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José María López Ferro “Na lembranza de D. Enrique Rivera Rouco, o cura dos Chaos”

NA LEMBRANZA DE D. ENRIQUE RIVERA ROUCO, “O CURA 
DOS CHAOS”, CRONISTA OFICIAL DO CONCELLO DE AS 
PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.

Xa van dez anos de ausencia dunha das persoas que máis fixo por As Pontes de 
García Rodríguez, D. Enrique Rivera Rouco. Sirva este número 5 da Revista 
de Hume para lembrar a súa persoa, por varios motivos: 1º Porque D. Enrique 
amosounos o camiño a seguir. 2º Porque el foi o primeiro en preocuparse polo 
noso pasado, polo legado dos nosos devanceiros… en definitiva, pola nosa 
historia. 3º Porque el é o pontumiense que máis merece estar na lembranza 
popular. 4º Pola súa persoa e xeito de ser. 5º Por todo o seu traballo.  
Hai pouco tempo, o 29 de setembro, por inicitiva dunha das Asociacións 
con máis historia no pobo, o Liceo Recreativo e Artístico, ofrecíalle unha 
homenaxe con motivo do 10º aniversario do seu pasamento. Interviron nesta 

SEMBLANZA:
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orde: por parte do Liceo, Juan Pérez; por parte de Hume, José Mª López; e , por 
parte do concello, o alcalde Valentín González. Deste acto saíron propostas 
e compromisos que agardamos se vaían cumprindo ao longo de corto-prazo.

Reproducimos deseguido as verbas que alí se pronunciaron por parte de HUME:

Bo día! 
Primeiramente agradecer ao Liceo Recreativo e Artístico que me convidaran 
a  participar neste acto conmemorativo do 10º aniversario do pasamento de 
D. Enrique Rivera Rouco e, como non, agradecer a vosa presenza nel. Todos 
sabemos co Liceo é a asociación cultural  en activo máis anterga do concello, 
e é de felicitarse que tiveran esta idea e que tomasen o temón nesta homenaxe 
veciñal cara un personaxe do pobo tan importante para todos nós. Polo 
tanto as nosas felicitacións e os nosos agradecementos para o Liceo por esta 
iniciativa. (E digo nosas e nosos porque penso que así o sentimos os veciños-
as de As Pontes de García Rodríguez). 

A miña presenza neste acto débese a que a Asociación Hume, da que formo 
parte, trata de seguir adiante co traballo de D.Enrique. El abriu o camiño do 
estudo do noso pasado, da nosa Historia (hai moito por descubrir, por estudar, 
por transmitir e amosar dela coa axuda desinteresada de moita xente) e nós 
intentamos seguir ese camiño na medida das nosas posibilidades.

Neste acto-homenaxe esbozarei uns datos biográficos e logo falarei da persoa, 
da súa obra e da súa importancia. E para rematar, unhas conclusións:
Naceu un 17 de xaneiro do ano 1938 no lugar dos Chaos, non moi lonxe de 
eiquí. Foi o segundo de catro irmáns, tres homes e unha muller. Os seus pais 
chamábanse Don Jesús Rivera Cal e Dona Cándida Rouco Corral. 
Á idade de catorce anos (1952) ingresa no seminario de Vilanova de Lourenzá 
e, ao cabo dun ano, trasládase ao de Mondoñedo. No ano 1963 foi ordenado 
sacerdote.

O bispo Don Jacinto Argaya destínao 
inicialmente á parroquia do Freixo (o 
día 07 de xaneiro de 1963 era nomeado 
Ecónomo) e San Mamede (o día 20 de 
xullo de 1963 era nomeado encargado). 
Alí pasará catro anos ata ser enviado a 
Lousada. 
Neste período xa quedou patente a súa 
preocupación polo Patrimonio, pois 
primeiramente propiciou a restauración 
da igrexa de Lousada e, máis tarde a de 
Roupar, e logo a do Aparral.
Durante catorce anos estivo de 
coadxutor da parroquia de Santa María 
de As Pontes.
Desenvolveu moitas actividades na vida 
social da vila: Vicepresidente da directiva 
do Liceo Recreativo e Artístico (do 21 de xaneiro do 76 ao 28 de marzo do 82), 
Cronista Oficial do Concello de As Pontes de García Rodríguez (nomeado o 
04 de decembro do 81), membro da xunta de Protección Civil (1984)… O que 
nos ven a demostrar o seu compromiso cos seus veciños e a súa entrega co 
seu pobo.
Finou o 18 de setembro de 2002. (Cumpríndose hoxe 10 anos e 11 días da súa 
ausencia).

A súa  persoa:
Entre os seus veciños era coñecido como o “Cura dos Chaos”, lugar onde 
nacera, mais non só por este motivo, penso que este apelativo lle vén porque 
entre os ponteses ou pontumienses (como el gustaba de dicir) representa 
unha aceptación de veciñanza. Non era somentes o crego, era un veciño 
máis, un amigo. E isto era así porque a súa forma ou xeito de ser era 
especial: humilde, sinxelo, cheo de humanidade, servicial, de bo carácter, 

Primeira misa
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desinteresado, meticuloso no traballo, preocupado polos demais, sempre 
disposto a axudar… Ese era D. Enrique. Un crego atípico nunha época onde o clero 
aínda tiña moito poder e mando na sociedade. A súa Igrexa era a do servizo aos demais, 
non a do poder. Esta era a persoa, este era o noso crego.

A súa obra:
Outra calidade de D. Enrique foi o interese 
que amosou sempre polo coñecemento 
do noso pasado, sendo o pioneiro do 
estudo histórico da localidade. Sempre 
interesado en pescudar en arquivos, 
documentos, achádegos arqueolóxicos…; 
carteándose con outros estudosos da 
época e intercambiando información (ex. 
Con Don Enrique Chao Espiña, cronista 
oficial de Viveiro) tratando de aportar 
datos á nosa historia. Todo este traballo 
plasmouse no ano 1976 nun libro (Historia 
de Puentes de García Rodríguez), que durante 
os 36 anos que van da súa publicación foi “a 
biblia da nosa historia” pois xeneracións de 
estudantes consultáronno ao longo deste 
tempo ao ser o único referente do noso 
pasado.
Posteriormente no ano 1983, publica 
unha separata na revista de ESTUDIOS 
MINDONIENSES, Nº 1, baixo o título de: 
“El Santuario de Nuestra Señora de Peña de 
Francia”. No ano, 1987, un libro sobre “El 
Santuario de Nuestra Señora del Carmen de As 
Pontes de García Rodríguez, su origen y devoción”. 
A todo este traballo hai que engadir 

publicacións periódicas no xornal A NOVA UNIÓN, máis de 25 artigos 
publicados nas revistas das Festas do Carme, 35 artigos aparecidos no xornal 
LA VOZ DE GALICIA, folletos da feira do Grelo, dos Cogumelos, etc…

A súa importancia:
A importancia de todo este traballo inmenso de D. Enrique está, 
principalmente, nun feito moi salientable: O de ternos dado identidade, 
identidade como pobo, ese é o seu mérito. Ese traballo fíxonos ver que 
eramos un pobo cunha historia propia. Xa non era só a historia de España 
que algúns estudamos nas enciclopedias Álvarez, era a nosa, a Historia (con 
maiúscula) de As Pontes de García Rodríguez. Este é o verdadeiro valor 
do seu traballo. Nos seus artigos foinos descubrindo algo novo cada día, 
relacionado co noso patrimonio: mámoas, castros, capelas, pontes, cruceiros, 
igrexas, hórreos… E nós íamos coñecendo e aprendendo algo máis do noso 
pasado e  valorando o que tíñamos.
Por outra banda hai que valorar tamén o seu traballo desde outro punto de 
vista, o de que se trata dun traballo feito nunha época onde non había moitos 
medios técnicos nin económicos (a información escaseaba, a informática 
non existía, a bibliografía era cara, os transportes poucos e caros, as axudas 
económicas inexistentes… Hoxe algo impensable para nós se nos falta todo 
isto, verdade? Mais el foi quen de facelo, demostrando que querer é poder. 
Moitas veces coa intención e o traballo fanse cousas moi grandes.

Unhas conclusións para rematar:
Eu desexo que despois de todo o exposto chegárades a estas conclusións:
1º Da importancia que para os ponteses ou pontumienses ten a súa figura e 
que non debemos esquecela. Hai que dala a coñecer ás vindeiras xeracións 
explicándolles quen foi e o que fixo. Ninguén morre definitivamente ata que 
desaparece da nosa memoria.
2º Hai un traballo espallado (publicacións, artigos, folletos, programas de 
radio e TV…) que sería preciso recoller nunha ou en varias publicacións para 
evitar que se perda (persoalmente comprométome a colaborar nesa recollida 
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con quen se anime a facelo) e logo tratar de dalo a coñecer.
3º Que temos unha débeda histórica con D. Enrique e que dalgún xeito hoxe 
recoñecemos públicamente. O interesante sería darlle continuidade a este 
recoñecemento no tempo institucionalmente polo Concello
O Liceo Recreativo e Artístico fai a proposta de que se lle poña o nome de D. 
Enrique á Biblioteca. Sería unha maneira de que o seu nome estivese sempre 
aí, entre nós. 
E porque non…e sen facer menosprezo ao autor, eu tamén atreveríame a pedir 
unha estatua máis realista que a que aquí temos para que a xente se lembre 
ou saiba de cómo era realmente. Quedaría ben na praza da Vila, lugar que si 
lle gustaba, polo que tiña de histórico. Solicitamos ao Sr. Alcalde un xesto 
neste sentido. Tamén que eiquí temos un fillo predilecto de As Pontes de 
García Rodríguez, ninguén máis ca el o merece. 
4º Decatarnos de que o Patrimonio pontés, como D. Enrique nos amosou, é 
moi importante e está infravalorado, descoñecido, desprotexido… O Concello 
como garante da súa conservación ten unhas obrigas para con el. É preciso un 
Centro de Interpretación do Patrimonio ou un Centro de Estudos Ponteses, 
ou chámeselle como se lle chame, é preciso un traballo de inventariado, 
de catalogación, de posta en valor, de estudo, de difusión, de protección… 
porque temos unha obriga coas novas e coas futuras xeracións para legarllo 
en condicións, e, ao mesmo tempo, unha débeda con D. Enrique e con todos 
os nosos devanceiros que nos deixaron ese leigado.

E para rematar, engadir, que persoalmente teño que agradecerlle a D. Enrique 
as súas verbas na inauguración do Museo Etnográfico, alá polo 11 de maio do 
1987, que marcou o meu camiño e, entre outras moitas cousas, dixo: 

“O Museo aléntanos a coñecer e conservar a nosa Historia, coa importancia e 
transcendencia que de por si ten, porque a historia vén ser o coñecemento dos 
acontecementos do pasado dos nosos devanceiros; da evolución humana e as súas 
causas… É mestra da vida, porque marca os camiños e porque moitas veces repítese…”

Moitas grazas Don Enrique!
Moitas grazas a todos!

29 de setembro do 2012

ACTO CONMEMORATIVO DO 10º ANIVERSARIO DO PASAMENTO DE 
DON ENRIQUE RIVERA ROUCO, CRONISTA OFICIAL DO CONCELLO 
DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.

                                                 José María López Ferro
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     Río Eume

Despois de varias fontes a auga zugar
e o encoro da ribeira ter que salvar
pasa o Eume a carón das Pontes.

A tramos baixa todo alborotado
como se fose moi apurado
saltando de coio en coio.

Por outros treitos se pasar caladiño
como cando pasa pola presa do muíño
sen ter apuro en chegar.

Despois da Central Eléctrica refrescar,
e parte da súa auga no lago deixar
relanza no pantano da Capela.

Cando o encoro máis a fraga salvou
e á ría que leva o seu nome chegou, 
co mar se funde e desaparece.

Que ledicia ir pola súa beira paseando,
ver as follas secas como van flotando
mais as troitas, sempre bulindo!

Ortigueira, verán 2012
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Inicio con este traballo unha serie de artigos adicados ao contido do Museo 
Etnográfico do C.P.I. “Monte Caxado”, que agardo poder continuar en 
sucesivas edicións da revista de HUME. Como a nosa vida comeza pola 
nenez, eu quero comezar por ela, concretamente por un aspecto dela: o xogo. 
No Museo están recollidos moitos xoguetes e xogos populares, tamén faltan 
moitos hai que dicilo; máis quero facer eiquí alusión a algúns deles (dos que 
están e dos que non), non a todos porque ocuparía toda a revista.

Posiblemente este artigo, aos que pasamos dos cincuenta, traeranos 
lembranzas da nosa nenez e, aos mozos, descubriralle un mundo novo que 
está ao seu carón e do que non se decatan.

Dende sempre, en todas as culturas, en todos os paises, os nenos 
xogaron. O xogo é unha preparación para o desenvolvemento –xa de adulto- 
na sociedade. O xogo individual crea destrezas, habilidades e densenrola a 
imaxinación; o xogo colectivo, asemade, ensina o acatamento das normas, 
das reglas, o respecto cara os outros, aprender a gañar e, tamén, a perder.

O principal do xogo é que o neno ou a nena sexan quenes xoguen, os 
que fagan o xogo e os que disfruten do xogo; e que non sexa o xoguete o que 
xogue, tal e como acontece coa maioría dos xogos de hoxe. O bon que tiñan 
os xogos e xoguetes tradicionais é que os nenos participaban activamente do 
xogo, dende a súa construción ata o xogo en si; hoxe, cos xoguetes actuais, 
son xogadores pasivos. A tecnoloxía contribuiu moito a esto.

Hai na nosa cultura galega uns xogos individuais que a min, 
particularmente, gustame chamarlles “enredos” porque de pequeno pasaba 
moito tempo, como dicía miña nai, “enredando con eles”. Son xogos que os 
maiores facían aos pequenos para telos entretidos, enredando. 

Estes xogos ou enredos, polo xeral, estaban feitos con materiais 
naturais na súa maior parte. Os maiores aproveitaban o pouco tempo libre 
que tiñan para facerllos aos máis pequenos. Avós e avoas, nais e pais e tíos e 
tías eran, polo xeral, os artífices deles. Os materiais: a madeira, a canabeira, 
os xuncos, a casca de pino, cordóns, flores, landras, patacas…

Moitos destes enredos estanse a perder pois co avance da tecnoloxía 
e a perda do contacto coa natureza xa deixaron de facerse, e agora os rapaces 

non saben facelos a non ser que alguén  lles amose como facelos. Para que 
quede unha lembranza deles vou tratar de recollelos, aínda que moitos están 
xa recollidos en libros. Tratarei de contar como os faciamos nós, pois pode 
ser que noutros lugares se fixeran doutra maneira.
 No noso Museo Etnográfico do CPI Monte Caxado temos algúns 
deles colocados nas vitrinas da sección adicada a “OS XOGOS”, situada na 
entrada e que é a primeira en verse según se entra para comezar a visita. 
Estades convidados a visitarnos e velos alí.
 Aclarar que axudareime de debuxos e fotografías para facilitar a 
súa reprodución polo lector, se desexa facelos. Tamén que nalgunhas fotos 
aparece a miña filla Rosalía, pois hai anos amoseille como facer e xogar con 
algúns e aproveitei para facerlle fotos da ocasión e agora serven para ilustrar 
o traballo.
 Para a súa descrición vou clasificalos polo material do que estén 
feitos:

XOGOS FEITOS CON PAPEL:

               Aínda co papel non o atopamos tal e como é na naturaza, vou comezar 
por el xa que era un material moi recurrido aínda que pouco abundante. 
Falamos dun tempo no que o papel era un ben escaso e caro, conseguir un 
anaco para xogar era todo unha festa. Por outra banda o papel existente era 
máis pesado e gordo, papel de estraza  ou de xornais era o máis abondoso. 
Nembargantes apañábamos para facer todo tipo de xoguetes con el, aínda co 
que xa estaba escrito (dos cadernos vellos).

Con el facíanse moitos enredos, sobre todo para os máis pequenos, 
imos ver algúns.  (Aclarar que as indicacións que dou para as construcións 
parto sempre dun folio, que é o máis habitual nestes tempos).

- Avións.- No mundo da papiroflexia (arte de facer figuras con papel) 
temos moitos exemplos de avións diferentes. Nós, de pequenos, tiñamos 
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dous xeitos de facelos, un era moi simple, con poucas dobreces  e, o outro, 
máis complicado con varios pregues. Imos ver o proceso de elaboración do 
complicado axudándonos dun debuxo (podemos partir dun folio coma no 
esquema e seguindo os pasos sinalados, faremos o avión). 

Outra cousa que tiñamos que ter en conta é a do lanzamento, 
hai que axudarse do xogo do pulso (da man) para lanzalo ben e que voe a 
moita distancia, en ocasións subiamonos a un lugar alto pois así tiñamos 
máis posibilidades de que chegara máis lonxe ou de que botara máis tempo 
voando.

Tamén os pintabamos con lapis de cores para facelos máis bonitos e 
distinguilos dos outros avións doutros nenos.

Proceso para 
facer o avión.

Remate do proceso e 
xeito de lanzalo.

- Sombreiros.- Prenda de papel moi recurrida, sobor de todo cando se 
xogaba con espadas, pois o sombreiro dáballe a un un aire máis marcial. O 
proceso para facelo era un proceso similar ao de facer barcos, aínda que a 
metade de curto. Está explicado no debuxo correspondente ao dos barcos.
- Barcos.- O papel é un elemento pouco resistente a auga, mais se os poñíamos 
en agua termaban algún tempo mentres o papel non se enchoupara. Tamén 
facíanse para xogar polo seco, ás veces, dábaselle cor. O proceso para facelos 
era o seguinte:
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Pasos para facer o sombreiro, e partindo del o barco.

- Ceo-inferno.-  Dúas cores representaban o ceo e o inferno, a cor azul 
loxicamente era a do ceo e a vermella a do inferno. O xogo consistía en facer 
unha pregunta que tiña sempre unha desposta numérica, comezando cunha 
cor abríase alternativamente á vez que se contaba ata chegar ao número 
respostado, de sair cor azul íase para o ceo e de sair cor vermella, para o 
inferno. O proceso para facelo era o seguinte:
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Pasos para construír o xogo do ceo-inferno.

- Transparencia.- As transparencias axudaban a desenvolver a imaxinación 
creativa, pois os debuxantes que as facían competían a facelas o máis orixinais 
posible, ao mesmo tempo que se practicaba o debuxo. Consistía en coller un 
papel, pregalo pola metade e, na primeira metade facíase un debuxo dunha 
persoa cunha lanterna, un automóvil, unha farola, unha casa con ventás… é 
dicir, tiña que levar sempre un punto de luz. Na cara que quedaba pregada 
debaixo, facíase un corte ao papel, concretamente toda a zoa que reflexase esa 
luz. Ao mirar ao trasluz o debuxo víase perfectamente a parte que iluminaba 
ese punto de luz (foco, lanterna, vela…). 

Imaxe de como se ve ao trasluz.

- Santos ou monecos recortados.-  Polo día dos Santos Inocentes (28 de 
decembro) os rapaces e rapazas facíamos santos papel, ou monecos, para 
poñelos nas costas daqueles infelices que caían nas nosas mans. A broma era 
que non se dira conta e fose pola rúa co santo colgado das costas. Facíanse en 
serie, xa que cantos máis pregues ou dobreces se lle fan ao papel máis saen e, 
ás veces, tamén era un entretenemento para todo o longo do ano. Botándolle 
imaxinación facíanse monecos moi orixinais, outras veces eran árbores, 
frores… que saían case que iguais e unidos por un dos seus extremos.
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Xeito de facer os santos ou monecos, cantos máis pregues máis monecos.

- Muíño de vento ou “molinillo” .- Era este un xogo para os días de algo 

de vento ou para ir correndo con el cara o vento, pois era o vento o que o facía 

xirar cando batía nas aspas do muíño. Facíase cun papel, unha tesoira, un 

alfinete e un pau. Lembro que nas festas habíaos de cores rechamantes que 

chamaban a atención dos nenos.
Proceso a seguir para facer o muíño de vento.



3332

“Os xogos populares”Xosé María López Ferro

- Vaso.- Facíamolos na escola de D. Senén e de D. Manuel, no Poboado, para 
cando íamos beber aos grifos ou billas dos lavabos. Pois, ou bebías na man , 
ou pola billa ou facías un vaso de papel para beber.

Pasos para facer un vaso.

- Sopramocos.- Eran empregados para dar sustos cando pillabas a un 
distraído. A acción do aire ao batelo cun golpe seco, fai abrir a parte dobrada 
e produce un estalido que se pilla a un desprevenido pode asustalo.

Pasos da construción dun sopramocos e xeito de facelo funcionar.
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De papel había outros moitos xoguetes ou enredos, mais sería imposible 
poñelos todos porque o artigo faríase moi extenso. Citarei algúns dos que me 
lembro de xogar: O soprón ou bomba de aire, que enchíamos de fariña ou do 
po da tiza e ao apertalo saía por un dos extremos enchendo de tiza ou fariña 
ao incauto que pillabamos; o abano; o acordeón; os trenzados; os papaventos; 
as bandeiras; puntillas ou tapetes; estrelas… Con todos eles os nenos non 
somentes xogabamos, senón que tamén aprendiamos a pregar e a cortar coas 
tesoiras, habilidades que hoxe se perden pois a súa práctica non é habitual.
 
- Os dardos.- Este é un xoguete feito con papel, madeira (escarvadentes), 
alfinete e fío. Facendo logo unha diana cun cartón e pintándoa xa tiñamos o 
xoguete completo. Ás veces, tamén se pintaba enriba da madeira ou taboas 

das cabanas. O xeito de facelos descríbese deseguido no esquema.

Esquema para facer os dardos.

Continuación do esquema. Amosa como facer o estabilizador.

Diana e dardos.
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XOGOS FEITOS CON MADEIRA:

Unha das características dos xoguetes populares era que estaban elaborados 
con materiais da natureza, que un tiña a man en todo momento: cando se ía 
cas vacas, cando se ía traballar ás leiras, cando se ía ao muíño… Un destes 
elementos naturais moi recorrido para facer xoguetes era a madeira, pois 
ademais de estar a man en cada momento (canabeira, sabugueiro, bidueiro, 
carballo, castiñeiro… ) era empregada por ser un elemento forte e resistente 
que podía aturar o uso dado aos xoguetes polos rapaces. Imos ver algúns.

Xogos feitos con canabeiras:

Cando era o día da festa, a maioría dos cativos corriamos tras dos fuegos para 
pillar as canabeiras con dúas finalidades: obter as canabeiras e o cordón que 
traían. O cordón era moi apreciado, pois ao vir embreado, era moi resistente 
e os rapaces o empregabamos para os arcos e para os tirabalas, entre outras 
cousas.
Tamén empregabamos as canabeiras dos 
rabos das escobas, que eran máis grosas 
e para certos enredos adaptabasen moito 
mellor. Ás veces tamén había que tiña 
canabeiras plantadas, nas aldeas soía 
habelas, entón era máis doado facer estes 
xoguetes. Imos ver algúns deles:

- Xilgareira.- Xogo para os pequerrechos, 
feito de cana grosa e outra máis delgada. 
Precísase un anaco de cana cun extremo 
cego, nel practícanse dous furados un  a 
tres ou catro centímetros da parte inferior 
ou cega e outro a dous da parte superior 

- Cichón ou xeringa.- Estaba feita 
cun anaco de cana cortado por un dos 
seus extremos no que se introducía 
un pao un pouco máis longo ca ela 
e cun fío enrolado na punta para 
que faga de émbolo e presione. 
No outro extremo cego da cana 
facíase un furadiño para a entrada 
e saída da auga. O xogo consistía, 
primeiramente, en absorber auga 
tirando do émbolo cara atrás e, logo, 
xiringala, empurrando o émbolo cara 
adiante, para mollar ó compañeiro.

- Castañolas.- Este enredo é, en 
realidade, un pequeno instrumento 
musical que servía para acompañar 
unha canción sempre que se seguira 
ben o ritmo. Componse dunha cana 
fendida en sentido lonxitudinal e 

Xilgadeira.

Cichón ou xeringa.
ou aberta. No furado inferior 
introduciremos un anaco de cana 
máis delgada cun furado coma o que 
se fai nas frautas. Énchese de auga ata 
a altura do furado máis baixo onde 
se meteu a cana pequena e sóprase 
pola ela tapando e abrindo ó mesmo 
tempo a parte superior prodúcese o 
son que imita o cantar do xílgaro.

Castañolas e xeito de agarralas e tocalas.
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unida por unha das súas partes 
cunha cinta adhesiva. Como a outra 
parte queda aberta ó golpear cos 
dedos nesta e tendo a outra parte 
fixada entre os dedos, prodúcese o 
son dunhas castañolas. Somentes 
hai que golpear co ritmo axeitado 
para cada canción.

- Flautas e pitos ou asubíos.- 
Coas canas tamén se facían 
instrumentos musicais sinxelos, 
como flautas e asubíos ou pitos. 
Había que facer as boquillas e os 
furados de forma axeitada pois do 
contrario corríase o risco de que 
non funcionasen e perderiamolo o 
tempo e o traballo.

