta, traballaba de aserrador, que 

aprendera co pai, e os domingos iba traballar á carretera, que andaban facéndoa. Entón 

gañou para unha bicicleta, que non había... nen tractores para traballar daquela.

En que íades ás festas?

- Andando todos, levábamos as zocas para andar e os zapatos nunha bolsita. Cando 

chegabas á festa cambiabas as zocas polos zapatos. Daquela tiña eu 15-20 anos.

E os médicos como funcionaban?

- Daquela curábase un coa botica nas casas. Ferviase viño e graxa de torrezmos, leite 

fervido con mel; con ortigas facíannos fregas para curar as febres. Polo lombo débannos 

coas ortigas e logo con alcohol ou ribeiro. Despois foi vindo un médico que era de muras 

e foi para Abadín. Era moi amigo da casa, nunca nada cobrou e había moito trato.

Viña a casa andando, non había coche, e tanto saía de noite como de día. Era moi boa 

persoa.

Que facían de comer para as festas?

-Moitas cousas e mellor que agora. Home! Agora fanse ben. Matabas un cabrito ou un 

año ou o que fora. Cocíase o lacón pa a festa e facías o asado. Matábamo-lo víspera e 

deixábamolo toda a noite a serenar. O outro día pola mañá despedazábase e facíase o 

asado e tamén o cocido que levaba de todo. Na miña cas matábanse cando as festas 5 
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cochos. Os xamós iban para a feira para poder comprar o azucre, o xamón, o aceite e 

cousas que non había na casa. 

Había moitos invitados e comían  todo o día e durmían na casa, que non había coches 

coma agora. Os homes dormían nas palleiras de herba seca e as mulleres na casa. 

Facíanse xergóns de follas de maiz, candom esfollábamos as folliñas mais blandiñas  de 

dentro eran as que xuntábamos para os xergóns.

Os dulces facíamolos de ovo, fariña e azucre. Facíamos os dulces para outras casas de 

encargo. Empezou a cociñar a miña irmá que é mais vella ca min, que tiña de veciña a 

unha que fora a Buenos Aires e viñérase. E aquela sabía facer o bizcocho e mais a tarta de 

almendra e mailo brazo de gitano. Primeiro aprendeu a miña irmá e despois aprendimos 

nosoutras. E íbamos cando a festa na súa casa para axudar. Facíamolo de noite que polo 

día había que traballar. Eu teño pasado máis noites sen durmir! E traballaba seguido 

como se estivera durmindo. E así aprendemos unhas ás outras. Eu teño batido máis ovos 

coa man que nin me acordo.?

Faciamos tarta moka, primeiro a crema para o baño maría e o brazo de gitano e...que 

ben sabía!. Faciamos buñuelos; primeiro preparabas a crema e quentabas o aceite e co 

aparato metías a crema no aceite quente e xa estaba.

Polo entroido había freixós, orellas, buñuelos... o que querías cada un.

Á nosa casa ten vido xente a pedir pan para comer e nós dábamosllo.

Tamén iban polas casas a xente pobre e quedaba a comer e durmir e axudaban nos 

traballos da casa. Unha vez quedouse unha muller cun pequeniño e a miña nai pediulle 

se se quedaba o neno. Non tardou nada en escapar correndo e deixarlle o neno á miña 

nai. Houbo qur raparlle o pelo e lavalo ben lavadiño e coa roupa que tiñas facíaslle pa el. 

Ese botou ata que se fou para o servicio. Era moi traballador.

Cando casou, a onde se foi?

- Casei con 40 anos e funme vivir pa casa do home que era de Goiriz. El era labrador 

tamén. Non tivemos fillos e criei á miña sobriña dende que tiña 2 anos.

E hoxe en día que estou viúva dende hai 30 anos, vivo coa miña sobriña Toñita, aquí nas 

Pontes.

CANCIÓNS:

“Unha vella foi á fonte

Por unha berza bebía

A berza estaba rachada

Toda a auga lle vertía”

“Unha noite no muíño

Unha noite non é nada

Unha semaniña enteira

Esa sí que é muiñada”

“Miña nai e maila túa

Foron xuntas á romería

Miña nai viña borracha

E a túa xa non se tiña”

“Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela

Co zapato Baixo e media de seda

A media de seda, de seda calada

Ven bailar Carmiña, miña namorada”

Nestas entrevistas transcribimos de forma o máis fiel posible o que 
estas mulleres nos relataron, respectando a súa maneira propia de expresarse. 
Moitas grazas a todas elas e  aos seus achegados  polo tempo e a amabilidade 
que amosaron para con nós. 
 
As Pontes, Novembro 2011