- Canabeira para pillar grilos.- 
Facíase cun anaco de canabeira 
cun extremo pechado e o outro 
aberto. Outras veces un tubo 
metálico cun extremo pechado 
valía igual. Había que poñelo coa 
punta aberta no furado e a pechada 
cara arriba, agardar que o grilo 
quixera saír e cun movemento 
rápido sacar a canabeira coa parte 
aberta cara arriba para que non 
caera o grilo. Os grilos metiamolos 
en xaulas ou grileiras feitas con 

xuncos trenzados.

Pito ou asubío e flauta.

Canabeira para pillar grilos.

Xogos con sabugueiro ou bieiteiro:
Na beira dos ríos medra unha árbore que é o sabugueiro, coñecido por esta 
zoa como bieiteiro. Ten unha característica que todos os nenos coñecíamos 
que é que se pode facer oco por dentro, ao quitarlle unha especie de algodón 
que ten. Polo que en moitas ocasións non era preciso ter canabeiras para facer 
xoguetes, habendo biuiteiros estaba solucionado, aínda que os resultados 
moitas veces –dependendo do xogo- variaban.

- Pitos ou asubíos.- Feitos de xeito 
similar aos de canabeira. Ao igual 
que naqueles o importante é facer 
ben o furado e a boquilla, pois do 
contrario non tocará. Para facelos 
as ramas que se empregaban eran 
as pequenas e delgadas, non podían 
ser moi grosas.

- Tiratacos.- Eran as escopetas 
que tiñamos os nenos. Composto 
de dúas partes: unha oca (o canón) 
e feita con sabugueiro ou bieiteiro, 
dunha lonxitude duns 15 a 20 cm 
aproximadamente e, a outra, doutra 
madeira e chamada baqueta.  Como 
proxectil empregabamos estopa ou 
papel mastigado. 
 O funcionamento era 
moi simple, no canón metíase un 
pouco de estopa ou papel mastigados e empurrábase coa axuda da baqueta 
ata un extremo do canón. No outro lado poñíamos outro anaco de papel ou 
estopa mastigados, quedando entre ámbolos dous extremos unha cámara 
de aire. Logo coa baqueta empurrábamos un pouco a estopa ou o papel 

Pito feito con sabugueiro ou bieiteiro.

Esquema da flauta e
do pito cos furados e boquilla.
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- Tiratacos.- Eran as escopetas que tiñamos os nenos. Composto de dúas 
partes: unha oca (o canón) e feita con sabugueiro ou bieiteiro, dunha lonxitude 
duns 15 a 20 cm aproximadamente e, a outra, doutra madeira e chamada 
baqueta.  Como proxectil empregabamos estopa ou papel mastigado. 
 O funcionamento era moi simple, no canón metíase un pouco de estopa 
ou papel mastigados e empurrábase coa axuda da baqueta ata un extremo do 
canón. No outro lado poñíamos outro anaco de papel ou estopa mastigados, 
quedando entre ámbolos dous extremos unha cámara de aire. Logo coa 
baqueta empurrábamos un pouco a estopa ou o papel para que collera presión 
e poder poñer algo suxeita a baqueta. Deseguido impulsábamos fortemente 

a baqueta. A presión 
interior facía saír o 
proxectil do extremo 
impulsado. Acadaba 
unha distancia 
considerable ao 
mesmo tempo que 
a presión do aire ao 
liberarse facía o son 
dun tiro.

Tiratacos e esquema dun tiratacos.

Castelo feito con leños.

– Castelo de leña.- Cando os 

maiores da casa facían a leña 

para quentarse no frío e húmido 

inverno, os nenos aproveitaban 

para face-los castelos coa 

leña. O xogo consistía en ir 

apilando dous leños a xeito 

horizontal e paralelos, para 

deseguido atravesar outros dous 

perpendiculares ós primeiros, 

e así sucesivamente ata que o 

castelo se derrube. Este xogo 

tamén se podía practicar cos 

carozos de millo ou coas pinzas 

da roupa.

- Andacamiños con carrete de 

fío.- Este era un dos enredos 

para os días chuviosos, dos 

moitos que temos ó longo do 

ano, facíase cun carrete de fío e 

unha poliña curvada e gallada 

na punta. Poñíase o carrete en 

horizontal no chan e collendo 

a poliña coa man polo lado 

non gallado e metendo a galla 

Andacamiños e xeito de movelo.

para que collera presión e poder poñer algo suxeita a baqueta. Deseguido 
impulsábamos fortemente a baqueta. A presión interior facía saír o proxectil 
do extremo impulsado. Acadaba unha distancia considerable ao mesmo 
tempo que a presión do aire ao liberarse facía o son dun tiro.
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no carrete, empurrábase este polo chan. É un enredo que require de certa 
habilidade. Podíanse facer carreiras, facer unha especie de circuitos, poñer 

obstáculos... Xogábase dentro da casa.

- Arco e frechas.- Este era un xogo que requería unha certa habilidade para 
face-lo arco e as frechas, xa que primeiramente había que elexir as mellores 
varas para elo. Unha máis longa e con certa flexibilidade para o arco (de mirto, 
bidueira...) e outras rectas para as frechas, (as mellores estaban feitas de 
mirto ou abeleira). Tamén un cordón ou bramante, os rapaces aproveitaban 
o bramante que viña coas canas dos foguetes que se pillaban nos días das 
festas.

Arco e frecha.

Ao pao do arco facíanselle dúas fendas pequenas na casca para pasa-lo cordón 
e tensa-lo arco. Ás frechas punta e un pequeno rebaixe no outro extremo 
para engancha-lo cordón. O xogo consistía en ver que chegaba a frecha máis 
lonxe ou ver quen lle atinaba a un obxecto ou diana.

- Viravai.- Para facer este enredo precisábase dun carrete de fío, un cordón 
de medio metro atado a el, un pao que se metía no furado do carrete ó que 
previamente se lle cerrara o furado na parte superior e unha chapa pequena 
de madeira ou lata para face-la hélice que tiña dous furadiños no centro e 
que encaixaban en dous saintes ou puntas que previamente se puxeran no 
carrete. O xogo consistía en facer sair dita hélice xirando e voando ó mesmo 
tempo, cando se tiraba fortemente do cordón.

Viravai e xeito de facelo funcionar. Esquema dun viravai.
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- Tirabalas.- Este era un dos enredos que non faltaba no peto dos meus 
compañeiros, nin no meu. Cun coiro, unhas gomas de  cámaras (das bicicletas 
ou dos coches), unha galla (par nós de mirto era boa) e un cordón construíase 
o tirabalas. Lanzábanse pedras e o xogo consistía en atinarlle a un bote, unha 
botella ou calquera outro obxecto que se tomase como diana. Tamén era 

frecuente ir ós paxaros.

Esquema da feitura dun tirabalas e xeito de tirar.

- Rodicio ou muíño de auga.- Este era un enredo moi recurrido cando se 
ía a alindar as vacas, pois nos prados había uns regos de auga para manter os 
prados húmidos todo o ano. Neles e con madeira de salgueiro facíanse uns 
muíños ou rodicios,  e unhas gallas para sostelo que se chantaban nas beiras 
do rego ata que as aspas do muíño entraran na auga, movíanse sen parar. 
Ás veces facíanse presas un pouco máis arriba de onde se poñía para logo 
abrirlles e que se moveran con máis forza.

Rodicio ou muíño de agua.

Debuxo de cómo funcionaba e se situaba o rodicio ou muíño de auga.
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- Borracha.- A borracha estaba feita de madeira. Facíase cun círculo de 
madeira e un pau aguzado que atravesaba o círculo polo medio. Tamén 
habíaas torneadas, e cadradas con letras para formar palabras. Podíanse 
pintar de cores e cando bailaban eran moi curiosas as cores que ían formando 
segundo a velocidade. O nome de borracha débese a que ao final do baile, fai 
o mesmo que o borracho, vaise para os lados.

Borracha e borracha torneada.

Borrachas de letras.

- Carraca.- Xoguete sonoro 
feito de madeira. Polo xeral, 
eran feitos polos maiores xa 
que require certa habilidade 
e uso de ferramentas. 
Habíaas máis grandes (as 
dos mozos) e máis pequenas 
(as dos nenos).  Estaba 
formada por unha lingüeta 
que ao rozar cunha roda 
dentada (colocada entre 
dúas táboas) producía un 
son por mor das vibración. 
Era empregada polo 
Antroido, pola Semana 
Santa e nas cencerradas.

- Peón ou buxaina.- Polo 
San Martiño, trompos 
ao camiño. Refrán que 
explica a época de xogar á 
buxaina, peón ou trompo. 
Requería certa habilidade 
á hora de tirar o peón e 
de soltar o cordón que se 
envolvía ao seu redor para 
darlle forza de xiro. Había 
competicións de moitos 
tipos, a máis corrente era facer un círculo no chan, bailar dentro a buxaina e 
os outros tirar as súas intentando sacala do círculo. Tamén podía ser xogar a 
quen máis tempo botaba bailando. Ou aproximala a un círculo pequeno… A 

imaxinación era moita!

Carraca.

Peóns ou buxainas.
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XOGOS FEITOS CON XUNCOS:
Os xuncos eran moi empregados para facer certos xoguetes que aportaban 
tamén habilidades nas nenas e nos nenos, coma a de saber trenzar  ou saber 
tecer, empregadas despois xa de mulleres para facer as trenzas no pelo e xa 
de homes para facer cestos. Asemade para enristrar as cebolas, por exemplo.

- Foguetes de xunco.- Xogo que 
se practicaba moito nos días das 
festas do patrón e nos seguintes, 
imitando os foguetes que se 
tiraban esos días. Arrincábanse 
o xunco e, polo pé, fendíase base 
tirando uns cinco centímetros 
dunha das partes, esta métese 
entre os dedos máis grandiño e 
o furabolos, quedando o xunco 
enteiro pola parte de atrás da 
palma da man. Coa outra man 
tírase fortemente da pela que 
está entre os dedos o que fará 
que o xunco saía disparado cara 
arriba coma un foguete, ó mesmo 
tempo acompáñase do ruído de 
subida e do estourido.

- Gaiola de xuncos.- Empréganse sete xuncos para facer a gaiola para os 
grilos. Primeiramente únense pola base e logo trénzanse dándolle a forma de 
gaiola. Pásae o primeiro por riba do segundo, este por debaixo do seguinte e 
así sucesivamente; hai que tentar de ir abrindo o espacio cada vez máis. Cando 
cheguemos á metade teremos que ir facendo o contrario, ir pechándoa.

Xeito de tirar o foguete.

Xeito de facer a grileira. Grileira e copa. O proceso da copa é moi lsimilar ao da grileira.

- Trenzas de xuncos.- Cos 
xuncos ensinábanse, como 
xa dixen, tanto ás rapazas 
coma ós rapaces a trenzar, 
pois as rapazas servíalles 
para aprender a facer as 
trenzas do pelo e ós rapaces 
para aprender a enristra as 
espigas de millo, os allos, as 
cebolas... Comézase con tres 
xuncos, pasando o primeiro 
por debaixo do segundo e por 
riba do terceiro, logo repítese 
a operación co xunco que 
temos ó principio e sempre 
do mesmo xeito ata rematar.

Forma de facer a trenza e 

trenza xa feita.
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Coas trenzas podíanse facer colares unindo dúas e tamén pulseiras 

enroscándoas ao redor do pulso.

Trenzas feitas con xuncos.

OUTROS ELEMENTOS NATURAIS:

Patacas, nabos, cascas de piñeiro, noces, follas… eran outros dos elementos 

naturais empregados na feitura de xoguetes ou enredos.

- Carro feito con patacas.- Un dos enredos que se facía para  que os máis 
pequenos poideran imitar ós maiores nas súas labouras cotiás co carro, que 
era o medio de transporte que había en case tódalas casas. Cortábanse tres 
toros de pataca, un para o chedeiro do carro e outros dous para as rodas, 
unidas estas ó chedeiro cun pao e outro para a cabezalla. Tamén se facía con 
nabos ou con remolacha.

Carro feito con patacas.

- Cabalo de cortiza.- Enredo 
feito tamén para os pequerrechos 
da casa nos días do patrón (que 
era cando se abrían as botellas 
de viño), coas  rollas de cortiza 
da botella e uns escarvadentes. 
Coas rollas construíase o corpo 
e a testa, cos escarvadentes as 
patas o pescozo e o rabo. Ás 
veces, poñíanse dous anacos de 
escarvadentes na testa e o rabo 
poñíase cara abaixo, entón era 
unha vaca.

- Carabela de noz.- Este enredo 
era un xogo de auga. Facela era 
moi doado, pois só había que 
ter unha casca de noz na que 
no medio da mesma e coa punta 
do coitelo facíase un pequeno 
rebaixe para cravar un pauciño 
cunha vela feita cun papel, logo 
botábase á auga. Outras veces 
metíase algo mol na casca para 
cravar a vela sen ter que furar a 
casca da noz. Logo botábanse na 
auga, principalmente nos regos 
dos prados ou nos regatos.

Cabalo feito con cortiza.     

Carabela de noz.



5352

“Os xogos populares”Xosé María López Ferro

 - Correverás.- Consiste este xogo 
en algo moi similar a un io-ió, mais 
está feito con noces. Nunha noz 
métese un pauciño e fíxase a ela de 
xeito que formen un mesmo corpo. 
Valéirase outra no e faise un furado 
para que o pau a atravese libremente 
e poida xirar a noz sen atrancos. Ao 
mesmo tempo faiselle un buratiño á 
noz para que poida pasar un fío que 
irá atado ao pau dentro da noz; no 
extremo exterior o fío atámolo a un 
pauciño. Collendo a noz xiratoria 
cos dedos e tirando do pauciño 
faremos xirar o pau fixado á noz 
primeira e deixando ir cara adentro 
recollerá o fío tal como fai o io-ió. 
Repetindo a operación de xeito 
continuado teremos o movemento 
do io-ió ou correverás.

- Lancha de casca de piñeiro.- 
Nos meus era normal cos rapaces 
levasemos unha navalla no peto 
para face-los enredos, un destes 
era a lancha feita coa cortiza dun 
piñeiro, xa que esta é moi doada 
de traballar. Pillábase un anaco de 
cortiza o suficientemente grande 
e escomezábase a darlle forma coa 
navalla, primeiro por fóra e logo por 
dentro.  Unha vez feito o baleirado 

Correverás.

interior, ás veces, poñíaselle unha 
vela cun pao chantado na casca. 
Logo botábase na auga (rego, pilón, 
poza...) Se dous ou máis rapaces 
facían cadansúa lancha, xogábase a 
competir ás carreiras, vendo cal era 
a primeira que chegaba a unha meta 
imaxinaria ou previamente sinalada.

- Chifre de folla de mirto.- Este 
chifre, pito ou asubío é moi doado 
de facer, somentes se precisaba unha 
folla de mirto ou pranta similar. O 
esencial era o xeito de colle-la folla 
cos dedos: primeiramente dobráse 
a folla e logo con dous dedos da 
man esquerda pillábase pola parte 
do peciolo e tirábase cara abaixo ó 
mesmo tempo que con dous dedos 
da man dereita pillábase por riba 
e tirábase cara arriba, metendo a 
folla na boca soprábase e o chifre ou 
asubío tocaba.

- Colar de margaridas.- Xogo das 
nenas que consistía en facer un colar 
de margaridas das moitas que saen 
polos prados na primaveira. Unha 
vez pilladas no campo, había que 
sacarlles o rabo e logo ensartar unha 
a unha cunha agulla e fío. Cando a 

Lancha feita con casca de piñeiro.

Follas de mirto. 
Xeito de coller a folla para tocar.
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cantidade era suficiente para poñelo, sacábase a agulla e anoábase o fío. Logo 
poñíase ó pescozo. Tamén se facían pulseiras.

- O leito.- O xogo do leito está moi presente en moitos paises e en outras 
comunidades. É un enredo que se practicaba de xeito individual ou con 
axuda. Precísase un cordón duns 70 ou 80 centímetros que se unía polos seus 
extremos, métese polas mans coas palmas abertas e cómezase a facer figuras: 
a serra, o xergón...

Xeito de ensartalas e colar ao pescozo.

Esquema do xogo do leito.
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- Palleta de folla de loureiro.- Enredo 
musical que se facía cun pao duns 10 ou 
15 centímetros e unha folla de loureiro, 
mirto, etc; axudándose dunha navalla 
para facer unha fenda lonxitudinal no 
pao do longo da folla. Deseguido sácase 
un pouco a casca na zona da fenda e 
introdúcese a folla. Colléndoa coas 
mans, achégase de xeito paralelo ós 
beizos e sóprase facendo soar a palleta 
de folla.

- Pistola de grans de maínzo feita 
de pinzas da roupa.- Coas pinzas 
da roupa facíanse pistolas coas que 
logo disparaban grans de millo, con 
elas xogabamos aos vaqueiros ou aos 
policías. Para facela precisábanse dúas 
pinzas, unha enteira e a outra había 
que desfacela. O resorte colócase de 
xeito invertido, coa parte da espiral 
cara abaixo e un dos extremos posto 
nun dos rebaixes da pinza. Esta parte, 
así montada, metíase no interior da 
pinza enteira. Coa axuda da outra parte 
cargábase a pistola, logo colocábase o 
gran de maínzo e disparábase.

Palleta e xeito de facela soar.

Pistolas cos seus cargadores e proxectís,
feitas con pinzas da roupa.

- Moneca de palla.- Para as nenas, as avoas 
facíanlles unhas monecas cunha pouca palla 
e moita imaxinación. Había que atalas dun 
xeito especial para dar a forma dos brazos, das 
pernas, da cabeza e do Corpo. Outras veces as 
monecas eran de trapo, aproveitando os retais 
que quedaban pola casa.

- Asubío de casca de landra.- Coa parte 
superior das landras facíanse asubíos, que de 
meterlle unha pedriña dentro soaban igual 
cos chifres. O xeito de facelos era coller dúas 
landras grandes, separarlles a parte superior e 
con elas facer un semicírculo pequeno en cada unha delas co que, ao xuntalas, 
teríamos un círculo enteiro ou furado. Soprando axeitadamente cos beizos 
facíase un asubío. De meterlle unha pedriña ou unha caguña pequena facía o 
son do chifre. Non todo o mundo conquería facelo soar á primeira.

Moneca feita con palla.

1º Cóllense dúas landras.      

2º Sácase a parte superior das mesmas.

3º En cada unha faise un semicírculo pequeno.

4º Colócase perto dos beizos para soplar 
    axeitadamente.
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OUTROS MATERIAS:
Cordóns, ósos, chapas metálicas, lousas, pedras, botóns… eran empregados 
tamén na feitura de xoguetes. Vexamos unhas mostras.

- Zoadeira.- Coas zoadeiras xogábase nas noites de inverno dentro da casa, 
aínda que se podía xogar fóra tamén. Eran enredos cos que se xogaba dende 
moi pequenos, pois son doadas de facer e de xogar con elas. Fanse cunha 
noz, cun botón, un anaco de chapa ou lata, unha trozo de madeira... nos que 
se practican dous furados coma os dos botóns e por eles introdúcese un fío 
e átase. Logo métese o fío nos dedos polgares e dáselle voltas, tensando e 
destensando comezará a zoar.
O nome de zoadeiras venlle do son que producen ao xirar, pois é moi similar 
ao zoar do vento. Nalgures son tamén chamadas fungarratos.

Zoadeira de madeira  e zoadeira feita cunha noz.

Esquema de facer as zoadeiras e diferentes tipos de zoadeiras: con botón, con chapa, 
con madeira e con cartón.

- Tres en raia.- Este xogo 
precisaba dunha lousa máis 
ou menos cadrada, aínda que a 
forma non importaba moito e seis 
pedriñas, tres máis brancas e tres 
máis mouras. O xogo consistía en 
poñer unha pedriña no centro e 
logo tratar de poñer tres en raia 
evitando, ao mesmo tempo, que o 
contrario non as puxese el.
En ocasións, de non ter a man unha 
lousa tamén valía o chan onde se 
marcaban as casiñas; ou a estrada, 
entón empregabamos un ladrillo 
ou unha pedra para marcalas.

- Canicas.- Lembro de xogar a 
dous xogos con elas, ao “guá” e ao 
“corro”. Podíase xogar “en risas” 
ou “en veras”. Do primeiro xeito 
non se perdían as canicas ou bolas, 
do segundo sí. As canicas eran 
de barro ou de cristal. Tamén se 
xogaba cos bailaretes dos carballos 
cando non había canicas de barro.
- Tabas.- As tabas eran uns ósos 
dos xeonllos dos cabritos, das 
ovellas... Con elas xogaban as nenas e os nenos, mais eran xogos distintos. 
As rapazas xogaban a ilas pillando dunha en unha, mentras tiraban unha 
pedriña ao aire que tamén tiñan que pillar ao tempo que pillaban a taba. Os 
rapaces xogabamos tirándoas e tratando de que caeran nunha determinada 
posición. En cada posición ou cara tiña un valor determinado.

Xogo de tres en raia.

Canicas de cristal e de barro.
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Tabas de colores para as nenas
 e tabas sen cor para os nenos.

Quedan moitos xoguetes e xogos no tinteiro para un futuro artigo, nesta 
ocasión só quixen facer un repaso por unha parte dos moitos que marcaron 
unha etapa da miña vida. E para rematar pedir que os avós e os pais sigan 
xogando cos netos e fillos ensinándolles estes e outros xogos e xoguetes que 
eles lembren, para que non se perdan e os nenos, o día de mañá –xa maiores-
, poidan pasalos aos seus descendentes. Na nosa obriga está o transmitir 
estes coñecementos aos nosos descendentes, pois nelas vai a nosa cultura, o 
noso xeito de ser, as nosas raíces… e, con eles, unha parte de nós. E… a seguir 
xogando!



 Sabela Pernas Soto
e  Ana Seijo Cuba

proxecto rotopala
Novas olladas cara a un 

patrimonio industrial común 

6362
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“Proxecto Rotopala”Sabela Pernas e Ana Seijo

O Proxecto Rotopala xurdiu a raíz da primeira experiencia do obradoiro 
de videocreación DinamizArte, que tivo lugar nos meses de Setembro e 
Outubro de 2011. Esta primeira proposta estaba dirixida ao numeroso 
colectivo de prexubilados da vila das Pontes, combinando as disciplinas da 
psicoloxía e o audiovisual. Os obxectivos perseguidos eran facilitar unha 
nova canle para potenciar a expresión da creatividade persoal de cada un dos 
participantes. O convencemento de que a arte é unha vía que nos permite re-
crearnos é o punto de partida, ao que se suma a linguaxe audiovisual como 
medio para realizalo, propoñendo tamén unha forma de ocupar o tempo de 
lecer co que se atopan estas persoas ás que ía dirixido o obradoiro. 

O éxito do proxecto, levou as súas promotoras, Ana Seijo Cuba e Sabela 
Pernas Soto, a pensar na posibilidade de repetir a experiencia. A historia 
do traslado das rotopalas conectaba a vila das Pontes con outro contexto 
mineiro en Europa, e isto xunto coas características do programa Xuventude 
en Acción, encaixaban para facer posible o seu financiamento. 

Así comezou a aventura de atopar os socios polacos. A KDK (Casa da Cultura 
de Konin) a través do seu club amateur de cineastas “Muza”, mostrouse 
interesada pola chamada enviada dende Galicia. Tras meses de longas 
conversacións e comunicacións a través de Internet, o proxecto colleu forma 
e puido ser presentado, para ser aprobado finalmente. 

O principal obxectivo que pretende o proxecto é a posta en valor do patrimonio 
industrial das dúas vilas a través da arte e coa xuventude como protagonista 
activa. As continuas transformacións na paisaxe que se producen nas vilas 
con minas destas dimensións conlevan tamén reconversións a outros niveis. 
O Proxecto Rotopala pretende ofrecer un espazo para a reflexión e a creación, 
analizando as similitudes e diferenzas entre dous contextos mineiros, que 
actualmente se atopan en diferentes fases da extracción mineira. Proponse 
que a reconversión na que están inmersas As Pontes e Konin non só se realice 

a nivel físico e económico, senón tamén a nivel social, dotando á cidadanía de 
voz propia para achegar ideas, de cara ao futuro destas zonas. 

Empregando o audiovisual como ferramenta, a xuventude pode dar a coñecer 
o seu punto de vista persoal, contemporáneo á situación do seu propio pobo. 
As características intrínsecas á produción audiovisual, que conleva xa o feito 
da difusión, sumado á democratización que sufriu o medio nos últimos anos, 
converte ao vídeo na mellor ferramenta artística para traballar. Baixo o lema 
“pensar global, actuar local” que promove o programa Xuventude en Acción, 
as obras audiovisuais serán o resultado máis visible do proxecto. A autoría 
compartida entre os mozos e mozas de ambos países, converte as ditas 
obras en coproducións audiovisuais internacionais, empregando as súas 
linguas maternas e ademais aprendendo a comunicarse a través da linguaxe 
audiovisual. 

Imaxe e cartelería do proxecto empregada para a súa difusión.
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Imaxes da rodaxe na mina das Pontes. 

Os cidadáns como receptores das obras con novos puntos de vista promovidos 
pola xuventude, poderán botar unha nova ollada cara ao seu patrimonio, 
reflexionar sobre a cultura industrial, a realidade actual e como poñer en 
valor o que teñen ao seu redor de cara ao futuro. 

Os obradoiros ponteses comezaron o 6 de Agosto na Casa Dopeso. En horario 
de mañá e durante dúas semanas, os cinco participantes aprenderon todas as 
fases dun proxecto audiovisual. As primeiras sesións consistiron en diversas 
dinámicas de creatividade, visionado de referentes artísticos, sobre todos 
aqueles centrados no traballo coa cultura industrial, e achegamento a teorías 
máis básicas sobre a linguaxe cinematográfica. 

A finais da primeira semana tiveron a oportunidade de visitar as instalacións 
da mina das Pontes. A primeira incursión fíxose dende un achegamento 
máis teórico, con explicacións por parte de traballadores da empresa sobre o 
funcionamento da maquinaria. O segundo día, comezou a fase de rodaxe. Cada 

participante contaba coa súa propia cámara, e puideron gravar e comezar 
a materializar as súas ideas. Contaron coas cámaras durante toda a fin de 
semana, e así chegouse á segunda semana do proxecto, dedicada á montaxe. 
Un dos obxectivos do proxecto é achegar os recursos técnicos que podemos 
ter á man, como son as instalacións públicas; así empregando os ordenadores 
da Casa Dopeso, cada participante editou a súa peza audiovisual, co seu 
propio material e tamén con material de arquivo cedido por particulares e 
pola Televisión das Pontes. Radio Eume tamén colaborou neste proxecto, e 
os participantes puideron facer uso das súas instalacións para gravar as voces 
en off para os seus proxectos. É nesta fase onde se constrúe o verdadeiro 
significado da súa obra, e así as ideas acabaron resultando cinco pezas 
audiovisuais. Realizouse un pequeno visionado entre os membros do grupo, 
e durante os días seguintes realizouse a tradución e subtitulado das obras 
para que estivesen listas para viaxar a Konin. 
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Konin. 

A finais de Agosto comezou a segunda parte 
do proxecto en terras polacas. As promotoras 
do proxecto, Sol Álvarez, Ana Seijo e 
Sabela Pernas viaxaron a Konin coas pezas 
audiovisuais. O seu anfitrión foi Andrzej 
Moœ, director do Amatorski Klub Filmowy 
“Muza” (Club de Cineastas Afeccionados, 
“Muza”) con base na KDK ,Casa da Cultura 
de Konin, toda unha institución na cidade. O 

recibimento foi moi 
bo e o entusiasmo 
polo proxecto e a 
iniciativa estivo 
presente dende o 
primeiro momento, 
con gran respaldo das 
institucións locais 
polacas. Realizouse 
un visionado das 
obras pontesas, 

e cada participante polaco 
escolleu a súa para darlle 
continuidade no contexto de 
Konin. Durante dúas semanas 
estableceuse un espazo de 
creación, reflexionando sobre 
as similitudes e diferenzas das 
dúas vilas e as súas realidades. 
Como acontecera na experiencia 
pontesa, tamén se realizou unha 
visita ás instalacións da mina, 

O motor fundamental do proxecto é a 
posibilidade de darlle a cada participante as 
ferramentas para materializar, extrapolar 
e compartir cos demais a súa faceta máis 
creativa e as súa mirada única e persoal. Os 
participantes ponteses do Proxecto Rotopala 
tiñan perfís moi diversos, en coñecementos 
técnicos, idade, intereses.... e as súas obras 
así o reflicten, podendo atribuír a cada autor 
a súa creación, facéndose intransferibles polo 
que cada un amosa de si mesmo. 

Imaxes das diferentes fases do proxecto e dos participantes en Konin. 

Sala de edición nas Pontes. 
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Ao chegar de volta estableceuse a segunda fase de tradución e subtitulado, 
e así as curtametraxes estiveron listas para ser mostradas o venres 28 de 
Setembro na Casa Dopeso, na gran gala e proxección pública que marcaba un 
punto e aparte no Proxecto Rotopala. Esa noite púidose ver un documental 
realizado polo club de cineastas Muza no ano 1974, e que mostraba as 
grandes similitudes entre as dúas vilas e presentaba ao público o contexto 
onde se desenvolvera o proxecto. Contouse coa presenza de catro dos 
cinco participantes que puideron presentar as súa obras, compartindo cos 
asistentes a súas experiencias como auténticos protagonistas do Proxecto 
Rotopala. A noite pechouse co visionado dun making off que explicaba o 
proceso e materialización da iniciativa e cun pequeno coloquio co público 
sobre as súas impresións do que acababan de ver. Porque outro dos obxectivos 
do proxecto é achegar novas miradas á sociedade sobre os que o rodea, como 
método para promover unha reconversión onde os cidadáns tomen conciencia 
e parte das súas posibilidades como individuos activos. O primeiro paso para 
facerse consciente do que temos ao redor é botarlle unha ollada, e ampliar 
as formas de mirar aquilo que é tan obvio que ás veces deixamos de ver. O 
audiovisual dende unha perspectiva creativa que potencie a mirada persoal 
de cada un, facilita as ferramentas para isto, promovendo novas formas de 
mirar, para compartilas socialmente grazas ao visionado final, de modo que 
se enriquecen os debates na comunidade. 

podendo coñecer de primeira man o funcionamento das rotopalas. Alí os 
participantes atoparon a Carmen e Dolores (nomes cos que foran bautizadas), 
moi ben acollidas e coidadas polos mineiros. Gravaron o material para as 
súas obras e ata o puideron facer subidos a unha delas!. 

As similitudes entre ambas vilas sorprendeu a todos os participantes e 
animou as ganas de seguir facendo colaboracións futuras. Como primeiro 
paso, asináronse uns acordos para facer un intercambio de material de arquivo 
entre ambas vilas, para crear un fondo fílmico que poida ser empregados en 

proxectos futuros. O último día fíxose o visionado das obras finais. Os lazos 
creados foron máis aló do profesional, xerándose un vínculo de amizade 
grazas ao bo acollemento recibido, que fixo que as promotoras se sentisen na 
súa casa, tanto polas similitudes da contorna como pola calidez e entusiasmo 
co que se acolleu a idea. Deste primeiro contacto queda a intención de 
continuar e profundar no coñecemento de dúas zonas, tan distantes en 
quilómetros, pero con tantas cousas en común.

Reunión informal en Konin.
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Fotogramas das obras. imaxes da proxección pública nas Pontes.

A proxección final en Konin tivo lugar o venres 19 de Outubro na KDK, 
contando coa presenza de numerosos traballadores da súa mina e os 
participantes no proxecto. 

Ante o éxito do Proxecto Rotopala, e animadas polas experiencias previas 
e as ganas de seguir traballando nun futuro, Ana Seijo Cuba e Sabela 
Pernas Soto están a crear VideodinamizARTE, un proxecto pioneiro que 
combina as súas disciplinas: a psicoloxía e o audiovisual para elaborar un 
produto cultural, empregando as potencialidades do vídeo en contextos de 
intervención social, cultural, educativa e terapéutica con diversos colectivos. 
Agora mesmo están a preparar a súa páxina web, onde se poderá obter máis 
información e visionar todos os traballos resultantes das dúas iniciativas que 
xa puxeron en marcha. 



Ovidio García Pazos

josé pena lópez
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O primeiro acontecemento festivo do que me lembro foi hai moitos anos 
pola festa de Corpus. A explosión de bombas de palenque (tal e como as 
chamábamos daquela) aceleróume. Despóis, á beira da noite, comezou a 
encherse a calle Real e a praza de xente; nunca vira tanta xunta.
Os recordos amoréanse… Por aquel entón vivía na casa da esquina á praza 
da Igrexa, máis tarde no primeiro piso ubicaríase a primeira residencia da 
Calvo Sotelo, da que o encargado era D. Paulino, que máis tarde sería sogro 
de Rodolfo Yebra e de Moreno Osuna, ben coñecidos. A verbena era nesa 
praza e como non se podía durmir coa música, estiven na fiestra ollando e 
escoitando; os meus pais dicían que cantaba Cruz, deducindo anos máis 
tarde que a súa actuación era coa orquestra Puentes.

Unha canción que cantaba Cruz e 
quedou grabada na miña memoria, 
foi unha que comezaba así “Allá 
en Santander” que cantou moito 
Jorge Sepúlveda, cantante de 
moda por aquel entón.
A calle Real e a praza da Igrexa, 
entornos inolvidables; a casa de 
D. Julio Illade, un señor que tiña 
unha mona que era a atracción, e 
ben que roía! (dou fe); a casa de 
Valentín de ultramarinos (un home 
con moitos coñecementos que 
segundo se dicía tiña un arquivo 
bastante completo de cousas de 
As Pontes); ó lado a frutería de 
Nieves, seguindo estaba a leitería e 
venda de torneados da madeira de 
Severiano; os de Batefa, enfrente 
ó xastre, seguindo cara Igrexa a 

casa Cabero, moblería, xoguetería e funeraria, o dono tiña dous fillos, Carlos 
e Xabier (segundo parece, Cabero foi presidente dos mobleiros de A Coruña 
xa que cerca da praza de España tiña dúas moblerías); enfrente estaba 
o estanco de Pastora; a casa de Carmen Ledo, na que se facían prendas de 
punto tricotadas; o bodegón da praza; a casa do Sr. Diego, boxeador nos seus 
tempos mozos; a casa dos de Silva, donde vivía a inolvidable Pilar. Seguindo 
pola Calle á dereita vivían os pais de Pichi bateria da orquestra Puentes; á 
esquerda, máis adiante vivía a familia do músico Ramalleira; máis adiante 
estaba a reloxería e enfrente da mesma, Chicote que tocaba a bandolina, 
sendo D. Cesareo Gonzalez Dopeso, alcalde e médico de As Pontes, o seu 
mestre;  ó lado estaban o vello Grou e o seu fillo Rofa, ámbolos dous músicos, 
e así unha grande lista de persoeiros que no seu momento se dirán.
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VOCALISTAS DAS ORQUESTRAS PUENTES E MALLORCA

Coa axuda de Olegario, Nicolás, Andrés Moeche, Dositeo Arias e Rodrigo 
López, fomos lembrando á maioría dos vocalistas animadores das nosas 
orquestras, Puentes e Mallorca presentados de forma aleatoria.
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Orquestra Puentes

Cruz
Pepe Fraga
Dositeo Arias
Pepe Pena 
Anllelo
Juan Díaz
José Souto
Germán

Orquestra  Mallorca

Cascudo
José Iglesias
Yoni Paspati
Pepe Pena 
Montero
Pepe Rivas
Quique
Luis Rey
Pedro Anillo

Pepe Pena López formou parte de ámbalas dúas orquestras, Puentes e 
Mallorca.

JOSÉ PENA LÓPEZ-  “El mago de la guitarra”

1932 – 1987 No 25 aniversario do seu pasamento

Parece que a súa orixe foi igual que a 
da súa dona Rosa Rodríguez López, a 
cidade de A Coruña, e que tiña unha 
irmá chamada Maruja.
Viviu no número 8 das casas Sindicales, 
na avenida de Ferrol; traballou en 
empresas auxiliares e ó final pasou a 
ENDESA.
Do seu matrimonio nacéronlle Rosi, 
Cristina, José, Elena (falecida), Maca, 
Dori, Isabel e Fernanda, moi ineresadas 
en coñecer facetas musicais da vida do 
seu pai, feito que as honra.
Dositeo comenta que “Pepe Pena 
chegou a As Pontes á metade da década 
dos cincuenta e comezou de vocalista 
na orquestra Mallorca e no ano 1965 

sustituíume a mín na orquestra Puentes.” Tamén formou parte da orquestra 
Galicia de Melide.
Pepe Pena participou no programa de radio Desfile de Estrelas na Coruña 
o 28 de xaneiro de 1960, xunto con numerosos artistas ponteses (uns 
vintetantos). 
Dicía Nicolás que se descoñece a súa actividade musical antes de vir a As 
Pontes; “era un home sen pasado coñecido a pesares da grande amizade que 
nos unía ós dous, pois éramos compadres, e nunca fixo unha confidencia 
sobre a súa orixe, sobre todo na música, que é oDicía Nicolás que se 
descoñece a súa actividade musical antes de vir a As Pontes; “era un home 
sen pasado coñecido a pesares da grande amizade que nos unía ós dous, pois 
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éramos compadres, e nunca fixo 
unha confidencia sobre a súa 
orixe, sobre todo na música, que 
é o tema que nos ocupa”. Ó ver as 
fotografías existentes e anteriores 
á súa chegada a As Pontes e ó seu 
paso polas orquestras Mallorca 
e Puentes, parece que tivo unha 
grande traxectoria musical, pois 
aparece en imaxes de distintas orquestras, entre elas Os Trovadores, Trio 
Norteños, etc… con actuacións en toda a rexión, Asturias e León
Pepe Pena tiña un repertorio moi completo e marcou un fito, un eslabón 
máis na variedade musical que xa dispoñían as orquestras Puentes e 
Mallorca;  cando cantaba e tocaba a guitarra, facíao dunha maneira que daba 

a impresión de que calquera o podía facer igual, tiña un toque especial, unha 
aparente sencillez; o rol de artista Pepe Pena cumpríao suficientemente; en 

definitiva a súa voz  non defraudou e 

menos  cando ía acompañado pola súa guitarra.
Andrés Moeche cóntanos que era un home cunha cultura nada despreciable, 
cun algo que o diferenciaba, e cun dominio impecable e elegante das 
presentacións e execucións das pezas musicais que interpretaba de forma 
envidiable. “Todo artista falla en algo, ten o seu talón de Aquiles e eu non 
sabería decir cal era, pero parece que tiña presións emocionais ou reais.”. 
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Olegario.- Pepe Pena era un 
chistoso, un bromista, sen embargo 
era un apaixoado. Reinaban nel as 
dúas tendencias  “demasiado ou 
demasiado pouco” nunca no medio, 
estas persoas  son das que teñen 
dificultades no seu camiño, pola súa 
personalidade, inxenua e a veces 
infantil.
Era un home con infinidade de 
anécdotas, dignas de mención, 
sobre todo unha que merece ser 
comentada como exemplo de que 
as apariencias, na maioría dos 
casos, enganan e que se xulga moi 
alegremente ás persoas.

Unha vez entraron a roubar no antigo Concello pola porta de atrás, situado 
o edificio frente á hoxe denominada praza Roxa, e colgáronlle o Sambenito 
a Pepe Pena, e gracias a algún compañeiro músico que tivo a ocorrencia de 
que vixiaran as pegadas deixadas polos zapatos enlamados, que ó final non 
coincidían nin co número de calzado nin cos zapatos que tiña.
Non concorda a semblanza do home coa do músico, pero tamén se aprecian 

esforzos por unir esas dúas partes, ainda 
que non corresponde a esta crónica ver 
a faceta do home na súa vida privada 
debendo quedar en segundo termo.
Despois dun tempo, Pepe non se sentía 
cómodo, ávido de novas emocións tiña 
que cambiar de orquestra, de ahí a súa 
traxectoria en tantas.
A pesares da conxetura de se sabía 
música ou non, a cantidade de 
partituras que obraban no seu poder 
e ás que tivemos acceso, parece que 
afirman que sí sabia.
O día 2 de Xullo de 1987 ós 55 anos, un 
infarto traidor acaba coa vida de José 
Pena López. 
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                               A melodía é o silencio

               Unha melodía no silencio
fai xurdir a emoción,
un pracer en aumento
achgase ó corazón.

Os sons dunha melodía teñen
un contido que fai sentir
amor, pena, alegría, dor,
sensacións encontradas,
liberación, éxtasis, emoción.

O silencio é o complemento
da música perfecta,
arcón de abalar, barallar,
combinar as notas
que se achegan a nós.

Cada melodía entronca
co máis intimo do ser.

As Pontes 2012
Ovidio García Pazos

Canciós do repertorio 
de Pepe Pena
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Era un pobre galeguiño
natural de Pontevedra
que ía en busca de traballo
e pasáronlle mil traxedias.

O entrar en Cataluña
deulle un cólico de fame
e as nobres catalanas
viñan todas axudarlle.

Unhas tráenlle cebolas,
outras allos e pemento,
un caldo sen graxa
para darlle bo alimento.

Con estes ricos manxares,
pronto se puxo bon,
e de provincia en provincia, 
puido entrar en Aragón.

En Zaragoza señores,
outro caso lle pasou
ó infeliz galeguiño,
moi digno de compaixón.

Alí pideu una limosna 
a un estudiante guasón,
e por burlarse del
a una fonda o levou.

E díxolle: galeguiño
sobe comer a esta fonda
que eu irei  pagar
todo canto vostede coma.

Cando lle pidan a conta 
chame por Juan del Alma

que eu irei pagar
todo canto vostede coma.

Cando se sentou á mesa
mandou sacar tres conexos,
un kilo de salchichón
e tres docenas de ovos.

Tamén comeu de postre
catorce kilos de uvas,
seis azumbres de viño bebeu
logo café copa e puro.

Cando lle deron a conta
que costaba o comido,
setenta e cinco pesetas
carallo! dixo o galego.

Encóntrome sin un carto,
pero o que comín hoxe
pronto viran a pagalo
pois díxome un estudiante
que me pagaría o derramo.

 
Entón o camarero
con aire colleu unha silla,
págeme vostede galeguiño
que non llo digo outra vez
que lle vou romper o fuciño
como son aragonés.

Aquí remata a historia
dese infeliz galego
que dí que naide coma 
nas fondas sen diñeiro 
é o fiado.

Josefa lópez Rouco

HISTORIA DUN GALEGUIÑO

Dictado por Dona Josefa López 
Rouco a aboa de Ximaraz

Ovidio García Pazos
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Manuel Souto López

O POBOADO DA EMPRESA
NACIONAL CALVO SOTELO. 

Un exemplo de cidade xardín na época franquista.
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O POBOADO DAS VEIGAS. UN EXEMPLO DE 
CIDADE XARDÍN NA ESPAÑA FRANQUISTA.

O Poboado das Veigas atópase situado no Concello das Pontes de García 
Rodríguez. Este poboado, de orixe industrial pertence, na actualidade, 
á Empresa Nacional de Electricidade, S.A., se ben, como veremos, 
orixinariamente pertencía á Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles 
Líquidos e Lubricantes (en adiante, ENCASO).
O Poboado da ENCASO é un modelo de poboado industrial, e, como 
veremos, constitúese nun acabado exemplo da actuación, durante o primeiro 
franquismo, do chamado paternalismo industrial. 
A construción deste poboado nas Pontes de García Rodríguez por parte de 
ENCASO atópase dentro dun plano de construción de poboados nos distintos 
centros industriais onde se asentou esta empresa para dar aloxamento aos 
seus traballadores. Esta iniciativa da ENCASO veu acompañada doutras 
semellantes de empresas tamén integradas no I.N.I. que durante as primeiras 
décadas do franquismo tivo como resultado a construción de varios poboados 
ao longo da xeografía española.
Para tratar de explicar as motivacións que levaron á construción do poboado 
e a súa plasmación práctica, e tendo en conta que non é unha iniciativa illada, 
debemos primeiramente coñecer a creación da Empresa Nacional Calvo 
Sotelo e do Instituto Nacional de Industria que é o organismo industrial 
onde se integra esta.

1.- Historia xeral do I.N.I. e da Empresa Nacional Calvo Sotelo.

O I.N.I1. naceu coa Lei do 25 de setembro de 1941 (BOE do 30 de setembro) 
e foi completada polo regulamento aprobado polo Decreto do 22 de xaneiro 
de 1942. Desenvolveu a súa actividade ata o ano 1995, data na que foi 
transformado na Sociedade Estatal de Participacións Industriais2 (SEPI). 

Este organismo constituíu un dos piares básicos sobre os que se asentou 
a estratexia industrializadora do Novo Estado e unha peza fundamental 
da estrutura económica da autarquía. O seu fin era facilitar que o Estado 
tomase parte activa e directa na produción de bens e servizos. A partir das 
ideas de Juan Antonio Suanzes, os responsables do I.N.I elaboraron, durante 
1942, o que veu a constituír o “Programa de Actividades Industriais”, 
cos correspondentes “Plans Cuatrienais”. Este programa de actividades 
industriais ordenouse en seis grupos que pretendía crear, entre outras, 
industrias e empresas coas actividades seguintes: empresas nacionais de 
combustibles líquidos e lubricantes (pizarras bituminosas) e empresas 
nacionais de combustibles líquidos e lubricantes (carbóns).

1-Para ampliar información sobre o I.N.I. poden consultarse as obras de SCHWART, P. e GONZÁLEZ, M.J. (1978), 
MARTÍN ACEÑA, P. , COMÍN COMÍN, F. (1991), SAN ROMÁN, E. (1999) e GÓMEZ MENDOZA, A. (2000)
2-RDL 5/1995 do 16 de xullo que crea a SEPI.

Vista aérea do poboado, ano 2012.
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O 29 de decembro de 1941 constiuíuse 
o Consello de Administración 
nomeando presidente a Juan Antonio 
Suanzes Fernández (Ferrol, 1891-1977) 
cargo que desempeñou ata outubro de 
1963, sendo este o de maior explendor 
e coincide coa construción do Poboado 
das Veigas.
Juan Antonio Suanzes recolleu a 
tradición das comisións de mobilización 
industrial, que coa participación 
do exército, desenvolveron a súa 
actividade nos anos 20 do século XX 
para dar forma ao proxecto do INI 

durante a guerra civil, e poñelo en marcha, tal como o ideara, cando se lle 
ofreceu a presidencia en 1941.
Á súa persoa debemos a idea de crear un organismo industrial de propiedade 
estatal para desenvolver a industrialización do país. Para dar forma aos 
grandes programas de rexurdimento industrial o Instituto centrou as súas 
actividades en tres direccións: a búsqueda da autarquía, a integración 
vertical e a atenuación da asfisia da subministración de materias primas para 
a industria.
No texto fundacional sinala como obxectivos a creación de industrias 
vencelladas á defensa e substitución da iniciativa privada en sectores de 
baixa rendibilidade ou naqueles que esixisen un investimento fóra do 
alcance do capital privado. Pero algúns destes obxectivos non se cumpriron 
por irrumpir Suanzes en sectores nos que a empresa privada era grande e 
o Instituto favoreceu ás súas empresas filiais en detrimento das compañías 
privadas.
O énfase inicial púxose en tres sectores: electricidade, ferro e carbón; e durante 
a primeira etapa xestáronse os proxectos máis ambiciosos do Instituto e 
creáronse as principais empresas nacionais, que van configurar a traxectoria 

histórica do Grupo. En 1942 créanse ADARO e a Empresa Nacional Calvo 
Sotelo (ENCASO); en 1943 constitúese a Empresa Nacional do Aluminio 
(ENDASA) e a Empresa Nacional Elcano; en 1944 ponse en marcha a Empesa 
Nacional de Electricidade (ENDESA) e incorpórase Iberia; no ano seguinte 
aparecen a Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana (ENHER) e a 
Empresa Nacional de Autocamións (ENASA); e en 1947 fúndase a Empresa 
Nacional Bazán.
Foi esta etapa presidida por Suanzes na que asistimos a unha vontade 
intervencionista do Estado no sector industrial en detrimento, as veces, da 
iniciativa privada, e na que primaron os aspectos técnicos sobre os económicos 
co obxectivo de maximizar a produción, independentemente do costo. 
A ENCASO creouse o 24 de novembro de 19423 e desenvolveu as súas 
actividades ata o ano 1974. Converteuse na segunda empresa do Grupo INI 
e na iniciativa máis ambiciosa do Instituto. O seu obxecto social era, como 
indican os seus estatutos, a produción de combustibles líquidos e lubrificantes 
e o beneficio dos subprodutos derivados da industria principal.
A ENCASO constitúe “el mejor exponente de la política autárquica 
emprendida por el Instituto Nacional de Industria”4. 

3-Foi formalizada en escritura pública o 24 de novembro de 1942.
4-SAN ROMAN, E. (1999), p. 189.

Juan A. Suanzes

Compexo Calvo Sotelo en As Pontes.
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Nun marco de recursos limitados, a ENCASO foi concebida para fomentar a 
substitución das importacións petrolíferas a partir da destilación de lignitos 
e pizarras. A empresa centrou as súas actividades tanto no tratamento de 
ambos os minerais como no refinado de cru.
A constitución de ENCASO foi precedida dunha intensa actividade 
lexislativa que posibilitou a acción totalitaria do INI e ampliou o seu campo 
de actuación. Cando foi constituída, o seu ámbito de actividade abarcaba 
todo o espectro da produción de hidrocarburos.

Nos anos 1942 e 1943 intensificáronse as 
relacións coa Alemaña nazi e asináronse varios 
contratos, entre eles coa empresa Mineralölbau. 
É na propia sede desta empresa, en Berlín, 
onde o INI instalou unha oficina permanente 
para xestionar algúns contratos, cooperación 
técnica e o envío de maquinaria. Pero o máis 
importante foi a experiencia alí adquirida para 
trazar en España un plan para a fabricación de 
combustibles líquidos. Este plan foi redactado 
por Joaquín Planell, presidente de ENCASO, 
que ao seu regreso de Alemaña en febreiro de 

1944 redactou un informe técnico-económico que incluíu os catro grandes 
proxectos do INI no terreo da produción de hidrocarburos. Tratábase, 
atendendo á súa localización xeográfica, da explotación das bituminosas de 
Puertollano, de lignitos en Teruel e nas Pontes de García Rodríguez e da 
instalación dunha refinería en Cartaxena.
Respecto de Puertollano, Planell trazou un plan en dúas etapas. A primeira 
supoñía a construción dunha fábrica para o tratamento de pizarras e a 
segunda unha para a produción de nitroxenados. O obxectivo prioritario 
do tratamento de pizarras era a obtención de lubricantes, necesarios para a 
actividade industrial e militar. 
No caso de Teruel o obxectivo centrábase na gasolina. A empresa pretendía a 
instalación dunha fábrica de carburantes por hidroxenación, unha de sulfato 

amónico, e unha central eléctrica para o abastecemento de ambas. A materia 
prima serían os lignitos da conca de Andorra, Ariño e Alloza.
Nas Pontes de García Rodríguez pretendíase explotar o lignito e instalar 
unha fábrica para obter aceite diesel e fuel, e tamén lubricantes para atender 
a base naval de Ferrol.
En canto a Cartaxena, pretendíase construír unha refinería de crus, e nunha 
segunda fase unha fábrica de refino de lubricantes.
Os plans da ENCASO son recollidos no Plan para la fabricación de 
Combustibles Líquidos y Lubricantes e Industrias Conexas, aprobado pola 
Lei de 26 de maio de 1944.
a)Na refinería de Cartaxena proxectábase obter carburantes e lubrificantes a 
partir de crus importados, e incluso de produtos de destilación de carbóns e 
pizarras. Para iso, pensábanse montar unhas instalacións para tratar 400.000 
toneladas anuais de petróleo para a obtención de gasolinas, queroseno, gas-
oil e aceites lubricantes, e outras 50.000 toneladas anuais para a obtención 
de aceites parafinosos.
b) En Puertollano, a nova sociedade plantexaba tratar un millón de 
toneladas anuais de pizarra e 200.000 toneladas de carburantes, lubricantes 
e parafinas; tamén se proxectaba unha instalación para a fixación de 12.000 
toneladas anuais de nitróxeno atmosférico, e a fabricación de amoníaco 
e a súa oxidación para a obtención de ácido nítrico e nitratos; por último, 
proxectábase a construción dunha central térmica de 40.000 kw que utilizase 
carbón da zona.
c) En Teruel, as instalacións previstas era varias: apertura de minas en 
Utrillas, Ariño, Alloza e Andorra, para extraer 1.200.000 toneladas anuais de 
lignito, unha fábrica de destilación de 400.000 toneladas anuais de lignito, 
para obter gasolina, alcatrán e semicok; instalacións tipo “Fischer” para a 
fabricación de combustibles líquidos a partir da gasificación de 450.000 
toneladas de carbón; unha fábrica de fixación de nitróxeno atmosférico de ata 
25.000 toneladas; unha central térmica de 100.000 kw de lignito e alquitrán 
que produciría 100.000 toneladas anuais de gasolina de aviación e automobil; 
finalmente proxectábase a construción dun ferrocarril que enlazase as zonas 

Joaquín Planell.
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de Andorra e Ariño 
cos emprazamentos 
de Escatrón.
d) Nas Pontes de 
García Rodríguez 
proxectábase unha 
fábrica para a ob-
tención de carbu-
rantes líquidos e 
lubrificantes a par-

tir do lignito.
Os plans de investi-

mento e a posta en funcionamento avanzaron lentamente, porque o Minis-
terio de Facenda retrasou sistemáticamente os libramentos e polas dificulta-
des que xurdiron nas subministracións de equipos industriais e demais para 
as instalacións Tendo en conta a afinidade ideolóxica co III Reich, os res-
ponsables do INI, despois dunhas visitas ás fábricas alemás que experimen-
taban procedementos para a obtención de combustibles líquidos a partir de 
carbón, asinaron contratos con estas para a subministración de equipos, de 
licenzas de fabricación e de asistencia técnica. Debido á Guerra en Europa 
víronse imposibilitadas as fábricas alemás para enviar os equipos e isto pro-
vocou o retraso das obras e a paralización dos traballos de instalación.
En 1945 liquidáronse os contratos coas empresas alemás e asínáronse 
contratos con fabricantes franceses, suízos, americanos e ingleses, aínda que 
se retomaron os contactos alemáns anos despois.
Os plans de ENCASO foron revisados a principios da década de 1950; o INI 
elaborou unha reforma do plan de 1944, que foi sancionada polo Decreto-lei 
do 17 de maio de 1952, e seis anos depois foi modificado novamente.
Para levar a cabo este plan a ENCASO organizouse en seccións industriais: 
a de Rocas Bituminosas, a de Lignitos e a Refinería de Cartagena. A partir 
de 1957,  desaparecen as seccións industriais, e foron substituídas por tres 

Departamentos: o Comercial, o de Produción e o de Investigación.
O Plan de 1944 contemplaba para As Pontes de García Rodríguez en dúas fa-
ses as seguintes instalacións: a construción dunha central térmica de 25.000 
Kw, unha fábrica piloto de destilación de lignitos, as instalacións mineiras 
e, entre os servizos auxiliares, a construción de vivendas para os traballado-
res e instalacións necesarias para a subministración de auga. Nunha segunda 
fase, a construción dunha fábrica de combustibles e lubricantes, así como a 
ampliación das instalacións mineiras e os servizos auxiliares. Algunha das 

fábricas contempladas serían 
desbotadas como a fábrica de 
combustibles, para construír 
unha fábrica de fertilizantes5, 
un aumento da potencia eléc-
trica da central térmica e a 
ampliación do Poboado polas 
necesidades de persoal da nova 
fábrica de fertilizantes.
A central térmica e a presa 
para alimentación da central 
foron remadas en 1949, sendo 

inauguradas polo propio Franco 
o 15 de setembro de 19496. As 
obras da fábrica de fertilizantes 
comenzan no ano 1955 e entra 
en funcionamento no ano 1959 
sendo inauguradas tamén por 
Franco7. No ano 1957 inícianse 
os traballos de construción da 
Presa da Ribeira que estarán 

5 - En 1949 contrátase a redacción do proxecto á empresa belga Études et Recherches Industrielles. ENCASO. Memoria... 
1949, p. 29.
6 - ENCASO. Memoria... 1949, p. 7.
7 - ENCASO. Memoria... 1958, p. 8.
11 - LERMA LOSCOS, J. e FABRO ESTEBAN, G. (2007), pp. 111-113 e 121-122.
12 - NÚÑEZ ORJALES, M. e SOUTO LÓPEZ, M. (2012), pp. 43-54 e MARTÍN SEIJO, M. (2003), pp. 217-218.

Conxunto da Areosa dende o sur, ano 1949.

Visita de F. Franco, inauguración fábrica, 1949.

Presa da Ribeira en construcción, ano 1949.
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concluídos no 1964. Durante a década dos 50, 60 e principios dos 70 o 
complexo industrial foi explotado pola ENCASO.
No ano 1972 o Estado decide traspasar as instalacións mineiras e eléctricas 
de Andorra e As Pontes a ENDESA. Este traspaso foi acordado no Consello 
de Ministros do 4 de febreiro de 19728. Como consecuencia deste, á fábrica de 
fertilizantes pasou a integrarse en ENFERSA.

2.-Os poblados da ENCASO en España e nas Pontes de García Ro-
dríguez. Motivacións que determinan a súa construción.

A ENCASO plantéxase dende o primeiro momento a construción de Poboa-
dos para facilitar aloxamento aos seus traballadores, como así recollía tamén 
o Plan aprobado polo goberno en 1944.
Estes poboados foron realizados nas localidades de Puertollano9 (Ciudad 
Real), Escombreras10, (Cartaxena, Murcia), Andorra e Escatrón11 (Teruel) e 
As Pontes de García Rodríguez12 (A Coruña).
A necesidade de facilitar este aloxamento veu determinada por múltiples 

10 - ARRIAGA CARMONA, F. (2005), pp. 77-86 e FERNÁNDEZ, A., MARTÍN, J. e GARCÍA, J. (2009), pp. 45-49.
   LERMA LOSCOS, J. e FABRO ESTEBAN, G. (2007), pp. 111-113 e 121-122.

   NÚÑEZ ORJALES, M. e SOUTO LÓPEZ, M. (2012), pp. 43-54 e MARTÍN SEIJO, M. (2003), pp. 217-218.

8 - No caso do complexo mineiro-eléctrico das Pontes de García Rodríguez foron integrados en Endesa as concesións 
mineiras de lignito, as instalacións e servizos, almacéns, presa e embalse da Ribeira, central hidroeléctrica , poboado, 
oficinas e servizos sociais, por un prezo de mil catrocentos setenta millóns de pesetas.
9 - CANIZARES RUIZ, Mª. C. (2001), pp. 203-209 e RAMÍREZ MADRID, L.F. (1995), pp. 43-47.

Plano poboado Escombreras, ano 1962.

Vista aérea do poboado de Escatrón.Vista aérea do poboado de Escombreras.



105104

“O  poboado da Empresa Nacional Calvo Sotelo”Manuel Souto López

A mesma empresa recoñece a 
necesidade dun Poboado para o persoal, 
“medida necesaria dada la falta de un 
núcleo importante de población en las 
proximidades y la necesidad social de 
dotar a áquel de viviendas adecuadas13”. 
Na mesma publicación xustifica a 
creación dun poboado coas seguintes 
palabras:”La realización de esta obra 
queda plenamente justificada ante la 
imposibilidad de disponer en Puentes 
de García Rodríguez de viviendas en 
número y en condiciones adecuadas 
para el alojamiento de dicho personal, 
que en la actualidad constituye ya una 
plantilla de alguna importancia14”
Nas Pontes de García Rodríguez, 
temos constatado que o elevado 
incremento poboacional non veu 
acompasado do consecuente crecemento do número de vivendas construídas. 
Esto fixo que o deseño orixinal do Poboado (150 vivendas) fora modificado 
para edificar un número superior se se quería contribuír a atallar o problema 
do déficit de vivendas en relación co número de traballadores e a poboación 
do municipio. 

POBOACIÓN MUNICIPAL
PADRÓN POB. DEREITO POB. FEITO Nº FOGARES

1940 5491 5200 1256
1950 5951 6038 1499
1960 8317 8435 2072

Fonte: INE Padróns Poboación.

13- I.N.I. (1949),  p. 3.
14- I.N.I. (1949),  p. 33.

Vista do pobo de Andorra e o poboado ao fondo.

Poboado de Puertollano.

Vivendas de empregados e poboado de 
Escatrón.

motivos, uns máis xenericos 
que afectan á España da época 
e outros particulares de cada 
localidade onde se asenta a 
Empresa. Un deles é a escasez 
de vivendas e a deficiente 
situación da vivenda na España 
de posguerra que era patente 
nas localidades onde instala os 
seus centros industriais.



107106

“O  poboado da Empresa Nacional Calvo Sotelo”Manuel Souto López

Na taboa anterior vemos como o Concello das Pontes de García Rodríguez 
vai incrementar a súa poboación axudado pola corrente migratoria que 
acode á vila a partir da instalación de ENCASO, sobre todo, na década dos 50 
atraída polas posibilidades de traballo. Mentres o número de vivendas crece 
de forma moi lenta15 e non vai en consonancia co incremento da poboación 
que crece en 460 habitantes na década dos 40 e en 2.366 habitantes na década 
dos 50. Este crecemento fai que o problema do aluguer que quere solucionar 
a empresa coa construción do Poboado se agrave xa que a ratio habitante/
vivenda crece sobre todo na década dos 50.

RATIO HABITANTES/VIVENDAS16

1940 1950 1960
As Pontes 4,54 5,06 4,21

O mesmo alcalde do municipio, D. Cesáreo González Dopeso recoñecía 
nunha entrevista realizada en xullo de 1955 no xornal La Voz de Galicia17que 
unha das necesidades que tiña o municipio na época era a realización dun 

15- O número de licencias urbanísticas concedidas, excluidas as de ENCASO, na década dos 40 e de 72 e na década 
dos 50 é de 473.
16- DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (D.G.E.) (sen datar) e INE (1953), (1954), (1962) 
17-La Voz de Galicia, 12 de xullo de 1955.

Plan de Urbanización e ensanche da vila dado o incremento poboacional que 
tivo neses anos.
En canto á deficiente situación da vivenda no municipio é descrita por 
autores como E. Rivera Rouco da seguinte maneira18: “En Puentes de García 
Rodríguez, con unos 2.000 habitantes en 1942, el 90% de la población 
habitaba en viviendas de tipo tradicional, con unos caracteres que las hacían 
totalmente inutilizables para el alquiler de los obreros de la futura Empresa, 
en cualquiera de sus categorías. Son viviendas de dos plantas, de poca altura, 
de unos 4,5 m. en su parte más alta, y unas dimensiones de 12 x8 m. En la 
planta baja un única entrada da acceso a las cuadras para cerdos y vacas, a la 
izquierda, y a la cocina, a la derecha; en la planta alta, sobre la zona de cuadras, 
el salón o “sobrado”, donde se disponen las camas para toda la familia, sin 
muros de división. La vivienda carece prácticamente de ventilación, reducida 
a pequeñísimos ventanales en la planta baja, denominados fachinales, y una 
ventana en el sobrado. Carece igualmente de cielorraso, siendo visible la 
armadura de la techumbre. El suelo de la cocina es de tierra y el de las cuadras 
de estiércol de los animales”.

18- RIVERA ROUCO, E. (1976), p. 147-148.

Rego do Muiño a principios de século.

Casa rural típica das Pontes.
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A. Meizoso Carballo19 describe as características da vivenda rural nas Pontes 
do seguinte xeito:”En el más antiguo de estos tipos de viviendas, la lareira y el 
horno, dentro de la cocina, están unidos, no existe chimenea de la cocina, los 
humos se evacúan por orificios de la techumbre y en el lugar de la ventana del 
fregadero hay un pequeño orificio con contraventanas de madera y sin rejas… 
El sobrado consiste en un espacio libre, con piso de madera, sobre la cuadra 
y al que se accede mediante escaleras desde la cocina”.
Outros factores favorecedores para a realización de poboados foron as 
referencias legais, incluídas na lexislación aprobada polo Novo Estado como 
no Fuero del Trabajo de 1938 ou no Fuero de los Españoles de 1945, para 
tratar de atallar o problema da vivenda. Será, sen embargo, partir do ano 
1946 cando se impoña a obriga legal das empresas, que tendo 50 ou máis 
traballadores e instalacións de carácter permanente e situadas a máis de 
3 km. do núcleo urbano máis próximo, de construír vivendas para os seus 
traballadores20.
Posteriormente apróbanse novas disposicións concedendo ás empresas 
maiores dereitos, exencións e beneficios, todo isto dando boa proba de 
que esta produción lexislativa está fracasando nos seus obxectivos, e que a 
situación seguía empeorando.
Existen outros elementos que contribúen a realizar este programa de 
vivendas e un deles é a intención social exemplarizante da Empresa, cargada 
de compoñentes propagandísticos. Existía unha verdadeira vontade de 
constituír un referente en materia de atencións sociais e un novo modelo 
vital e de relacións laborais.
Nesta vontade social inflúe o corporativismo católico recollida no Fuero 
del Trabajo, en cuxa redacción participou o propio Suanzes na súa etapa de 
Ministro de Industria e Comercio e por outra banda a estreita vinculación 
entre a Empresa e o Estado o que a converte en representante e instrumento 
da política deste en materia social, e, especialmente de vivenda. 
Por este motivo as actuacións sociais da ENCASO foron utilizadas polo 

Réxime como elemento fundamental 
da sa política propagandística21, e 
publicitadas a todo o país a través das 
Feiras de Mostras22, reportaxes do NO-
DO con motivo de inauguracións e as 
propias visitas de Franco ás Pontes nos 
anos 1949 e 1959. Como recoñecemento 
de todo este labor, a Empresa recibiría o 
18 de xullo de 1960 o título de “Empresa 
Ejemplar”23.
A construción de Poboados responde 
tamén a unha tradición de construción de 
vivendas para traballadores da industria 
ou da minería, iniciada no século XIX 
e estendida sobre todo nos países 
europeos como Gran Bretaña (tradición 
utópica de Owen e E. Howard), Francia 
ou Alemaña e, con algúns precedentes en 
España.

19- MEIZOSO CARBALLO, A (1992), p. 142.
20- Lei de 17 de xullo de 1946 (BOE nº 199, do 18 de xullo), sobre construcción de vivendas protexidas polas empresas 
industriais.

21- SAN ROMÁN, E. (1999), p. 53.
22- ENCASO. Memoria … 1947, pp. 15-16.
23-ENCASO. Memoria … 1960, p. 13.

Exposiciós da Calvo Sotelo, 1957.

Ciudad Jardín Marga-Senftemberg.
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No século XX temos varias experiencias como as Siedlungen alemás dos anos 
20 ou as construídas entre o ascenso de Hitler e a IIª Guerra Mundial e outras 
experiencias en Francia e Bélxica.
En España a tradición era de carácter privado con exemplos de empresas 
vencelladas á minería, siderurxia e téxtil, primeiro, e, máis adiante, de 
infraestruturas, como as de ferrocarrís, da construcción e das centrais 
hidroeléctricas que realizaron promocións de vivendas para os seus 
traballadores24. No século XIX existiron grandes empresas no Pas Vasco 
e Cantabria ou as colonias téxtiles catalans (exemplos como os de Can 
Saladrigas no barrio barcelonés do Poblenou en 1880, ou os de Jambrina 
na Sagrera), as vivendas construídas pola empresa RioTinto Company 
Limited. No primeiro terzo do século XX a Lei de Casas Baratas favoreceu 
estas iniciativas. Exemplos temos nas cooperativas de casas baratas dos 
empregados de Tranvías de Barcelona, as experiencias da familia Castells en 
Les Corts, as da colonia da Unión Eléctrica Madrileña (1920-1927) a recente 
de Boetticher y Navarro en 1940.
Por outra parte a maioría das empresas do INI ou participadas por el 
levaron a cabo un programa de construción de vivendas para traballadores25.  
Todo este programa de construcións determinou a necesidade de crear un 
departamento de construción adscrito á Dirección Técnica do Instituto e 
que en 1959 foi transferido á Empresa Auxiliar de Industria, S.A. (AUXINI).

3.-O poboado de ENCASO nas Pontes de García Rodríguez.

3.1.- A concepción do Poboado.

No Plan para la Fabricación de Combustibles Líquidos, Lubricantes e 
Industrias Conexas, aprobado pola Lei do 26 de maio de 1944 xa se contempla 
a construción dun poboado de traballadores.
No ano 1944 inícianse os proxectos do complexo industrial das Pontes de 

24-TATJER, M. (2005),  p. 7
25- Ademais dos Poboados da ENCASO destacan outras empresas como ENASA coa cidade Pegaso, ADARO co poboado 
de Rodalquivir (Almería), ENSIDESA co poboado de Llaranes, SEAT en Barcelona, etc.

Vista aérea do poboado, anos 50.

Ciudad Pegaso.
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García Rodríguez nos que se inclúe o poboado, o abastecemento de auga 
procedente do río Eume e seleccionanse xa varios tipos de vivendas para as 
diferentes categorías. Prevese que sexa exclusivamente para os traballadores 
das instalacións previstas na 1ª fase (Central Térmica e mina), incluíndose 
terreos suficientes para futuras ampliacións. En conxunto, prevense 150 
vivendas para as diferentes categorías e edificios de uso xeral como residencia 
de enxeñeiros, de empregados e de obreiros especialistas, igrexa, economato, 
hospital, escolas e campo de deportes. Tamén se realiza o trazado de rúas e a 
súa pavimentación, e o peche de parcelas.
Estas previsións iniciais iranse ampliando a medida que se vaian modificando 
os proxectos industriais. Así, en 1954 apróbase a construcción de 60 novas 
vivendas para atender ás necesidades dos traballadores da fábrica de 
fertilizantes. E finalmente en 1958 preséntase ante o I.N.V. un proxecto de 
construción de 38 vivendas de renda limitada, motivado polo aumento do 
cadro de persoal derivado da maior capacidade da fábrica de fertilizantes26 e 
do incremento de producción da mina e da que solicitan a licenza municipal 
en 196027.
Segundo as solicitudes presentadas para obter a oportuna licenza de obra 
municipal podemos considerar que existiron catro etapas. A primeira etapa 
que se inicia no ano 1944 ata 1949. A segunda etapa que vai do 1950 ao 1953. 
A terceira etapa de 1954 a 1959. A cuarta etapa de 1960 a 1963.

3.2.-O proxecto e o arquitecto.

O proxecto, do que se conservan planos xerais e orzamentos, inclúe aspectos 
como a capacidade, o emprazamento, a parcelación, tipoloxía de edificios, 
situación de zonas verdes, etc. O desenvolvemento do proxecto do Poboado e 
a súa evolución van seguir un camiño paralelo ao das instalacións industriais. 
A medida que vaian desenvolvéndose os proxectos industriais irá medrando 
o Poboado. Así pasará das 150 vivendas previstas inicialmente ata a cifra final 

de 230 vivendas.
A confección material do proxecto correspondeu á Oficina Técnica de 
Construción Civil da ENCASO, como queda acreditado nos proxectos 
presentados. Esta Oficina Técnica ten a súa sede en Madrid, onde se realizan 
os proxectos.
O proxecto é aprobado polo Consello de Administración da Empresa e a súa 
aprobación non implica a súa construción inmediata, pois as obras vanse 
executando a medida das necesidades.26- O cadro de persoal incrementouse de 874 traballadores en 1958 a 996 en 1959, o que supuxo un incremento do 13,95 

acollidas a exención fiscal que determina a Lei do 15 de xullo de 1954 e ao regulamento de 24 de xuño de 1955.% nun 
só ano. En canto a habitantes no Poboado pasan dos 690 aos 710. 
27-  A.M. As Pontes. Licenza solicitada por D. Pablo María de Basañez Bereincua para 38 vivendas de renda limitada 

Plano xeral do poboado.
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O arquitecto foi Javier García Lomas y Mata participando en maior ou 
menor medida tamén José Blasco Robles, que era asesor do Consello de 
Administración de ENCASO.
Javier García Lomas y Mata28 (Madrid, 1916-Madrid, 2005), era un arquitecto 
orixinario dunha familia de Ribadesella (Asturias). O seu pai era Miguel 
García Lomas Somoano, que foi un arquitecto de ampla e boa obra en Madrid 
e Asturias e foi conservador do Santuario e Real Sitio de Covadonga, cargo que 
desempeñou o seu fillo anos despois. Tivo varios fillos29 Miguel Ángel que foi 
profesor da Escola de Arquitectura de Madrid e director xeral de arquitectura, 
e o propio Javier, o cal estudou arquitectura en Madrid graduándose no ano 
1942 e traballando no I.N.I. e na ENCASO dende entón. Segundo Antón 
Capitel30, pode considerarse discípulo do seu propio pai do cal heredou unha 
admiración pola arquitectura da primeira época de Frank Lloyd Wrignt. 

Tiña unha posición intermedia entre o tradicionalismo arquitectónico e a 
modernidade. Ambigüidade que cultivaba conscientemente e que queda 
patente en moita da súa obra. 
Durante a execución das primeiras vivendas do Poboado aparece inscrito 
no Colexio de Arquitectos de León, Delegación de Oviedo. A mediados dos 
anos 50 pediu o traslado ao Ministerio de Obras Públicas. A súa obra foi 
en gran medida pública e probablemente a privada máis importante sexa a 
remodelación do Real Sitio de Covadonga nos anos 60, en colaboración co 
seu socio, Antón Capitel pai.
O outro arquitecto que participou indirectamente na confección do proxecto 
foi José Blasco Robles31 (Almería, 1904- Madrid, 1986)32. A súa formación 
académica inicíase en Barcelona onde se gradúa no ano 1928. Nese mesmo ano 
entra a formar parte da Oficina Técnica Municipal de Santa Cruz de Tenerife 
dende 1931 sendo o seu xefe a partir de 1937. Alí traballa ata o ano 1943 cando 
ingresa en ENCASO. Durante esta etapa en Tenerife realiza obras de estilo 
racionalista. En ENCASO estará encargado das construcións da Sección 
da Refinería de Cartagena e posteriormente en 1944 é nomeado arquitecto 
da Sección de Lignitos, con residencia en Zaragoza e asesor do Consello 
de Administración. Por todo isto, parece corresponderlle a redacción dos 
proxectos de Andorra, Escatrón e  en colaboración con Javier García Lomas 
o Poboado das Pontes. En 1947 presenta o proxecto da Central Térmica para 
As Pontes.33

José Blasco Robles e en parte Javier García Lomas comparten, polo tanto, unha 
formación cultural e académica obtida no período anterior á Guerra Civil, o 
que marcaría unha impronta nos seus traballos que permiten comprender os 
caracteres urbanísticos e arquitectónicos do Poboado.

3.3.- O emprazamento e a adquisición dos terreos.

O lugar de emprazamento confiouse á dirección de ENCASO e, tralos informes 
28-  E o arquitecto que asina os proxectos da maioría das vivendas e doutros edificios industriais como as oficinas xerais 
xunto con José Blasco e o taller de carpintería e catro gasómetros (1955).
29- Unha filla casou con Juan del Corro Gutiérrez, que foi director da Escola de Madrid e alcalde da capital entre 1973 
e 1976.
30- Profesor da Escola de Arquitectura de Madrid, e ao que lle agradecemos a xentileza de indicarnos datos da biografía 
de Javier García Lomas, ao cal tratou persoalmente xa que foi socio do seu pai.

31- Vemos a súa sinatura no proxecto de almacéns e talleres xerais e algún dos planos das oficiñas xerais.
32- Para ampliar a información da súa obra podemos consultar GALANTE GÓMEZ, F. (1987) ou ZALBA GONZÁLEZ, 
E. (2008)
33- Para a súa presentación realizou unha viaxe a Suiza no ano 1946, xa que a maquinaria para a Central que tiña 
contratado a Empresa era coas empresas suizas Escher Wyss e Gerbüder Sulzer.

Plano da 1ª fase da construcción.
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técnicos favorables, optouse por redactar un proxecto de expropiación 
conxunto dos terreos necesarios para a instalación do complexo industrial e 
para a construción do poboado. Este proxecto foi logo sometido á aprobación 

34- Oficio da Dirección General de Industria ao I.N.I. aprobando o emprazamento e as instalacións de As Pontes de 
García Rodríguez (Archivo INI. ENCASO. Estudios, Informes y Proyectos Técnicos, Caixa 159. 311-4. E. 7179).

O emprazamento determinouse tendo en conta a proximidade á entrada 
das instalacións industriais e que o terreo fora plano para evitar un excesivo 
movemento de terras edificándose nos arredores da vila. Tomáronse como 
eixes de composición, a estrada de Rábade a Ferrol e unha perpendicular a 
esta no kilómetro 29, de maneira que a superficie total queda descomposta en 
varias zonas. Sobre a marxe esquerda da estrada mencionada empránzanse 
os edificios correspondentes a residencias, vivendas de enxeñeiros e 
empregados, así como a igrexa, todo iso na zona de maior pendente sobre a 
estrada que comunicaba a As Pontes de García Rodríguez coa Vilavella. Na 
marxe dereita atópanse as vivendas de obreiros, o economato e as escolas. 
A residencia para obreiros solteiros e a clínica sitúanse entre o Poboado e a 
vila.
No ano 1945 apróbase a adquisición de 67 ha. de terreos de prados, bosque 
e labor, presupostados en 1,5 millóns de pesetas, dos que 37 ha. destínanse 
para a construción do poboado35.
A maior parte arquiríronse entre 1945, 1946 e ata 1958, para regularizar o 
límite do poboado e adiantarse ás futuras necesidades36, ata chegar a un total 
de 375.664 m2.
O proceso de compra tivo varios problemas, debido fundamentalmente 
á fragmentación parcelaria, que obrigaba a tratar cun gran número de 
propietarios37 e a ausencia de moitos destes, algúns en Cuba, o que motivou 
que a empresa recorrera ao trámite de expropiación forzosa de parte 
dos mesmos. Incluso nalgúns casos38 houbo que construír vivendas para 
compensarlles polas existentes nos terreos expropiados.

35- I.N.I. Archivo Caja 336, expediente nº 57, 63, 72, 86 e 90.
36- As parcelas para a construción do campo de deportes foron adquiridas entre os anos 1948 e 1950, mentres que as 
instalacións deportivas non se construíron ata 1963-64.
37- Ata a un total de 64 propietarios diferentes adquiríronse os terreos para a construcción do Poboado. Destacan, entre 
outros, Manuel Vérez, Manuela Fernández Blanco, Antonio Freire Cortiñas, os irmáns Criado, Raimundo Baamonde, 
Narciso Cabarcos, Antonio Hermida, Asunción Vilariño, Domingo Lorenzo, Manuel Formoso Fraga, etc. En Plano 
parcelario de los terrenos a ocupar por ENCASO. 13 de septiembre de 1947. 
38- Foron construídas no ano 1952 dúas vivendas para as expropiadas María Prieto Bouza e Dolores Silva Rivera (filla da 
expropiada Francisca Rivera) e outras para as irmás Mª Antonia e Emilia Criado. A.M. Pontes. Licenza construcción dun 
edificio de dúas vivendas. 10 de maio de 1952.

Plano da topografía orixinal.
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3.4.-O proceso de construción.

A construción do Poboado iniciouse en 194639, comezando pola zona máis 
próxima á vila e remata no ano 1962. Poden distinguirse catro etapas. A 
primeira que vai dende 1945 ata 1949 que comprende a construción dunhas 
150 vivendas de todo tipo, residencias para enxeñeiros e empregados, o 
economato, as escolas e outros edificios. A segunda que vai dende 1950 ata 
1953. A terceira etapa, entre os anos 1954 e o 1958, que supuxo a construción 
de 60 vivendas para os empregados da fábrica de fertilizantes. A última etapa 
dende 1958 ata 1962 que sería na que se utilizarían as axudas do I.N.V. para 
a construcción de 38 vivendas de renda limitada de 2ª categoría e que foron 
edificadas entre 1960-1961 ainda que o proxecto data de 1958. Son as mazás 
que están no extremo noroeste do Poboado. O incremento no número de 
vivendas veu derivado da introdución de modificacións nos plans industriais 

39- Data na que presentan as primeiras solicitudes e proxectos de vivendas para o outorgamento da licenza municipal.

ao contemplar a construción da fábrica de abonos en detrimento do grupo do 
Ebro (aprobado polo Decreto lei do 17 de maio de 1952 que modifica o Plan de 
1944). No ano 1963 daba unha ratio de 4,48 traballadores por vivenda xa que 
superaban os 1.000 empregados.
A construción dos edificios de servizos soe ir retrasada con respecto ao das 
vivendas, levándose a cabo cando o volume de habitantes o fai estritamente 
necesario e comezando coas necesidades máis básicas: residencias, 
economato, escolas, capela (logo igrexa), local social do grupo de empresa e 
instalacións deportivas. Xeralmente recórrese a instalacións provisionais, que 
a medida que van sendo deficitarias van ampliándose ou van situándose en 
edificios propios. Así a residencia de obreiros ou a clínica estiveron situados 
en vivendas unifamiliares que despois foron adxudicadas a empregados. 
A construción desenvolveuse a pesar das grandes dificultades de todo tipo. 
Destacan, en primeiro lugar, polo seu carácter xeral, extensible a toda a 
actividade construtiva en España, os problemas de subministracións de 
materiais de construción, dende ladrillos, para o cal se instalou unha telleira 
na zona de Espiñaredo40, que contaba con arxilas de calidade, area ou xeso, 

Obras vivienda 1a categoría, 1954.

Obras vivienda 1a categoría, 1954.
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Doble vivenda de cuarta categoría en construcción, 1948.

ata materiais intervidos, especialmente o ferro e o cemento; as constantes 
restricións eléctricas; os retrasos na chegada das subministracións 
industriais importadas, debido á situación da guerra mundial, que obrigaban 
a reducir os ritmos de traballo41, ou os problemas de transporte derivados da 
falla de pneumáticos; problemas derivados da falta de man de obra42 debido 
ao problema de abastecemento de víveres, polo que houbo que recurrer á 
construción dun economato43 e comedores para os traballadores. Este 
economato distribuía o pan e os artigos racionados, comestibles en xeral e 
tiña seccións de zapatería e tecidos.
A construción do Poboado presentou outro gran número de problemas 
auxiliares, destacando entre eles, polo seu carácter primordial, os de 
abastecemento de auga, evacuación de augas residuais ou a subministracións 
de enerxía44.
O sistema de construción adoptado foi maioritariamente o de administración 
utilizando a contratación externa nalgúns edificios de servizos. A residencia 
de enxeñeiros que foi construída entre 1947 e 1949 e a obra do economato 

40- I.N.I. (1949). p. 37. 
41- Escrito de esta Empresa interesando se gestione de la Dirección General de Aduanas, permitan los envíos de material 
y maquinaria para las obras de Puentes de Gª Rodríguez. 15/03/1944. Archivo INI. Estudios, Informes y Proyectos 
Técnicos. Caja 158.311-4. E. 1147.
42- ENCASO Memoria … 1948, p. 9.
43- Con data 18/09/1946 foi concedida licenza de apertura de economato provisional para venda de pescado, verduras 
e froitas instalado nuns barracóns na Areosa. Posteriormente con data 30/09/1947 foi concedida licenza para economato 
no novo local. A.M. As Pontes. Libro de Actas de las sesiones de la corporación, 1946-1947.
44- I.N.I..(1949), p. 33-34.

Viviendas en construcción, 1954.

Cerámica Espiñaredo, 1950.
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Vivenda da segunda categoría en construcción, 1954. Cerramento, 1953.

Cerramento, 1953.Vivenda da segunda categoría en construcción, 1954.
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escolas que foi construída entre 1949 e 1950, foron adxudicadas á Empresa 
Rodolfo Lama, S.A.,  que tamén estaba contratada para a realización dalgúns 
edificios industriais; o edificio do hospitalillo, igrexa e instalacións deportivas 
realizados entre 1961 e 1968, foron adxudicados á empresa Consensa. O resto 
das obras foron realizadas pola propia empresa.

3.6.- Elementos da ordenación urbanística do Poboado. Os viais.

O Poboado está atravesado por dous eixes principais, un en sentido E-O, 
atravesado pola estrada Ferrol-Rábade nunha lonxitude de 600 m. e cunha 
anchura de 15 m. de vial e cara ao que orientan as fachadas as vivendas e os 
edificios principais de servizos, coa intención de potenciar o valor exemplar 

Vista panorámica poboado, 1945.

desta iniciativa e polo camiño real que conducía das Pontes á Vilavella, e 
outro eixe, en sentido N-S, dunhos 500 m., e cunha anchura duns 100 m. onde 
se sitúa a praza central e o resto de edificios sociais do Poboado que enlazan 
coa estrada de acceso ás instalacións industriais.  
En canto ás vías secundarias están situadas na zona norte da estrada, 
fragmentando a zona de obreiros, a máis ampla, en bloques cuadrangulares 
de 60 x 60 en sentido E-O, o que “permitirá a orientación ao sur de todas as 
fachadas principais das edificicacións, ao tempo que creará unha rede viaria 
na que os ventos dominantes da zona, NE-SO, encontrarán dificultade de 
penetración45.
O poboado queda así dividido en catro grandes áreas, residenciais e de 
servizos, cun centro xeométrico que coincide coa praza situada ante o 

45-MARTÍNEZ SUÁREZ, X.L. (2007), p. 43.
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economato-escola, hoxe Conservatorio.
Na área situada á esquerda da estrada de Ferrol-Rábade están situadas as 
vivendas de enxeñeiros e empregados subdivididas polo camiño real. Á 
dereita da estrada, dúas zonas residenciais de obreiros separadas pola zona 
de servizos e unha zona de empregados paralela á propia estrada de Ferrol-
Rábade e ao eixe dos edificios sociais.
En canto aos usos do solo temos tres: o sistema viario, as construcións tanto 
vivendas como edificios sociais e os terreos libres ou axardinados.

3.7.-As vivendas.

A súa construción desenvolveuse en catro etapas consecutivas que se inician 
en 1946 e finalizan en 1963, chegándose a un total de 230 vivendas.
As dúas primeiras, desenvoltas en 1946-1949 e en 1950-1953 respectivamente 
corresponden ao poboado inicialmente previsto46.

A terceira fase, aprobada en 1954, corresponde ás 60 novas vivendas para os 
traballadores da fábrica de fertilizantes. Por último, a cuarta fase corresponde 
as 38 vivendas de renda limitada, de 2ª categoría, construídas entre 1960 e 
1963. Trátase do proxecto presentado ante o I.N.V. en 1958,  demorándose 

a súa construción ata 
1960. A partir de aquí 
considerase finalizado, 
se ben nos anos 
seguintes continuaron 
realizándose engadidos 
e reformas que 
completaron a oferta de 
servizos do poboado, 
algúns en datas moi 
tardías: 4 naves para 
garaxes das últimas 38 

46-ENCASO. Memoria… 1948, p. 21. ENCASO Memoria ...1949, p. 32; ENCASO Memoria... 1949, p.14; 1954, p. 12.

Vivenda 1a categoría, 1948.

Vivenda 1a categoría, en 1948 e na actualidade.
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Planos vivenda 1ª categoría, ano 59.
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Planos vivendas empregados, ano 60.
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Alzados vivendas 2ª categoría, tipo tortuga, ano 1946.

Vivendas 2ª categoría, tipo tortuga, na actualidade. Vivendas 2ª categoría, tipo tortuga, ano 1949.
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Vivenda 3ª categoría, tipo tortuga, ano 1946.
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47- A.M.As Pontes. Plano nº P-1679 del poblado y de la zona da fábrica. 1946.
48- A.M. As Pontes. Plano nº P-2C. P-1167. Plano de situación actual de la 1ª etapa del poblado y planta general. 4 de 
outubro de 1949.
49- A.M. As Pontes. Licenza para dúas casas para 4 vivendas de 1ª categoría na 3ª etapa do poboado no ano 1954 e 
licenza para dous bloques para catro casas de enxeñeiros no ano 1959. 

vivendas (1962), o Club de Empresa Lar (1963), o edificio para a clínica ou 
hospitalillo (1967) e un novo economato (1974).
A ENCASO decide realizar unhas vivendas que, como norma xeral, superan 
os modelos oficiais, para poder atraer man de obra cualificada. Esta mellora 
dos estándares mínimos conséguese con fortes investimentos que, a longo 
prazo, farán inviable a continuidade dos seus plantexamentos.
O resultado é un complexo sistema xerárquico de vivendas que traduce o 
escalafón laboral da empresa e que provoca unha tipoloxía diversa con 
diferenzas nas agrupacións, nos alzados, nas superficies, etc.
Na zona de enxeñeiros (1ª categoría) predomina o sistema de vivenda 
unifamiliar illada, ainda que danse casos de vivendas acaroadas en datas 
tardías47. A intención era a de privilexiar ao seu ocupante que desempeña 
postos dirixentes na Empresa. De feito a do director estaba exenta do pago 
de aluguer e as restantes pagaban una renda mensual que oscilaba entre as 
480 pesetas nas de 1ª categoría e as 50 pesetas nas de 5ª categoría48. 
A densidade é a máis baixa e só se atopa como edificio social a residencia de 
enxeñeiros, ás que non accedían máis que membros desta categoría. 
As parcelas son de grandes dimensións en torno a 1.000 m2 e as superficies 
construídas oscilan entre os 212 m2 e os 280 m2 por vivenda. 
Aquí construíronse 10 vivendas entre 1948 e 1960. As vivendas constan de: 
vestíbulo, cociña, comedor, sala de estar, despacho e 4 ou 5 dormitorios, 
distribuídos en 2 ou 3 alturas.
Na zona de empregados predominan as acaroadas e as agrupacións de seis 
vivendas acaroadas construídas nos anos 1960-62 en colaboración co I.N.V.49 
Están situadas entre o camiño real e a estrada de Ferrol-Rábade e constitúen 
as vivendas de 2ª e 3ª categoría, sendo construídas 46 vivendas.
Existe unha segunda zona de empregados ao norte da estrada coas fachadas 
dando fronte a esta e onde se realizaron 30 vivendas.

Vivendas 2a categoría, anos 1954 e 1959
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Vivendas de terceira categoría Vivendas de cuarta categoría
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50- A.M. As Pontes. Licenza para vivendas de 3ª categoría (1945). Licenza para vivendas de 4ª categoría. Licenza para 
casas de 5ª categoría. Anos 1950, 1954.

Os tipos de vivenda son moi variados sendo todas acaroadas coa excepción 
das agrupacións de 4 e 6 vivendas construídas a finais dos 50 e principios dos 
60 en colaboración co I.N.V.
Estas vivendas constan de: vestíbulo de acceso, cociña, salón-comedor, e 
entre 3 e 5 dormitorios, dispostos case en todos os casos en dúas alturas. 
As dimensións oscilan entre os 110 m2 e os 216 m2, en función, basicamente, 
do número de dormitorios, que oscila entre 3 e 5.
A unha das vivendas de empregados (pegada á residencia de enxeñeiros) 
construída no ano 1947 de 148 m2 foille engadido unha sala de 16 m2 e un porche 
de 4 m2 na planta baixa para o seu uso como centraliña telefónica e outra 
construída entre 1947-1951, de 110 m2, a número 406, estivo acondicionada 
como clínica ata a construción da mesma en 1967.
As vivendas de obreiros50 están situadas ao norte da estrada de Ferrol. 
Comprende un total de 134 vivendas unha gran variedade, predominando 
as aliñacións de seis vivendas. Edificáronse 16 bloques de vivendas 

acaroadas, unhas para capataces e mestres de 4ª categoría e as de obreiros 
propiamente ditos de 5ª categoría. 
Todas as vivendas organízanse nunha sóa planta, con superficies que oscilan 
entre os 60 e os 100 m2. Constan de: cociña, salón-comedor e entre 2 e 4 
dormitorios, observándose unha clara tendencia á redución do número de 
dormitorios canto máis tarde se constrúan.
Dende o punto de vista arquitectónico as vivendas teñen unha cimentación 
de mampostería, unha estrutura de formigón armado e os alzados exteriores 
son de ladrillo pintado a cal. 
A carpintería é metálica ou de madeira. As cubertas son sempre de pizarra, 
con pendentes moi pronunciadas e amplos aleiros; utilízanse grandes 
ventanais e os solos son na maioría dos casos de madeira de castaño.
A densidade de vivendas cífrase en 9 vivendas/hectárea se ben esta varía 
dunhas zonas a outras, en función da categoría laboral dos ocupantes e do 
ano de construción, aumentando a densidade a medida que baixamos no 
escalafón e a data de construción é máis tardía.
O tamaño das parcelas tamén varía dunhas categorías laborais a outras, tanto 
polas dimensións da vivenda coma pola superficie de terreo libre arredor e 
que diminúe a medida que descendemos no escalafón.

Vivienda de cuarta categoría, 1949

Bloque de seis viviendas de quinta categoría, 1949
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3.8.- As instalacións de servizos.

Estas instalacións estaban xa incluídas no anteproxecto de 1945, onde 
se preveían edificios para cubrir a maioría das necesidades dos seus 
habitantes.
Sen embargo, algunhas destas deberon ser atendidas con carácter previo ao 
inicio das obras de construción. Así, a primeira actuación práctica consistiu 
en solucionar os problemas de subministración de alimentos e aloxamento, 
habilitándose provisionalmente o economato nun barracón na Areosa51 

e a residencia de enxeñeiros, empregados e obreiros especialistas e dous 
barracóns para empregados e obreiros especialistas.

A.- Residencias.

En 1945 prepárase provisionalmente unha residencia de enxeñeiros e dous 
barracóns para empregados e obreiros especialistas. En cambio, non se 
considera necesario habilitar residencias para persoal non especializado, 
pois foi contratado na vila ou nas proximidaders organizándose un servizo 
de transporte diario.
A residencia de enxeñeiros provisional foi habilitada no ano 1945 nunha casa 
mercada pola empresa a D. Guillermo Baamonde Fontao na rúa Saúde (actual 
Rosalía de Castro) e que posteriormente foi sede do médico da empresa, D. 
Cesareo González Dopeso e actualmente edificio cultural Doutor Dopeso52.

Conjunto Areosa visto desde el sur, 1949 Vista principal residencia albergue de ingenieros, 1950

51- A.M. As Pontes. Licenza de apertura concedida o 20/11/1946
52- En setembro de 1945 o enxeñeiro xefe, D. Gonzalo Calvo Aguirre solicitou licenza de rehabilitación da vivenda para a 
construcción dunha residencia provisional de enxeñeiros.
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Residencia albergue, interior
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A finais de 1946 plantéxase a necesidade de construír, con carácter definitivo, 
a residencia de enxeñeiros e a de empregados, para poder ofrecer a estes 
traballadores no seguinte inverno un aloxamento en mellores condicións. En 
marzo de 1947 apróbase a súa construción, incluíndoas nun lote de vivendas 
contratadas con Tarmac, S.A. Ante o retraso na execución das obras foi 
adxudicada novamente á Empresa Rodolfo Lama, S.A. En 1972 foi ampliada 
pola Empresa Auxiliar de la Industria, S.A.
En canto a súa finalización, foi diferente. Así, a de enxeñeiros rematouse en 
setembro de 1949, sendo inaugurada na visita de Franco ás instalacións o 28 
dese mes53. A de empregados non se inaugura ata marzo de 195154.
En cambio, para os obreiros55, seguíuse mantendo a situación de 
provisionalidade, aínda que se amplía a súa capacidade coa instalación, en 
1949, dun novo aloxamento para os 110 montadores que se trasladaran ás 
Pontes para as obras da Central Térmica56.

A residencia de enxeñeiros consta de soto, planta baixa e planta alta, cunha 
superficie cuberta de 622 m2. No soto están as instalacións frigoríficas 
e o almacén; na planta baixa, os salóns, comedores, cociña, lavandaría 
e habitacións do persoal de servizo; na planta alta, os dormitorios, con 
capacidade de 26 camas.
En 1972 reformouse unha vivenda de enxeñeiros para utilizarse como 
residencia de estranxeiros, colocando nela un salón e 5 dormitorios na planta 
baixa e outros 5 dormitorios e terraza na planta alta. Posteriormente foi 
utilizada tamén como residencia de bolseiros de Endesa.

B.- Economato-escolas.

En 1944 habilítase provisionalmente nun barracón dos usados para o exército e 
no ano 1946 noutro barracón na Areosa. Ata 1947 non se aproba a construcción 
do edificio definitivo, no que se inclúen dous bares e dependencias para 
centralizar todos os servizos de abastecemento do poboado57. Foi realizado 
pola Empresa Rodolfo Lama, S.A. e súa construción desenvolverase entre 
1947 e 1949. Sen embargo, unha vez concluído aproveitase parte das súas 
instalacións para ser dotada como sede das escolas 58 e a capela.
Mentres se remataba, amplíase a instalación provisional en 1948, cun novo 
barracón para poder ampliar a oferta de produtos, moi limitada ata ese 
momento.

53- ENCASO. Memoria... 1949, p. 32. Posteriormente en 1972, habilitouse unha das vivendas de enxeñeiros, do modelo 
nº 1, como residencia de extranxeiros.
54- Estivo instalada na vivenda núm. 525 e na 529, e a de estranxeiros na 526 .
55- Estivo provisionalmente na vivenda núm. 516 A.
56- I.N.I. (1949), p. 39.

57- ENCASO. Memoria … 1948, p 21.
58- En 1967-1968 completaronse as instalacións das escolas cunha pista polideportiva, con instalacións de baloncesto, 
tenis, voleibol e patinaxe. E, en 1969, cun parque de recreo infantil. En 1974 reformouse o edificio, adicándoo 
exclusivamente para escola, habilitándose 8 aulas, laboratorio, biblioteca, sala de profesores e comedor, construíndose 
un novo economato na zona este do poboado. Ver licenza de construción de economato laboral. Ano 1973. Licenza de 
habilitación de edificio de escolas. Ano 1973.  

Edificio do economato, 1950.
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É unha construción cuadrangular 
que consta de planta baixa 
porticada, dous torreóns laterais 
con planta alta e un torreón central 
con dúas plantas. Están unidos 
entre si por unha galería porticada. 
No ano 1959 funciona tamén unha 
escola de formación profesional e 
unha academia de Ensino Medio59.
Cando se realizou o novo 
economato (1974) foi utilizado xa 
só como escola e actualmente é a 
sede do Conservatorio de Música 
Profesional.

59- Estivo instalada na vivenda 501 A.

Interior do economato, 1950.

Edificio do economato, 1950.

Instalaciós para mercadurías, 1950.

Escola nenos, 1952.



151150

“O  poboado da Empresa Nacional Calvo Sotelo”Manuel Souto López

C.- Clínica.
A súa construción debeuse finalizar a finais de 1949 ou comenzos de 1950, 
habilitándose para este servizo unha das vivendas60 de empregados que 
estaba a carón da estrada de Ferrol, xunto ao eixe do Poboado, para facilitar 
así a rapidez de acceso á mesma. En 1967 construíuse un edificio propio para 
esta finalidade con oito habitacións, dúas para persoal, quirófano, sala de 
raios X, esterilización, rehabilitación, laboratorio, almacén e oficinas. Está 
situado ano norte do Poboado, xunto ao campo de futbol. No ano 1973 coa 
chegada de Endesa foi ampliado61.

60- Vivenda núm. 406 A.
61- A.M. As Pontes. Licenza de ampliación de Clínica de Accidentes. Ano 1973.

Escola nenos, 1952.

Hospitalillo na actualidade.

Hospitalillo no ano 1952.
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D.- Capela-Igrexa.

A primeira capela instalouse provisionalmente 
en 1950 no local do economato destinado, en 
principio, para casino de empregados, cunha 
capacidade para 80 persoas.
Este carácter de provisionalidade vaise manter 
ata ben entrados os anos 60. Así, aínda que a 
finais de 1961 apróbase o proxecto de igrexa 
definitiva, non é ata abril de 1962 cando se 
solicita a oportuna licenza municipal62 e se 
inician as obras. En 1963, a raíz da visita do 
presidente do I.N.I., Juan Antonio Suanzes, 
acórdase activar o seu remate, se ben non se 
rematará ata 1965, inaugurándose no mes de 
xullo63.
Está adicada á Nosa Señora da Luz, en memoria 
da esposa do entón presidente de ENCASO, 
Luis Arias Martínez64.
Está edificada sobre unha parcela de 3.375 m2. 
As súas dimensións son de 40 x 30 m. cunha 
superficie cuberta de 748 m2. A estrutura é de 
formigón armado, con revestimento exterior 
de pedra e cuberta de pizarra. 
Está situada no centro do poboado e dispón dunha praza dianteira que 
permite a súa contemplación.
Na súa estrutura destaca a planta poligonal. En canto ao estilo predomina 
o románico. Como caracteres deste estilo atopamos a pesadez do muro da 
fachada, sen apenas aberturas, o uso repetido do arco de medio punto, tanto 
na porta de acceso, con forma abocinada, como na espadaña do campanario, 

ou os contrafortes dispostos nos extremos da 
fachada; elementos da tradición herreriana, 
como as pirámides, as bolas sobre o pedestal e a 
cuberta de pizarra.
No interior presenta un estilo máis moderno e 
funcional. En planta presenta unha gran nave 
trapezoidal ante a que se levanta o altar, a maior 
altura, ao que se accede por unha escalinata de 
sete peldaños. Os muros, de formigón recuberto 
de pedra, están espidos, sen apenas decoración. 
Como únicos elementos decorativos podemos 
citar a figura da virxe que preside o altar, 
as inscricións a ela adicadas nos muros e as 
vidrieiras que cobren os ventanais e a claraboya 
central. Respecto da Virxe da Luz, foi realizada 
polo escultor Pérez Comendador, tomando como modelo para a talla o rostro 
da esposa do entonces presidente da ENCASO, Luis Arias Martínez65.

62-  A.M. As Pontes. Licenza solicitada por D. Ramón Ochoa de Alda, jefe administrativo da ENCASO, solicitada o 23 de 
abril de 1962 e concedida o 4 de maio de 1962. Os planos non aparecen asinados por ningùn arquitecto.
63- RIVERA ROUCO, E. (1976), p. 119.
64- Falecido o 26 de setembro de 1964, foi enterrado en Madrid. O 26 de novembro de 1965 os seus restos foron 
depositados na recen finalizada igrexa das Pontes, de acordo co seu desexo. 65- RIVERA ROUCO, E. (1976), p. 119.

Pérez Comendador, coa talla da
esposa de Luis Arias.

Altar capela, 1952.

Confesionario, 1952.

Funeral de Luis Arias Matínez
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E.- Instalacións de ocio e deportivas.

Ainda que previstas no primeiro proxecto do poboado, a súa construción 
vaise demorar considerablemente. Así, ata xullo de 1960 non se aproba 
a construcción do campo de futbol66, que sería reformado en 1962 coa 
construción dunha pista de atletismo e máis tarde unha tribuna cuberta. Por 
último, en 1963 inaugurábase o Club de Empresa Lar, que consta de cafetería, 
comedor, biblioteca, sala de xogos, sala de cine, bolera, billar, sala de reunións 
e exposicións, cociña. 
Encostado ao edificio están as piscinas, unha para nenos e unha de adultos 
con aseos e vestuarios.

66- ENCASO Memoria … 1960, p. 13.

Plano fachada, 1962.

Iglesia na actualidade.

S. José Obrero, 1969.Construcción campo de futbol.

Cursillo natación, 1969 Festas 18 de xullo, 1969.
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F.- Subministración e depuración de 
auga.

A subministración de auga67 procede do río 
Eume, captada mediante un pozo circular 
revestido de formigón unido ao río por unha 
tubería. Despois a auga é pasada por un sistema 
de depuración, que comprende balsa de 
decantación, o filtro e os esterilizadores. Logo 
un grupo de bombas eleva a auga, tras pasar 
polo sistema de depuración, ata un depósito 
de 6,80 metros de diámetro, con capacidade de 
150 m., elevado sobre unha torre cilíndrica de 
20 metros de altura. E para o saneamento das 
mesmas, construíuse en 1958 unha depuradora 
de augas que contaba cunha planta, habilitada 
para almacén, oficinas e vestuario do persoal 
de mantemento do poboado.

G.- Servizo telefónico.
Foi habilitada unha vivenda como centraliña 
telefónica na zona de empregados, pegado á 
residencia de enxeñeiros. Estaba situada na 
vivenda número 401 A quel tiña un engadido 
para albergar a citada centraliña.
De feito a instalación telefónica nas instalacións industriais e máis na vila das 
Pontes de García Rodríguez foi unha preocupación constante da empresa 
dende a súa creación. Así temos constancia da correspondencia68 mantida 
entre o presidente do I.N.I., D. Juan Antonio Suanzes o director da ENCASO 
e o director da Compañía Telefónica Nacional de España dende abril de 
1943 para conseguir a instalación de liña telefónica nas Pontes de García 

Rodríguez. Esta non será unha realidade na empresa ata 1946 e na vila o 
locutorio público aínda non se conseguira no ano 1955, tendo que acudir os 
veciños á centraliña da ENCASO no poboado para realizar conferencias.
 
4.- Características urbanísticas e arquitectónicas.

Dende o punto de vista urbanístico, o poboado constitúe un “polígono” 
cunhas dimensións de 27,4 hectáreas, é segundo Xosé Lois Martínez Suárez 
“constitúe unha das maiores operacións urbanísticas de creación de tecido 
urbano habida ata ese momento en Galicia seguida polos ensanches da 
Coruña (12 hectareas en 1885) e Vigo (5 hectareas en 1875)”, cunha relación 
ambigua coa vila, pois ainda cando se constrúe nas súas proximidades, faino 
con vontade expresa de non integrarse na mesma, manifestando un carácter 
pechado do contorno urbano e social.
As características que o definen son como dixen o traslado ao poboado do 
sistema xerárquico existente na empresa con vivendas diferenciadas segundo 
o escalafón laboral do traballador que as habita.
O poboado constitúese nunha entidade autosuficiente, separado físicamente 

67- I.N.I.. (1949), p. 35.
68- Arquivo INI. Expediente instalación telefónica en Puentes de García Rodríguez y La Capela. Expediente nº 66.  
Caixa nº 9.

Novo depósito de auga, 1959.

Depósito na actualidade.

Vivenda con locutorio, ano 1949.
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da vila, xa que tiña todos os servizos 
necesarios para os seus habitantes: 
economato, escolas, igrexa, clínica, 
instalación de depuración de auga, 
cine, zonas verdes, etc. Por outra parte 
o carácter pechado vese manifestado 
pola existencia de muros ou peches que 
rodean o perímetro do conxunto e tamén 
entre as vivendas interiores. Existe unha 
gradación de niveis no sistema viario e 
existen grandes zonas verdes comúns  e 
as zonas verdes privadas serán adicadas 
por moitos traballadores á agricultura 
para completar os ingresos familiares.
Tales atributos morfolóxicos permiten 
considerar ao poboado como un exemplo 
de “cidade xardín”, pero dende o punto 
de vista formal, xa que na práctica existen 
características das que carecen como a 
independencia político-administrativa 
das cidade xardíns69.
Característico tamén da “cidade xardín” 
é a propiedade pública dos terreos; a 
“cidade xardín” afirmaba a necesidade 
de que a propiedade de todas as terras da 
cidade se atopara permanentemente en 
poder da entidade fundadora. A finalidade 
é clara, evitar a especulación de terreos e o 
control por parte do titular da planificación física, a delimitación das zonas 
cidade e campo e asegurar que os aumentos no valor do solo fosen para o seu 
titular.

69- O movemento das cidades-xardín tiveron pouco eco en España en comparación con outros países xa que o libro 
de E. Howard non foi traducido e a difusión do movemento correspondeu soamente á barcelonesa Sociedad Cívica La 
Ciudad Jardín impulsada por Cebrià de Montoliu. Por outra banda as ideas toparon coa competencia da cidade lineal de 
Arturo Soria.

No senso de comparar, na súa morfoloxía, o poboado das Veigas coa cidade 
xardín preconizada por E. Howard, o profesor Xosé Lois Martínez Suárez 
di que “el proyecto del poblado de As Veigas es en este sentido un proyecto 
que asume en múltiples aspectos la Teoría unwiniana de la ciudad jardín, 
organizando las distintas partes de la ciudad, en este caso del poblado 
y relacionándolas en su diseño”;70 e que “no poboado están presentes os 
principios de ordenación, os elementos urbanos e os tipos edificatorios 
que nos remiten ás experiencias de tradición unwiniana, tanto no manexo 
exclusivo do tipo da vivenda unifamiliar nas diversas variantes de agrupación 
propias das “garden suburbs” (casas illadas, pareadas, en ringleira) como 
na precisa xerarquización do conxunto ao redor dun centro urbano ao xeito 
de Lechtworth (ao norte de Inglaterra), concibido como lugar de confluencia 
dun trazado viario radial e organizado como un espazo cualificado a partir 
dunha gran praza, ao redor da que se dispoñen os equipamentos do novo 
poboado”. 

Outras influenzas71 dende o punto de vista formal son as do Movemento 
Moderno o cal defende a arquitectura unificada con series de vivendas de 
acordo coa mesma tipoloxía, eliminación do bloque pechado, introdución de 
edificación aberta e discontínua e a importancia concedida á facilidade dos 
accesos. Estes caracteres son apreciados sobre todo nas 38 vivendas de renda 
limitada, de 2ª categoría deseñadas en 1958 con bloques tipo Radburn.
Tamén sinala Arriaga Carmona para outro poboado de ENCASO as influenzas 
das propostas autoritarias de Alemaña e Italia de preguerra. Delas tomaría a 
concepción xerarquizada e corporativa do corpo social.
Dende o punto de vista ideolóxico, sen embargo, o poboado escapa totalmente 
do ideario da “cidade xardín” de evitar a separación de clases72 e tamén escapa 
da cidade ideal coa que soñaban os falanxistas, “a cidade do Movemento”73. A 
visión falanxista sobre o barrio urbano ideal baseábase na desaparición das 

70- MARTÍNEZ SUÁREZ, X. L. (2005).p. 176-187.
71- Sinaladas por ARRIAGA CARMONA, F. (2005) para o proxecto do poboado da ENCASO en Escombreras 
(Cartaxena) e que poden aplicarse ao poboado das Veigas.
72- Non hai que esquecer que as intencións de Howard non eran meramente de deseño urbanístico, senón ante todo 
de reforma social, ainda que sempre foron salientadas as dimensións prácticas do seu traballo, as formas “físicas” do 
seu proxecto.
73- A corrente arquitectónica falanxista foi liderada polo arquitecto Pedro Muguruza, que exerceu durante anos a Dirección 
General de Arquitectura, pero foi derrotada polos sectores máis conservadores do Réxime, que entroncaba mellor coa 
segregación de barrios obreiros.

Diferentes cerramentos, ano 1953
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barreiras clasistas e na familia como forma “superior ao individuo”. No caso 
concreto do poboado non se levou a cabo74. 

O que reflicte este poboado é o ideario construtivo do primeiro franquismo. 
Un sistema autárquico e autosuficiente, impregnado da impronta “imperial” 
tan querida pola arquitectura franquista dos anos 40: unha cidade dentro 
da cidade, con servizos e equipamentos para uso da colectividade (igrexa, 
economato, escolas, cine, etc ) e unha praza maior que pretendía artellar todo 
o barrio, centralizando as funcións propias dun núcleo urbano consolidado. 
Esta idea da praza maior entronca coa idea da praza que proxectaba Sir 
Raymon Unwin e como refire Martínez Suárez “la enfatización es clara: el 
plano nos muestra la existencia de un gran espacio central libre en torno al 
que se prevén un conjunto de “edificios especializados” (escuelas, iglesias), 
edificios de carácter “público” que la dotan de ese carácter de “foro de vida 
pública dentro de la comunidad”.75

A igrexa ou as escolas, sitúanse estratexicamente, para poder producir un 
efecto máis escenográfico, actuando a modo de fitos de referencia visual no 
conxunto do poboado. 
En canto á morfoloxía das vivendas do poboado, estas superan amplamente 
os estándares oficiais. A vivenda tipo do I.N.V. de 58 m² de superficie, 
con cociña-comedor, 3 dormitorios e retrete é substituída aquí por unha 
grande variedade de tipos e subtipos de vivendas unifamiliares, en función 
da categoría laboral a que se destine a vivenda. En todas elas atopamos 
unhas condicións amplamente superiores ás condicións oficiais: na 
importancia atribuída aos servizos hixiénicos; no coidado da orientación 
das dependencias; na disposición de elementos suficientes para asegurar a 
separación xeracional e de sexos; ou na amplitude das zonas libres privadas. 
Todos eles son caracteres que permitirán ao novo Estado publicitar este, e 
outros poboados, como exemplos da nova España.

O único factor determinante das tipoloxías é o xerárquico con tan só algunhas 
concesións superficiais ao estilo da vivenda local.

74- De feito o Ministro de Industria e presidente do INI durante este época, D. Juan Antonio Suanzes e o propio D. Joaquín 
Planell, Presidente de ENCASO, tiveron varios enfrontamentos con sectores da falanxe pola distinta concepción da 
política económica e industrial do país.
75- MARTÍNEZ SUÁREZ, X. L. (2005). p. 176-187.

Vista aérea, ano 1971
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Tal e como observou X. L. Martínez Suárez, “Unha das características 
do poboado das Veigas é, como en numerosas “company towns” ofrecer 
un catálogo de solucións tipolóxicas para a diversidade de situacións 
existentes no interior da “comunidade empresarial”...Os tipos de 
vivendas (unifamiliares illadas, pareadas e acaroadas formando ringleira) 
distribuíanse ordenadamente no espazo, creándose unha auténtica 
“zonificación laboral” de acordo co nivel profesional do futuro usuario, 
describíndose ata cinco categorías. Ao sur do poboado disponse a “zona 
de enxeñeiros” con oito parcelas de mil metros cadrados de superficie para 
vivendas unifamiliares destinadas a enxeñeiros, sacerdote, mestre e médico. 
Nunha franxa intermedia e dando fronte aos eixes principais, organízase 
unha segunda “zona de empregados” e preveuse a construción de vivendas 
pareadas. Por último, no interior dos cuadrantes situados ao norte sitúanse 
a “zona de obreiros”, para o que se organizan dezaseis bloques lineais 
de planta baixa con vivendas acaroadas destinadas para obreiros. Para 
capataces e mestres proxectábanse vinte vivendas de 4ª categoría, e para 

obreiros especializados e con cargos de confianza prevíanse oitenta vivendas 
de 5ª categoría”76. 

O poboado responde, asemade, a un claro modelo social, o paternalismo 
industrial que, tal e como sinalan Mª. X. Rodríguez Galdo e A. F. Losada 
Álvarez 77, adquiriría en España a súa especificidade trala Guerra Civil do 
ano 1936. Os seus trazos definitorios - o illamento e extraterritorialidade 
da comunidade obreira, a construción dun microcosmos dominado polas 
relacións sociais centrípetas e por unha acusada permeabilidade entre 
traballo e vida, e o deseño dun espazo físico e social pautado, marcado por 
unha estrita segregación interna – están claramente presentes no poboado 
das Veigas, sendo a vivenda o aspecto clave de todo o proxecto paternalista, 
ao constituír o elemento de maior forza á hora de atraer, fixar e arraigar ao 
traballador, por este motivo o contrato de arrendamento da vivenda estaba 

76- MARTÍNEZ SUÁREZ, X.L. (2007).
77- RODRÍGUEZ GALDO, M. J. e LOSADA ÁLVAREZ, A F. (2007).

Festival de nadal, ano 1969.
Festas do 18 de xullo, ano 1969.
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subordinado ao contrato de traballo así como os servizos de luz, auga, etc, 
que facilita ba a empresa78. E por outra parte era a empresa a que adxudicaba 
directamente as vivendas de enxeñeiros, xefes administrativos e axudantes, 
sendo as do resto de categorías adxudicadas pola empresa nun 50 % e 
o outro 50% por unha comisión mixta de representantes da empresa e os 
traballadores79.

O poboado pretende constituírse, así, como unha entidade autosuficiente, 
na que todas as necesidades dos seus habitantes, tanto materiais como 
espirituais, poden ser satisfeitas, nunhas condicións máis favorables que 
na vila ou noutras localidades veciñas. “O seu obxectivo non era tanto resolver o 
problema da vivenda obreira nunha industria que precisaba de milleiros de traballadores 
como ser un ámbito espacial reducido, un xesto paternalista de “política de vivenda” por 
parte do Estado” 80. 
Por todo o exposto, pode concluírse que o carácter que mellor define a 
actuación urbanística e arquitectónica da ENCASO, e tamén do poboado 
das Veigas, é o da síntese de influenzas de diversas procedencias (a “cidade 
xardín”, o “movemento moderno”, a xerarquía e o paternalismo industrial) 
que fixeron que os habitantes do poboado, aínda que este se situara a máis 
dun quilómetro das Pontes, gozaran dun grao de “urbanidade espacial e 
arquitectónica” inimaxinable na Galicia profunda da segunda metade do 
século XX.

DESENVOLVEMENTO DOSTERIOR DO POBOADO.
A ENCASO mantivo a propiedade das vivendas xa construídas pero recorrerá 
a partir dos anos 60 a solucións máis económicas que non dependesen da súa 
iniciativa directa a través de distintas axudas sociais aos seus traballadores. 
Entre estas, podemos destacar dúas, unha, axudas para a creación e 
funcionamento de Cooperativas de traballadores para a construción de 
vivendas. (Véxase as axudas concedidas e recollidas nas memorias anuais 
e como exemplo as 8 vivendas de planta baixa e tres pisos tipo A e B e as 17 

78- Orden do 23 de abril de 1949 pola que se aproba o Regulamento da Empresa Nacional Calvo Sotelo, art. 111. do 
Texto refundido da Lei do contrato de traballo de 1944, art. 52 e 53.
79- Convenio colectivo sindical da Empresa Nacional Calvo Sotelo, aprobado por resolución da Dirección Xeral de 
Ordenación do Traballo con data 4 de marzo de 1965.
80- MARTÍNEZ SUÁREZ, X. L. (2007).

vivendas de planta baixa promovidas pola Cooperativa Nuestra Señora de la 
Virgen de la Luz no ano 1968 sendo presidente D. Ventura García Fernández; 
e outra, préstamos a longo prazo aos traballadores para a construción e a 
adquisición de vivendas.
O poboado foi evolucionando ao longo do tempo con algunhas modificacións 
pero que non tiveron unha importancia substancial que variara formalmente 
o modelo urbanístico e arquitectónico. Unha das razóns fundamentais residiu 
en que se que mantivo a propiedade privada de ENCASO e posteriormente 
de ENDESA ao longo destes anos. Por outra parte tamén contribuíu a escasa 
pero ao mesmo tempo conservadora regulación urbanística vixente aprobada 
nas Normas Subdidiarias Municipais (NNSS) do ano 1985.
Tamén experimentou nos últimos anos cambios na súa propiedade e no uso 
dalgúns edificios. Así, tras un proceso de segregación, pasaron a integrarse a 
favor do Concello os seguintes edificios e as seguintes parcelas ao abeiro de 
distintos convenios de colaboración entre ENDESA e o Concello das Pontes 
de García Rodríguez81, que trouxeron a reforma e rehabilitación de varios 
edificios.
Outras obras levadas a cabo a cargo da Empresa ou ben de particulares nos 
últimos anos contribuíron a que se vira afectado negativamente o modelo 
urbanístico e arquitectónico do poboado. 
Estamos a falar da construción de garaxes e alpendres de distintos materiais 
que non respetcaron as aliñacións, que ocuparon en maior ou menor medida 
as parcelas alterando a intensidade de ocupación, rehabilitacións en vivendas 
que supuxeron a ampliación e consecuente alteración da fachada orixinal, 
rehabilitacións que trouxeron consigo agrupacións de vivendas para facer 
máis grandes as resultantes, etc.
Por outra parte tamén se realizaron novos viais para acceso a algunhas 

81- Convenio do 29 de xuño de 1997 e posterior desenvolvemento no convenio asinado o 8 de abril de 1999, polo que 
ENDESA cede o uso da parcela e a Residencia-Albergue para destinala a residencia de anciáns ou outros fins de interese 
social. Posteriormente o Concello cedeuno á entidade ASPANES. Convenio aprobado no pleno de sete de febreiro de 
2000, polo que se cede para uso público e para destinalo a Escola Infantil unha propiedade de 1.250 m2 (dos cales 350 
están destinados a edificación de planta baixa sinalada co núm. 516 letras  B, C, D, E e F) e posterior adquisición por 
cesión gratuíta acordada  na Comisión municipal de goberno do 21 de febreiro de 2002 doutros 425 m2 e edificación 
sinalada co núm. 516 .Convenio para a cesión de uso do edificio da escola para destinalo a Conservatorio Profesional 
de Música.
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vivendas que desdebuxan o sistema viario deseñado orixinariamente polo 
arquitecto do poboado. 
Todas estas obras contribuíron a modificar parcialmente o proxecto e o 
modelo de cidade xardín do poboado das Veigas. 
As Normas Subdidiarias Municipais (NNSS) do ano 1985 establecen en 

relación ao poboado o seguinte:
“Solo urbano das Pontes:

Poboado de ENCASO:

É o definido historicamente, coas características residenciais e de 
equipamento que existen na actualidade. Recoñécese no seu estado actual, 
manténdose coas súas características de uso, volume e estéticas en calquera 
actuación modificatoria que se pretenda. No seu contacto coa rúa Pardo 
Bazán, e para os efectos de regularizar os trazados viarios e de mazá 
existentes, proponse unha ordenación dunha mínima parte dese solo como 
residencial en mazá pechada, formando unidade co solo inmediato”.
Se ben as NNSS son moi parcas en canto ao réxime urbanístico aplicable 
a unha superficie tan extensa, non deixan de reflectir xa unha certa 
sensibilidade en canto á realidade que se tiña entre mans. Así as normas 
garanten o uso, o volume e as condicións estéticas existentes no poboado e, 
polo tanto, a esencia da “cidade xardín” presente na súa orixe.

Estas normas, sen embargo, están tamén a provocar, dada a súa limitación, 
numerosas obras que como apuntamos anteriormente están a degradar o 
conxunto urbano-industrial.

Por iso, ademais da necesidade dunha maior sensibilidade e concienciación do 
poder político municipal en canto ao exercicio das súas facultades en materia 
de disciplina urbanística e sancionadora, sería desexable o desenvolvemento 
dunha normativa de protección e posta en valor do poboado.

Para conseguir esta finalidade, poderían utilizarse os tres camiños que se 
expoñen deseguido:

A elaboración dun novo Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) no que 
se recolla a ordenación detallada do poboado e que recolla unha normativa 
de protección e posta en valor do conxunto urbano-industrial.

A modificación das Normas Subsidiarias Municipais (NNSS).

A redacción dun Plan Especial de Protección do poboado das Veigas, 
instrumento de desenvolvemento das Normas Subsidiarias. Tendo en 
conta a definición do obxecto dos plans especiais de protección recollido 
na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e proteción 
do mediorRural de Galicia (LOUG) no seu artigo 68 e o innegable interese 
histórico e arquitectónico do Poboado como patrimonio industrial, 
urbanístico e arquitectónico, pode concluírse a súa idoneidade para regular 
o seu réxime de protección.

Exemplos non faltan xa que dos poboados construídos por ENCASO foron 
varios os que foron obxecto de regulación a través de distintos instrumentos 
de ordenación urbanística83 e moitos máis ao longo da xeografía española e 
galega. 
Polo interese urbanístico e arquitectónico que conserva merece unha 
proteción que garante a conservación de conxunto e individual dos edificios 
de vivenda e outras tipoloxías de edificación que polos seus valores propios 
se consideren de interese histórico, arquitectónico, urbanístico, etc.
Para garantir esta protección é necesario un plan especial de protección 
que garanta a conservación das características tipolóxicas existentes nas 
diferentes zonas do poboado, de forma que, en ningún caso, se deteriore a 
morfoloxía global, así como a diversidade de tipos existentes; pero tamén é 
necesario que conteña as normas necesarias para adaptar as edificacións ás 
necesidades actuais e aos estándares de habitabilidade e normas hixiénico-
sanitarias hoxe en día vixentes83.

82- En Puertollano foi redactada unha ordenanza especifica que regula a cidade-xardín no PXOM do ano 1984 e que 
se conserva no avance do PXOM que están redactando actualmente. En Escatrón aprobouse no ano 2003 un Plan 
Especial de Protección do Poboado. Existen outras experiencias de protección urbanísticas de poboados industriais 
sendo destacada a promovida polo IGVS e o Concello de Vila de Cruces para o Poboado Mineiro de Fontao, aprobado 
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LISTADO DOS RESIDENTES NO POBOADO NO ANO 1959.

Nº VIVENDA SUP
M2

NOME INQUILINO DATA ALUGUER 
MENSUAL

102 257,32 Residencia de Xefes Empresa
103 A 240 Eduardo Portela Viqueira 01/07/59 480
103 B 240 Francisco F. Cervera González 01/07/56 480
104 264,22 Pablo Mª de Basañez Bereincua 01/03/49 Empresa
110 A 240 Manuel Mª Represa del Prado 01/08/58 480
110 B 240 Lucio Pita Ramudo 01/06/57 480
201 A 165,71 José Moreno Osuna 01/04/50 182
201 B 165,71 León A. Woignet 01/09/56 546
202 A 174,43 Rafael López Palma 01/04/50 192
202 B 174,43 Francisco Dans Garate 01/10/58 192
203 A 174,43 César Menéndez Menéndez 01/09/56 192
203 B 174,43 Celso Díaz Martínez 01/06/47 150
204 A 180 Antonio Roviralta Navarro 01/10/55 375
204 B 180 Ramón Tovar Ochoa de Alda 01/11/55 375
302 A 136,13 Manuel Salvat Grau 15/06/59 150
302 B 136,13
303 A 136-13 José M. Moreno Ibañez 01/07/57 150
303 B 136,13 Angel Méndez Soria 01/01/48 100
304 A 139,84 Eduardo González Boldoba 01/10/58 154
304 B 139,84
305 A 139,84
305 B 139,84 Claudio Andrés Henche 01/07/51 154
401 A 113,02 José Mª López  Castro 01/01/54 119
401 B
Central 
telefónica

113,02 Enrique Galiana Ramírez 15/01/48 25

402 A 113,02 Contratista de ICSASA 13/06/55 357
402 B 113,02 Contratista de ICSASA 01/11/57 357
403 A 113,02 Jesús Bellas Baamonde 15/08/48 75
403 B 113,02 Pedro Anillo Fonseca 15/08/48 75
404 A 113,02 Juan Lorenzo Castro 01/04/50 119
404 B 113,02 Felipe Ramonde Gregorio 01/04/50 119
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405 A 120,64 Ricardo de la Peña Rivas 01/05/48 75
405 B 120,64 Luis Hernández Sintes 01/02/54 127
406 A 108 Clínica Accidentes 05/04/50 Empresa
406 B 108 Clínica Accidentes 05/04/50 Empresa
407 A 108 Manuel López Faraldo 01/04/51 113
407 B 108 Antonio Gómez Pulido 15/06/50 113
408 A 108 Alberto Morer Diumenge 15/10/52 261
408 B 108
409 A 113,02 Antonio Abeijón Fábregas 01/10/52 119
409 B 113,02 Pablo Izquierdo Barruete 01/07/51 119
410 A 113,02 Romualdo Gil Paesa 01/04/50 119
411 B 113,02 Juan Pazos Vidal 01/03/53 119
411 B 113,02 Rogelio Escudero Añino 01/04/54 119
412 A 113,02 José Antonio Somoza Almuiña 01/05/59 119
412 B 113,02 Manuel Aragonés Vilasuso 02/05/55 119
413 A 113,02 León San José Espina 15/04/55 119
413 B 113,02 Antonio Quintana Vieira 01/09/56 119
414 A 108
414 B 108 Enrique Seoane Méndez 01/02/57 114
415 A 113,02 Carlos García Iglesias 01/05/59 119
415 B 113,02 José Ramón Bugallo Paz 01/07/59 119
416 A 113,02 Manuel Fernández Santamaría 01/05/59 119
416 B 113,02 Víctor Antolin del Campo 01/12/59 119
501 A 93,32 Colegio Calvo Sotelo 09/05/54 Empresa
501 B 93,32
502 A 64,27 Eduardo Pita Leira 01/10/52 65
502 B 64,27 Antonio  Martín Lupe 13/03/50 65
503 A 84,09 Paulino López Ferreiro 02/10/50 84
503 B 84,09 Andrés Ares Fernández 01/04/50 84
504 A 84,09 Jose Rodríguez Sandomingo 01/08/50 84
504 B 84,09 Paulino Ferreiro Otero 15/03/50 84
505 A 84,09 Quintín Prieto Martínez 01/07/56 84
505 B 84,09 Valentín del Moral Sánchez 09/08/48 50
506 A 84,09 Antonio de DiegoAladrén 01/03/50 84
506 B 84,09 Francisco Martínez Pérez 01/11/55 84
507 A 93,49 Miguel A. Chacón Diaz 01/05/56 93
507 B 93,49 Raquel E. Peña Rodriguez 01/02/57 93

508 A 72,37 Crisanto de la Heras Unquera 01/12/49 72
508 B 72,37 Germán Díaz López 01/02/50 72
509 A 93,49 Jesús García Rodriguez 01/08/56 93
509 B 93,49 Felix Salazar Martínez 09/08/48 50
510 A 72,37 Manuel López Pardo 15/02/50 72
510 B 72,37 Francisco Pereira Rodríguez 01/07/51 72
511 A 72,37 Felix Garnacho Calleja 09/08/48 50
511 B 72,37 Luis Parada Braña 02/10/50 72
512 A 93,49 Amador López Ledo 09/08/48 50
512 B 93,49 Antonio Molano Zancada 09/08/48 50
513 A 72,37 Asterio Vera Garrido 01/11/55 72
513 B 72,37 Marciala Iglesias Vales 01/07/57 72
514 A 93,49 Alfonso Carlos de Cal López 01/01/58 93
514 B 93,49 Alberto Parga Fernández 01/10/52 93
515 A 93,42 Manuel Herba Casal 02/10/50 93
515 B 93,49 Senén Paz López 01/02/57 93
516 A 425,93  Residencia de Obreiros 01/01/49 Empresa
516 B
517 A 83,27 Jesús Calvo López 02/10/50 84
517 B 69,87 Eugenio Hernández Monsalve 01/11/49 70
517 C 59,83 Aquilino Meizoso López 02/10/50 60
517 D 59,83 Juan Barcia Fernández 02/10/50 60
517 E 69,87 Rafael de Diego Aladrén 01/12/49 70
517 F 83,27 Antonio Sánchez García 01/07/51 84
518 A 64,29 José Montes Sierra 15/06/50 65
518 B 64,29 Antonio Fernández Pajón 13/03/50 65
520 A 93,32 José Pico Corral 01/07/51 93
520 B 93,32 Plácido Ramil Paz 01/07/51 93
521 A 93,32 Contratista T.Y.H.S.A. 06/02/54 564
521 B
522 A 93,32 Manuel de Cal López 01/07/51 93
522 B 59,83 Manuel Sánchez Fraga 01/07/51 60
522 C 59,83 Nemesio Rochela Lage 01/07/51 60
522 D 59,83 Ventura García Fernández 01/07/51 60
522 E 59,83 José Abella Álvarez 01/07/51 60
522 F 93,32 Rodolfo Yebra Rozas 13/04/59 93
523 A 83,27 Manuel Rivera Formoso 01/09/56 83
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523 B 69,87 Juan Goñi Lecue 11/06/56 287
523 C 59,82 Eduardo Rodríguez Peña 31/12/51 60
523 D 59,82 Narciso Caaveiro Silva 0107/51 60
523 E 69,87 Enrique de los Arcos Pérez 15/04/56 70
523 F 83,27 Manuel López Ledo 15/04/56 84
524 A 93,32 Ramón Barcala Quintero 15/04/56 94
524 B 59,83 Eliseo Mayra Arias 15/04/56 60
524 C 59,83 Roberto Cocheteux  Rey 15/04/56 60
524 D 93,32 Francisco Correal Ruiz 15/04/56 94
525 A 425,94 Residencia Empregados 09/03/51 Empresa
525 B
526 A 425,94 Residencia de extranxeiros Empresa
526 B
528 A 93,32
528 B 59,83
528 C 59,83
528 D 59,83
528 E 59,83
528 F 93,32
529 A 425,94 Residencia de Empregados Empresa
529 B
530 A 93,32 Stan Gracyk 09/04/57 282
530 B 59,83
530 C 59,83 Edwing Burri 02/12/58 180
530 D 59,83 Gustavo Fermeuse 09/09/58 180
530 E 59,83 Alfredo Steinhofer 12/03/58 180
530 F 93,32
531 A 93,32
531 B 59,83
531 C 59,83
531 D 59,83
531 E 59,83
531 F 93,32
566 A 93,32
566 B 59,83 Luis Tamargo Díaz 01/10/58 60
566 C 59,83 Rafael Díaz Quirós 01/10/58 60

566 D 59,83 Manuel Blanco Piñeira 01/10/58 60
566 E 59,83 José Rivera Yllade 01/08/59 60
566 F 93,32 Arsenio Pico Ferro 01/10/58 94
569 A 93,32 Juan Rodríguez Corral 01/10/58 94
569 B 59,83 Manuel León Montoro 01/08/59 60
569 C 59,83 Antonio López Ferreiro 01/06/57 60
569 D 59,83 Amandino Tojeiro Freire 01/10/58 60
569 E 59,83 José Corral Pico 01/10/58 60
569 F 93,32 Fermín Paz Barro 01/10/58 94
570 A 93,32 Antonio Ferreiro Pérez 15/04/56 94
570 B 59,83 Guillermo Sánchez Fraga 15/04/56 60
570 C 59,83
570 D 59,83 Pedro Valero Arranz 01/09/57 60
570 E 59,83 Jesús Orejas Castejón 01/06/57 60
570 F 93,32
573 A 93,32 Manuel Romero Cebreiro 15/04/56 94
573 B 59,83 Alejo Soto Díaz 15/04/56 60
573 C 59,83 Ángel Lopez Rodríguez 15/04/56 60
573 D 59,83 Raimundo Filgueras Chao 15/04/56 60
573 E 59,83
573 F 93,32 José Miragaya Moure 15/04/56 94
601 A 84,09 Diego Dopico Franco 15/04/56 U.V.
601 B 84,09 Dolores Silva Rivera 19/03/53 U.V.
601 C 61
601 D 61
601 E 61
601 F 61
601 G 61
601 H 61 Leovigildo Figuero 01/08/58 183
Residencia Pobo Cesáreo González Dopeso 19/07/50 350
Vivenda Portorroibo Leonardo Naveiras Naveiras 01/02/54 60
Estación 
Depuradora

74 Edmundo Cebreiro Carballeira 01/05/59 74



Carlos Breixo Rodríguez

Armas e selos da vila das Pontes de 
García Rodríguez. 

Do século XIX ós nosos días.
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Á hora de afrontar o este sinxelo 
traballo estimo oportuno facer unha 
breve introducción acerca da función 
que teñen, dentro das chamadas 
disciplinas auxiliares, ou técnicas 
historiográficas, a Sixilografía e a 
Heráldica. 

A primeira, a sixilografía, 
ocúpase do estudio da impresión 
sobre unha materia plástica (cera) ou 
tamén os caracteres gravados nunha 
materia dura, que se coñece co nome 
de matriz, podendo ser esta de metal, 
madeira, barro, ou mesmo o caucho. 
Estes selos servían para autentificar, 
ou pechar documentos, e como sino 
de autoridade. Empregábanse tanto 

de xeito individual como colectivo, e dicir, tanto o podía usar un personaxe 
como unha institución, civil, eclesiástica ou militar. 

Temos constancia da existencia de selos cilíndricos, feitos de barro 
cocido, a través das escavacións efectuades en antigas cidades sumerias 
cunha antigüidade de 4000 anos a C.; así como tamén eran usados en Exipto, 
na antiga Grecia, e por suposto aparecen en abundancia e diversidade na 
cultura do Imperio Romano, de onde chegaron á Iberia, en diversas formas e 
manifestacións, nos albores da era cristiá, formando parte da cultura material 
do coñecido como Mundo Clásico.

A heráldica, como ciencia, ocúpase dos chamados símbolos 
hereditarios, (as armas, figuras etc.) que xunto coa xenealoxía, que é a 
filiación documentada  das persoas ó longo de varias xeracións, complementa 
o estudio da sociedade medieval. Estes símbolos heráldicos eran visibles nos 
pendóns, e nas torres dos castelos e fortalezas, nas casas e pazos señoriais de 
vilas e lugares de asentamento nobre, ou fidalgo. Aparecen descritas a partir 

da alta idade media, con profusión, sobre todo a partir dos séculos XIV e XV, 
onde as labras heráldicas acompañan os sartegos e as laudas dos nobres, dos 
cabaleiros e dos fidalgos, sempre como sinal de poder e distinción, mesmo 
os mandan facer á hora da súa morte. Cheos están os mosteiros e as igrexas 
destas manifestación, hoxe consideradas artísticas, cunha función que, 
naquela época, destacaba o estado ó que pertencían os seus posuidores.

Á hora de falar das armas e dos selos dunha vila, e preciso, polo tanto, 
facer esta distinción, xa que ata o século XIX o uso das armas era privativo, 
sendo necesario diferenciar se estas pertencían a un fidalgo, ou a un nobre, ou 
se estas significaban  o tipo de señorío, e dicir, o real, o eclesiástico, ou tamén 
o particular. No caso que nos ocupa foi  a das Pontes unha vila de señorío 
real desde os século XIII ó XIV, polo tanto, debemos facer unha achega a este 
respecto, dado que o nome de As Pontes acompáñase, aínda na actualidade, 
co que foi o seu  dono xurisdicional ( por pouco tempo)que non era outro 
senón o recoñecido García Rodríguez de Valcarcel, apelido este último, o 
de Valcarcel, que se omitiu, seguramente por motivos de abreviar, sen mais.

Das orixes da vila á xénese de As Pontes como Ayuntamiento 
Constitucional1 dentro do Partido Xudicial de Ortigueira.

Compre lembrar que no primeiro 
cuarto do século XIX foron moitos os 
cambios producidos na sociedade galega, na 
española, e na europea; cambios que afectaron 
notablemente á organización política, á vida 
cotiá, e ó desenvolvemento da sociedade, e 
que levarían a desaparecer un vello sistema 
de goberno político-organizativo coñecido co 
nome de Antigo Réxime. 

1- Xa figura así nalgunha documentación do 1813.
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Iso acon-
teceu fai agora 200 
anos, coa aproba-
ción, e non sen ruído, 
da Constitución Es-
pañola do ano 1812, 
e que foi un froito da 
revolución Francesa, 
e tamén da chama-
da Guerra da Inde-
pendencia (que foi 
tamén unha revolu-
ción, tal é como nola 
describiu o Conde de 
Toreno), onde o pobo 
se revelou, exercendo 
a presión necesaria 

para que as “Juntas Provinciales”, primeiramente, e despois as nacionais, or-
ganizaran a defensa do territorio nacional, (que fora invadido no 1808 polos 
exércitos de Napoleón) conseguindo a súa liberación, pedindo a berros que 
se cambiara o  modelo de goberno, diferente ó sistema monárquico que fora o 
culpable, entre outras cousas,  de permitir o paso dos exércitos napoleónicos 
para invadir Portugal.

Desaparecen entonces, os feudos e os señoríos, co cal moitas vilas 
que pertenceran durante séculos a señoríos de particulares, obtiñan así unha 
maneira de gobernarse nova, de xeito democrático, elixindo os cargos de 
rexedores municipais mediante sufraxio, primeiramente de tipo censitario, 
onde tiñan dereito a boto só uns poucos, e máis adiante, mediante o emprego 
do sufraxio universal, onde a idade será o criterio empregado, a partir de 
finais do XIX. Pero non serán xa as vellas categorías (ou  estados, onde os que 
decidían eran o clero, a nobreza, xunto coa fidalguía, quedando en último 
lugar o chamado estado llano) que, desde varios séculos atrás, decidían de 

xeito unilateral e autoritario o destino dos seus súbditos. Coa chegada da 
Revolución Francesa rómpese coa designación de súbditos, con todo o que iso 
significaba, e proponse a de cidadáns, para  que todos fosen por igual homes 
libres, se ben este termo, o de cidadán, tamén foi empregado na idade media, 
pero con outra connotación ben distinta. Coa aprobación da Constitución 
de Cádiz no 1812 (que pasa por a ser unha das constitucións máis avanzadas  
da época) as vilas recibirán este influxo libertario, querendo ser rexidas por 
cidadáns libres, sen depender dos rexedores perpetuos, cargos que ocupaban 
os descendentes das familias fidalgas da xurisdicción.

A Vila das Pontes tamén era de señorío particular, desde que lle fora 
concedida( no ano 1371) polo rei Enrique II, a García Rodríguez de Valcarcel 
en compensación polos gastos do presidio que tivera que satisfacer este 
último, ó ser rodeado e apresado  na batalla de Nájera no ano 1367. Poida que 
desde esa data as armas dos Valcarcel ( cinco estacas de carballo en campo de 
ouro) estiveran colocadas enriba da porta principal da fortaleza das Pontes, 
que, xunto coa igrexa, case sempre eran os edificios máis notables de calquera 
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vila.  Pero isto non era garante de que a vila das Pontes tivera armas de seu, 
senón que era ó revés: o señor das Pontes era quen impoñía as súas armas nas 
súas vilas, castelos, e casas principais, e os veciños nada podía alegar. 

A García Rodríguez de Valcarcel tamén lle concede o rei o señorío 
das freguesías de Santa Cruz e San Xurxo de Moeche, onde a casa de Andrade 
ten os seus propios intereses.

Poucos anos despois, no 1412, a filla do citado García Rodríguez, 
chamada Constancia García de Valcarcel, mercará  o couto de Moeche, 
onde se asenta un castelo que pasará á historia en tempos de Nuño Freire 
de Andrade, aló polos anos 1431, e 1432. O caso foi que toda esta herdanza de 
García Rodríguez pasará ó seu bisneto Pedro Álvarez Osorio, que ostentará 
o título de Conde de Lemos con  caracter hereditario. Isto é o que explica que 
na fortaleza de Moeche tamén estiveran ( aínda están agora) as armas dos 
Valcarcel, xunto coas da Casa de Lemos.

No século XVI emparentan as casas de Lemos e a de Andrade, 
uníndose así os títulos e polo tanto as propiedades, que, por matrimonios, 
vínculos e morgados recaerán na poderosa Casa de Alba, descendentes 
tamén de García Rodríguez de Valcarcel, e de Nuño Freire de Andrade, e 
do conde de Lemos, por citar uns poucos. Nobreza galega que se mestura 
interesadamente coa nobreza leonesa e coa castelá; todo isto ó amparo da 
monarquía, independentemente de quen fose o rei, ou a raíña. Era así e así 
estaba recoñecido no antigo réxime. Nos alicerces do que será o modelo 
do estado moderno impulsado polos reis católicos, aínda se mantiña este 
sistema,    que contaba coa beizón da igrexa na cabeza do Papa de Roma.

Os selos do Concello  das Pontes de García Rodríguez no século 
XIX. 

No ano 1876, cursouse unha petición,ou mandamento, a todas as 
vilas e cidades, para que, á maior brevidade se enviará  á cabeza da provincia, 
o correspondente informe relativo ás “armas” empregadas nos selos 
municipais, é dicir, querían saber cales eran as verdadeiras, ás que había que 
facerlles caso. 

A orde, que chegou ó concello das Pontes de García Rodríguez, 
(pouco tempo facía que se  construíra a nova ponte que se ve na imaxe)  fora 
enviada desde o Goberno Civil da provincia da Coruña, e ó mesmo tempo que 
ó concello  das Pontes (que formaba parte do Partido Xudicial de Ortigueira) 
a outros, como os de Viveiro, Cedeira,  ou  Ferrol, que tamén fixeron o 
correspondente informe, documentándose nos arquivos municipais; e, de 
non existir selos municipais definidos e aceptados, apurarse a propoñer e 
deseñar un que os identificara dalgún xeito simbólico, atendendo á tradición 
e tamén á modernidade.
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 Pero ¿ Porqué ese interese acerca das lendas e figuras que se poñían 
nos selos dos concellos?.; isto ¿ Non estaba xa regulamentado?. Pois non de 
todo, xa que con tanto cambio político, realizados a tal velocidade, non se 
sabía moi ben quen eran os verdadeiros representantes políticos municipais, 
e como se identificaba a súa autoridade. 

Polo tanto a vila das Pontes e o seu concello non contará cun selo 
propio ata que se rompa co vello sistema de goberno, o que xa comentamos, 
sucederá con altos e baixos a partir do 1812, e polo que se contén na transcrición 
da documentación adxunta, sufrirá distintas e arbitrarias interpretacións. 

A Ortigueira relacionase en heráldica coa figura das ortigas, e ás 
Pontes de García Rodríguez evidentemente coas pontes sobre os dous ríos 
principais que atravesan o seu val: o Eume e o Chamoselo. Curiosamente, 
no caso de Ortigueira non se incorporan as ortigas ós selo municipal ata 
comezos do século XX, no que o secretario do Concello Ramón Armada 
Teixeiro deseña un escudo de armas onde, enriba de tres aguillóns, (penas no 
mar), coloca as matas de ortiga. Pois nas Pontes, son dous selos municipais 
que se recoñece foron empregados ó longo do século XIX, unha, a máis antiga 
sen as armas reais, e outra, a máis moderna coas armas reais en “jefe”, en 
substitución da vella fortaleza das Pontes, que fora durante varios séculos 
o edificio administrativo e militar máis importante, e seguramente o mais 
temido é odiado da comarca, se ben a xustiza, ata comezos do século XIX, 
exercérase desde o castelo de Moeche. 

As causas que levan a estas distintas representación sixilográficas 
poden ser diversas, mesmo derivadas da rivalidade política, que había entre 
as distintas correntes de opinión: os liberais, os moderados, os partidarios do 
antigo réxime os absolutistas- carlistas;  no é doado de saber, e teríase que 
estudiar en cada caso, mesmo estiveron infuenciadas polo romanticismo. 

Véxase no recadro adxunto, elaborado por A. Jutglar, a pluralidade e a 
alternancia do poder e dos ideais políticos predominantes  na España do 
século XIX. 

Os froitos das revolucións maniféstanse nesa pluralidade, que terá 
que ser sometida a consenso con moito tino, e sentido común, o que sabemos 
mais ben escaseaba, e escasea. Os abrazos repetidos, de Espartero con algún 
dos seus contrincantes ( véxase, por exemplo, o abrazo de Vergara con 
Maroto), foron un bo reflexo do acontecido; o mesmo que as idas e vidas 
dos gobernantes. Cada vez que cambiaban os gobernantes non ían cambiar 
tamén os selos e os pendóns;  o que, se lle facía caso ós partidarios máis 
fanáticos de cada un dos bandos, non había quen o resistira, nin quen os 
puxera de acordo.

 Retomando o fío do relato, podemos  asegurar de boa fonte que 
sendo alcalde das Pontes D. Antonio Arias, elaborase un informe2 no que 

2- Arquivo Histórico Nacional. Título: Puentes de García Rodríguez. Siganatura SIGIL-TINTA_CORUÑA,5N.70. 
Expediente formado por catro páxinas.
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figuran os tres selos que foron empregados con pouco tempo de diferenza, 
tempo histórico que podemos describir brevemente. 
Despois da morte do rei Fernando VII acaecida no ano 1833, comeza unha 
loita polo poder que xira baixo os reinados da súa filla Isabel II ( que, ó 
ser esta unha nena foi exercida a rexencia primeiro, pola súa nai Dª María 
Cristina de Borbón, e despois por Espartero, ata que esta acadou a maioría 
da idade) que se vía ameazada polo seu propio tío D. Carlos María Isidro, 
pretendente acérrimo  á coroa, que, en contra dos seus desexos fora a parar 
a súa sobriña pola abolición da Lei Sálica). Despois de múltiples cambios e 
de sanguentas guerras e loitas, a raíña Isabel II terá que abandonar España 
no 1868, e un goberno provisional levará a aprobación da Constitución do 
1869, mais liberal e progresista que a do 1812. Amádeo de Saboya reinará a a 
partir do 1871, e o 11 de febreiro de 1873 proclamarase, nas Cortes,  a Primeira 
República. Este réxime manterase a duras penas ata o ano 1874, onde o golpe 
do xeneral Pavía porá fin á República. Outro xeneral, Martínez Campos, 
pronunciarase a favor da volta da monarquía na cabeza doutro Borbón, 
concretamente do fillo da raíña Isabel II, o futuro rei  Alfonso XII.

Alfonso XII entrará en Madrid o ano seguinte, despois de visitar ó 
vello  Duque da Victoria o xeneral Espartero, para solicitar a súa protección. 
No ano que solicitan a información ós concellos (acerca dos selos que 
empregan) é cando se promulga a constitución de Cánovas, é tamén se funda 
a institución “Libre de Enseñanza”.

Polo tanto, a época  que repasa o uso dos selos no concello das Pontes, 
abarca a historia de varios reis, a alternancia e loita política polo poder, en 
todos os ámbitos, o que nas vilas pequenas tamén se fixo efectiva e intensa. 
Nesa época terán lugar dúas desamortizacións (venda das propiedades 
eclesiásticas, feita pola facenda pública) que se inicia nos anos 1835-36 con 
Mendizabal, e que continuará con Madoz na década dos anos cincuenta.

 

Aporte documental.  Xustificación dos signos: as pontes sobre os ríos 
Eume e  Chamoselo, A fortaleza, as armas reais…

Ordenando cronoloxicamente os tres selos das Pontes (que aparecen 
no expediente motivo de estudio) vemos que o máis antigo deseñárase e 
fabricárase facía máis de trinta anos, e dicir nos últimos anos de Fernando 
VII, ou da rexencia de María Cristina de Borbón. Despois, como xa se dixo, 
sucederá na rexencia o xeneral  Espartero, concretamente en setembro de 
1840, estando xa aprobada a “Lei de Ayuntamientos”, froito, tamén,  da 
presión exercida pola  revolución Liberal, e que tampouco era do agrado de 
todos, sobre todo dos Carlistas. 

A partir desa época, como dicimos, os concellos funcionarán de 
xeito distinto a como o viñan facendo no Antigo Réxime, elixíndose os seus 
representantes de xeito máis ou menos democrático mediante sufraxio,  
despois de debater as distintas opinións con parlamentos parroquiais e  
municipais, serán levadas polos seus representantes ás Xuntas, e por último 
ás Cortes, en moitos casos con ruidosas discusións relacionadas coa compra 
de favores e de votos, rematadas mesmo en loitas  sanguentas. Ós signos 
de opresión dos señoríos tenderán a desaparecer, obténdose melloras e 
tamén, con  notorio abuso e ignorancia nalgúns casos,  suporá unha perda 
patrimonial e artística irreparable; xa que serán destruídos algúns castelos, 
fortalezas, e pazos señoriais, desaparecendo así os vestixios medievais en 
moitos lugares, caso da fortaleza da vila de Santa Marta, ou da das Pontes, 
onde os seus restos formarán parte da casa consistorial. As ansias libertarias 
eran moitas, e o control insuficiente.

E xa para rematar vexamos a transcrición dos documentos dos que 
consta o expediente. Nas Pontes optaron por incorporar e manter algúns 
símbolos do pasado, como era o caso da Fortaleza. Pero estiveron moi 
acertados en incorporar as dúas pontes que deron nome a este concello, e 
que o diferenza doutros moitos, que so teñen unha ponte.
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DOCUMENTOS

Folio 1
Número 62
 Sección de Fomento Instrucción Pública 
Copia de los Sellos.

Remito a VS. copia estampada de los tres sellos que posehe 
esta municipalidad en cumplimiento de su comunicación del 15 del 
que rige ( refírese ó mes de setembro de 1876) Dios que a V.S. 
ms.as. 

Puentes 7 bre 30 de 1876 
Antonio Arias.
Sr. Gobernador Civil de la Provincia de La Coruña

Folio 3
El sello que se reconoce fue construído hace más de treinta 

años y representa los dos puentes antíguos sobre el río Eume el de 
dos arcos y sobre el río chamoselo afluente del primero, el de un 
arco, a corta distancia uno de otro; y el castillo recuerda la antígua 
fortaleza que hubo en esta villa, cuyos vestígios forman parte de la 
actual casa consistorial.

Puentes de García Rodríguez, setiembre 30 de 1876.
 El alcalde. Antonio Arias

Outro dos selos usados polo concello Pontés, foi feito no ano 1870 ( ano no 
que foi proclamado como rei Amádeo de Saboya) e diferenciase do anterior 
en que só ten unha ponte, e desaparece a fortaleza  ou castelo, que figuraba 
en “jefe” no selo anterior. No seu lugar figuran as armas reais, timbrado coa 
correspondente coroa real, e orlado coa lenda: Alcaldía constitucional  Puentes de 
García Rodríguez. A descripción que nos fan nos documentos e a seguinte:

Folio 2
 El presente sello fue mandado construír hace seis años y el puente 
que figura por debajo de las armas reales representa el puente – 
nuevo construído sobre la carretera general y Río Eufe (sic), que 
baña este pueblo por su parte Sur. 
Puentes de García Rodríguez Setiembre 30 de 1876.

El Alcalde.

Antonio Arias 
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O terceiro selo refírese á Xunta Local de Ensinanza, e data do ano 
1866, en tempos de Isadel II, se ben a esta raíña xa lle quedaba pouco tempo de 
goberno, porque se vería obrigada a abdicar no 1868, e abandonaría España 

Folio 4.
 El sello estampado fue construído hace diez años. Puentes 

de García Rodríguez Setiembre 3 de 1876
El Alcalde 
Antonio Arias

Na actualidade o escudo das Pontes, tal é como vemos no encabezamento 
deste traballo, fundaméntase no do ano 1870, e así no lo describe D. Jaime 
Bugallal y Vela, (Tomo 25 da GEG, páx. 123), El Ayuntamiento de As Pontes de 
García Rodríguez trae por armas, en campo de gules, dos puentes de oro, mazonados 
de sable, el primero de dos ojos, y el segundo de uno, sobre fajado-ondado, de plata y 
azur en punta; en jefe, una torre de oro, mazonada de sable y aclarada de azur. Al. 
timbre, corona  real cerrada. 
As cores, ou esmaltes, ás que fai alusión D. Jaime, son: gules, cor encarnado; 

ouro, cor dourada; azur cor azul; e plata, cor prateada.
No escudo actual, ademais de variar a forma, tamén desapareceron: as 
armas reais (pero non a coroa) e a lenda que facía alusión ó axuntamento 
constitucional, o mesmo que moitos outros escudos de moitos concellos que, 
ó longo do século XX, trocaba en función de ideoloxías e gustos políticos 
duns cantos, boa mostra diso foi a época da ditadura franquista. 
Nalgúns casos, estas reformas non foron nada afortunadas; no das Pontes 
corresponde ós veciños dicilo, e á corporación municipal propoñer a súa 
modificación, se fora o caso, pero non a min. Na época estudiada a poboación 
española pasou de case 12 millóns de habitantes, no ano 1833; a  uns 17 
millóns, no 1877. Na actualidade multiplicouse notablemente esta cifra, e 
o pensamento da sociedade tamén, mesmo para algúns, poida que tamén 
sobren os símbolos; se a maioría, democraticamente, decide que está ben 
así, así seguirá. Os das pontes, cando ven os seu “escudo municipal”, teñen o 
dereito de  saber de quen é e  que representa, alí onde se atopen, mesmo en 
Francia, a onde chegou por mor dunha moderna e pacífica irmandade.  Os 
que non son das Pontes tamén teñen dereito a sabelo. 
Cos meus mellores desexos para ós amigos das Pontes, nesta celebración do 
bicentenario da Constitución Española de Cádiz, ano no que os cidadáns 
berraron por primeira vez !Vila la Pepa ¡. 

No val de santa María de san Claudio, que é en terra de Ortigueira ( como dirían 
os antigos) novembro 2012. 
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I. BIOGRAFÍA

Descrito por Fermín Bouza Brey como un joven de fuerte complexión y batallador 
espíritu, Federico Maciñeira Pardo de Lama, nace un 3 de setembro de 1870, na 
parroquia de Santa María de Mogor, no concello de Mañón.

Único representante, por parte de nai, dos Pardo de Lama, fidalgos do 
solar antigo de Torre da Lama nas ribeiras do Sor, ten no seu haber grande 
cantidade de terras herdadas e unha granxa, na que leva a cabo interesantes 
estudos forestais, alternando estas investigacións coas arqueolóxicas.

No eido arqueolóxico, pódese dicir que a primeira escavación arqueolóxica 
realizada en territorio galego, vén da man de Maciñeira no ano 1893, 
emprendendo a investigación das estacións prehistóricas da comarca costeira 
do cabo Ortegal, atendendo a modernos métodos de prospección para aquela 
época, segundo nos refire Bouza Brey. 

Os seus importantes descubrimentos, as publicacións de artigos en prensa 
local e sobre todo os estudos en publicacións de difusión internacional, 
chaman a atención do gran epigrafista alemán Emilio Hübner, que alaba os 
traballos de Maciñeira en canto ao mérito de salvagardar da perda materiais 
das prospeccións de Santiago de la Iglesia, en varios túmulos e castros do 
Norte de Galicia.

Os contactos cos máis eminentes arqueólogos e antropólogos europeos, foron 
constantes durante toda a súa vida, entre os que cabe destacar a Leite de 
Vasconcellos, Mezquita de Figueiredo, Vieira da Silva, Consiglieri Pedroso, 
Gonzalves Viana, Salomón Reinach, Mélida, Bertrand, Schulten, Rada y 
Delgado, entre outros.

As distincións e recoñecementos á súa laboura non tardan en producirse, 
sendo nomeado membro da Real Academia de la Historia, da Sociedad Española 
de Historia Natural, membro de mérito da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, 
membro da Asociación Artístico Arqueológica de Barcelona, membro do Instituto 
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histórico do Minho (Portugal), membro da Sociedad de Antropología, membro 
numerario fundador da Real Academia Galega e na fin dos seus días, cronista 
oficial de Ortigueira.

Aínda que a traxectoria científica do autor está repleta de estudos e 
investigacións nos eidos da Arqueoloxía e a Historia, non se pode escribir o 
progreso do agro galego sen que nel ocupe Maciñeira un lugar moi destacado. 
A súa inxente produción de artigos de carácter político, nos que propugna 
progresos locais, comarcais e rexionais, como a ponte do Barqueiro, a Liga 
Gandeira, o Museo Etnográfico da Galiza, o parque coruñés da Torre de 
Hércules, as repoboacións malacolóxicas das rías galegas e o ferrocarril da 
Costa, entre outros, facían de Maciñeira un importante activista político 
e social da súa época, o que fixo que ocupara varios cargos directivos na 
política local e provincial sendo nomeado Alcalde de Ortigueira, en repetidas 
ocasións, así como deputado provincial da Coruña e obtendo a distinción de 
Xefe Superior de Administración Civil. 
Confinado no seu pazo de Ortigueira, logo dunha fructífera vida, resultado 
da súa permanente laboriosidade en múltiples campos produtivos, fina un 
25 de xaneiro de 1943, na esquina norte do vello solar galaico, acompañado 
dos seus sete fillos e legando no seu testaferro tódalas súas coleccións á 
Universidade de Compostela, establecendo a creación dun premio trienal 
para traballos científicos, así como a publicación da súa obra póstuma.

II.  ESTRUTURA

A presente bibliografía está estruturada seguindo unha organización 
sistemática cronolóxica. Os campos e áreas establecidos correspóndense coas 
distintas temáticas presentes na obra de F. Maciñeira, e foron seleccionados 
previamente seguindo un proceso de consulta directo das diferentes obras do 
autor ortigueirés. A cada campo adxudicóuselle unha letra que o identifica, e 
a cada área un número, de tal xeito:

A. (Letra do Campo) HISTORIA (Campo) 
A.100 (Código da Área) Historia antiga (Área)
A.200 Historia medieval
A.300 Historia contemporánea
A.400 Xenealoxías

Os asentos conservan o código alfabético do campo no que están incluidos 
incorporando ademais un código numérico de entrada, baseado nun sistema 
de numeración centesimal, que permite diferenciar as diferentes áreas de cada 
campo e contabilizar o número de asentos para unha mesma área, así como 
establecer un rexistro para cada unha delas o que facilita a incorporación de 
posíbeis entradas futuras non recollidas neste repertorio.

A. (Código de Campo) HISTORIA (Campo)

A.100 (Código de Área) Historia antiga (Área)
A.101 (Código do asento)
San Andrés de Teixido, artigo en “El Cabo Ortegal” 
sobor deste santuario, do 27 de setembro de 1891

A.102 (Código do asento)
San Andrés de Teixido, artigo sobor deste santuario 
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no diario da Coruña “La Voz de Galicia” do 1 de 
xaneiro de 1892.

Esta organización posibilita a consulta e o acceso directos a calquera tipo de 
usuario, definindo a súa busca e evitando a lectura completa do repertorio. 

Ademais o estudo incorpora tres índices: 

- O primeiro recolle o número de asentos por Área e Campo, ofrecéndonos a 
cantidade exacta de asentos recollidos nesa área.

A. HISTORIA
A.100 Historia antiga
A.101 - A.111 (Número de asentos na Área de 

Historia antiga).

- O segundo trátase dun índice onomástico que agrupa por orde alfabética, 
os nomes propios recollidos no repertorio bibliográfico. Os representados 
en cursiva pertencen ao título dun asento. Este índice pode facilitar o 
acceso directo ao usuario, mediante a referencia do número de páxina, de 
tal xeito:

FERNÁNDEZ LATORRE, JUAN: 10 (Nº de páxina)
FOJO, DAVID: 15, 20
FRAY MODESTO FRANCO: 2

- O terceiro está integrado polos títulos das obras citadas no repertorio, 
ordeadas tamén de xeito alfabético. Inclúe tanto títulos de libros como de 
publicacións periódicas, todos referenciados polo número de páxina, do 
seguinte xeito:

“El Arxiu de Tradicións Populars”: 1 (Nº de páxina)
“El Cabo Ortegal”: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 19, 30
“El Condado de Ortigueira”: 13
“El Correo de Galicia”: 11, 14
“El Correo Gallego”: 14, 17, 18

Este índice aporta máis datos que os propios referenciais, xa que nos permite 
observar tamén a produción do autor ortigueirés nas diferentes publicacións 
da época.
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    III. ÍNDICE DE ASENTOS

A. HISTORIA
A.100 Historia antiga
A.101 - A.111

A.200 Historia medieval
A.201 - A.203

A.300 Historia contemporánea
A.301 - A.307

A.400 Xenealoxías
A.401 - A.404

B. ARQUEOLOXÍA
B.100 Arqueoloxía prehistórica
B.101 - B.140

B.200 Arqueoloxía medieval
B.201 - B.202

B.300 Arqueoloxía contemporánea
B.301 - B.303

C. ETNOGRAFÍA
C.101 - C.107

D. SOCIEDADE
D.100 Necroloxías
D.101 - D.106

D.200 Discursos e homenaxes
D.201 - D.208

D.300 Eventos
D.301 - D.308

E. POLÍTICA
E.100 Local
E.101 - E.115

E.200 Comarcal
E.201 - E.263

E.300 Agraria
E.301 - E.307

E.400 Pesqueira
E.401

E.500 Social
E.501 - E.503

E.600 Lingüística
E.601

E.700 Económica
E.701 - E.713

E.800 Forestal
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E.801 - E.808 

E.900 Gandeira
E.901 - E.905

F. XEOGRAFÍA LOCAL
F.101 - F.105
 
G. AGRICULTURA
G.100 Investigación
G.101 - G.103

G.200 Cultivos
G.201 - G.205

G.300 Desenvolvemento
G.301 - G.315

H. PESCA
H.101 - H.104

I. GANDEIRÍA
I.101 - I.104

L. MEDIO AMBIENTE
L.101 - L.104

M.LITERATURA
M.101 - M.104

 IV. REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

A. HISTORIA

A.100 Historia antiga
A.101
San Andrés de Teixido, artigo en “El Cabo Ortegal” sobor deste santuario, do 
27 de setembro de 1891

A.102
San Andrés de Teixido, artigo sobor deste santuario no diario da Coruña “La 
Voz de Galicia” do 1 de xaneiro de 1892.

A.103
Crónicas de Ortigueira, sobor da historia deste pobo. Libro de 332 páxiñas 
máis XVIII de prólogo, por Bernardo Barreiro. Imprenta de “La Voz de 
Galicia”, A Coruña, 8.º. Ano 1892

A.104
Una tradición y un escudo, artigo histórico referente a Somozas (Ortigueira), 
sobor do cautiverio de doncelas polos árabes, na “Revista Gallega”, da Coruña, 
do 8 de decembro de 1895.

A.105
La minería en el Norte de Galicia, artigo sobor de minería antiga, en “La Voz 
de Galicia”, do 23 de outubro de 1901.

A.106
La riqueza ostrífera de la costa del Ortegal, traballo histórico sobor deste 
tema no “Almanaque Gallego”, dirixido por D. Manuel de Castro López, en 
Buenos Aires, correspondente ó ano de 1903.
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A.107
El santuario de San Andrés de Teixido, estudo no “Almanaque de Ferrol”, 
para o ano 1907.

A.108
Las romaxes de San Andrés de Teixido, artigo en “El Arxiu de Tradicións 
Populars” dirixido por Serra y Boldú. Barcelona, agosto de 1929.

A.109
Ortigueira a través de la Historia, artigo no “Libro de Oro” da provincia da 
Coruña, do 5 de xullo de 1930.

A.110
Interesantes noticias inéditas sobre antigüedades gallegas, artigo no “Boletín 
da Real Academia Galega”, do 1 de xullo de 1930.

A.111
Verdadera denominación del Ayuntamiento de Ortigueira, extenso traballo 
de índole histórica feito a petición do referido concello, en agosto de 1942. 
Permanece inédito.

A.200 Historia medieval
A.201
El primer cañonazo, artigo histórico sobor da época de Carlos III, en “El Cabo 
Ortegal” do 30 de novembro de 1890.

A.202
Efemérides ortigueiresas de la Guerra de la Independencia, número extraordinario 
conmemorativo de “Galicia”, da Coruña do 30 de maio de 1908.

A.203

Alfonso X e Ortigueira, artigo de índole histórica en “El Ideal Gallego” da 
Coruña, do 24 de novembro de 1921.

A.300 Historia contemporánea
A.301
Los guerrilleros gallegos de 1809, artigo histórico no xornal “La Democracia”, de 
Ferrol, do 22 de abril de 1892.

A.302
Fray Modesto Franco, artigo asinado “F:M:”, sobor da figura deste dominico da 
comarca ortegalesa, en “La Voz de Galicia”, da Coruña, do 16 de setembro de 
1892, reproducido en “El Eco de Galicia” de Buenos Aires, do 10 de decembro 
de 1892.

A.303
Desde el Sor, artigo histórico sobor do Concello de Maañón, en “El Eco de 
Galicia” de Buenos Aires, do 10 de Xullo de 1893.

A.304
Ortigueira en la Historia, en “El Eco de Galicia”, de Buenos Aires, do 10 de 
novembro de 1897.

A.305
Un dato más para la historia del Derecho consuetudinario en Galicia, traballo sobor 
das postas ou dereito ó voo nas fincas, no “Almanaque Gallego”, de Castro y 
López, Buenos Aires, do ano 1915.

A.306
Lope de Vega y Ortigueira, artigo de carácter histórico en “Vida Gallega” de Vigo, 
do 30 de agosto de 1935.
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A.307
En torno a las torres de Meirás, artigo con motivo da donación destas torres ó 
Xefe do Estado Español en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 19 de xuño de 
1938.

A.400 Xenealoxías
A.401
Los fajardos, artigo sobor da linaxe oriunda de Ortigueira, no xornal desta vila 
“El faro de Ortegal” do 14 de abril de 1889.
Ano I, núm. 11.

A.402
Los Ponce de León, artigo de xenealoxía, en “El Cabo Ortegal” do 2 de agosto 
de 1891.

A.403
Genealogías gallegas. La de Emilia Pardo Bazán, estudo xenealóxico no “Almanaque 
Gallego”, publicado por M. Castro y López, en Buenos Aires, correspondente 
a 1904.

A.404
Los fajardos y el escudo de Ortigueira descrito por Lope de Vega, estudo en “El Eco 
Ortegano” do 29 de xullo de 1906.

B. ARQUEOLOXÍA

B.100 Arqueoloxía prehistórica
B.101
Céltigos, artigo sobor do castro deste nome, en “El Cabo Ortegal” do 8 de 
marzo de 1891

B.102
Celtas y romanos, artigo sobor destos pobos en relación cos castros, en “El 
Cabo Ortegal” do 19 de abril de 1891, reproducido en “El Eco de Galicia”, da 
Habana, do 6 de xuño de 1891.

B.103
Prehistoria gallega, estudo aparecido na revista compostelá “Galicia 
Diplomática”, núms. 20 e 21 de 1893.

B.104
Investigaciones prehistóricas en Galicia, traballo en “La Ilustración Artística” de 
Barcelona, do 4 de febreiro de 1895, núm. 684, e do 25 de febreiro de 1895, 
núm. 687. Da a coñecer os aneis líticos e os numerosos túmulos das Pontes 
de García Rodríguez.

B.105
Documentos arqueológicos en Galicia. Restos de una pesquería romana, artigo sobor 
das exploracións arqueolóxicas en Espasante, en “La Voz de Galicia” do 23 
de xuño de 1896.

B.106
Descubrimientos arqueológicos en Galicia. Piedra oscilante de Samarugo, artigo 
arqueolóxico en “La Voz de Galicia”, da Coruña, do 14 de agosto de 1896.

B.107
Los fenicios en Galicia, traballo histórico en “La Ilustración Española y 
Americana” do 30 de agosto de 1896, reproducido en “El Eco de Galicia”, de 
Buenos Aires, do 30 de xaneiro de 1898.

B.108
Castros prehistóricos de Galicia, na “Revista Crítica de Historia y Literatura 
españolas, portuguesas e hispano-americanas”, ano II, núm. 4, abril de 1897 e 
agosto e setembro de 1897, núms. 8 e 9.
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B.109
Castros prehistóricos de Galicia, estudo na “Revista Crítica de Historia y 
Literatura españolas, portuguesas e hispano-americanas”, núms.. 11 e 12, ano 
IV, novembro-decembro de 1899.

B.110
Castros prehistóricos de Galicia, tres artigos en “El Eco de Galicia”, de Buenos 
Aires, do 30 de novembro, 10 e 20 de decembro de 1899.

B.111
Castros prehistóricos de Galicia, dous artigos en “El Eco de Galicia”, de Buenos 
Aires, do 30 de novembro e 20 de decembro de 1900. 

B.112
Un interesante bronce, estudo dunha estatuiña de bronce atopada en Espasante, 
no “Boletín de la Sociedad Española de Excursiones”, do 1 de xullo de 1902. 
Publicouse en folleto.

B.113
El Castro de San Saturnino, estudo no “Almanaque de Ferrol”. Ano 1906.

B.114
Orígenes de la villa de Cedeira, traballo no “Almanaque de Ferrol”, para o ano 
1907.

B.115
Insculturas de Mondariz, carta aberta a D. Enrique Peinador sobor deste tema 
prehistórico inserta en “La Temporada” de Mondariz, do 13 de setembro de 
1908.

B.116
Burum, estudo de xeografía antiga sobor de Bares, no “Almanaque de Ferrol”, 
para o ano 1909.

B.117
Otra empuñadura de Hallstadt encontrada en Galicia, no “Boletín da Real Academia 
Galega”, do 20 de abril de 1909.

B.118
El establecimiento industrial más antiguo de España, traballo arqueológico sobor 
dos pilóns de salazón de Espesante, inserto no “Almanaque Gallego”, editado 
en Buenos Aires por Castro López, correspondente ó ano 1910.

B.119
La silla de la Coronación de Inglaterra y la piedra de Scone, traballo basado en 
tradicións inglesas da orixe galega deste monumento. Folleto de 16 páxinas, 
en oitavo.—A Coruña, imprenta de “La Voz de Galicia”. Ano 1911.

B.120
Galicia en Inglaterra. La Coronación de Jorge V. La Silla histórica, resumo do traballo 
anterior en “La Voz de Galicia”, da Coruña, do 1 de xuño de 1911.

B.121
Arros, estudo de xeografía prehistórica aparecido no “Boletín da Real 
Academia Galega”, do 20 de xaneiro de 1911.

B.122
Régimen económico de los primitivos arotrebas, estudo de economía primitiva 
aparecido en el “Almanaque Gallego” de Castro y López, de Buenos Aires, 
do ano 1923.

B.123
Un nuevo torques gallego de oro, estudo no “Boletín da Real Academia Galega” do 
1 de agosto de 1923, núm. 154. 
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B.124
Relaciones marítimas entre el Norte de Galicia y las islas Británicas en tiempos 
prehistóricos, estudo no “Boletín da Real Academia Galega”, núms.. 160, 161 e 
162 do 1 de abril, 1 de maio e 1 de xuño de 1924.

B.125
Dos interesantes hallazgos, de carácter arqueológico uno y etnográfico otro, artigo no 
“Boletín da Real Academia Galega”, do 1 de novembro de 1927.

B.126
Nuevos hallazgos arqueológicos en el puerto de Bares, traballo no “Boletín da Real 
Academia Galega”, do 1 de maio de 1928.

B.127
Notable grupo de círculos líticos y túmulos dolménicos en la cuenca superior del Eume, 
estudo nos “Arquivos do Seminario de Estudos Galegos” de Santiago de 
Compostela, número II. Hai separata. Ano 1929

B.128
Un tesoro de monedas romanas en Montoxo, artigo no “Boletín da Real Academia 
Galega” do 1 de novembro de 1929.

B.129
El puerto de Ortigueira, artigo sobor da historia desta estructura en “La Voz de 
Galicia” da Coruña, do 8 de setembro de 1931.

B.130
Algunas consideraciones en torno a la más exacta ubicación del golfo de los Ártabros, tan 
mentado por los antiguos textos geográficos, estudo de xeografía antiga no “Boletín 
da Real Academia Galega”, do 8 de abril de 1933.

B.131
El Ortegal en el culto de los cabos, traballo no “Boletín da Real Academia Galega”, 
do 1 de setembro de 1933.

B.132
Los castros prehistóricos del norte de Galicia, traballo no “Anuario del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”, en homenaxe a 
Melida, vol. I, Madrid, 1934.

B.133
La distribución de las estaciones prehistóricas ortegalesas y sus características, traballo 
no “Boletín da Real Academia Galega”, do 1 de agosto de 1935.

B.134
Galicia y la famosa piedra de Scone, artigo recopilando anteriores traballos sobor 
das tradicións inglesas, en “La Voz de Galicia” da Coruña do 9 de maio de 
1937.

B.135
Piedra con grabados de carácter prehistórico hallada en Cedeira ¿Paralelismo con Alvao?, 
traballo no volume XIX do Congreso do Mundo Portugués, Lisboa, do ano 
1940.

B.136
Reciente descubrimiento en un castro marítimo, artigo sobor de achádegos 
arqueológicos no “Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos” de 
Lugo, do 1 de xuño de 1941.

B.137
Túmulos prehistóricos. Inventario descriptivo de los 286 túmulos prehistóricos hasta ahora 
descubiertos en la avanzada comarca del cabo Ortegal, estudo comezado a publicar 
no mes de decembro de 1942 no “Boletín da Real Academia Galega”

B.138
El vaso campaniforme y condiciones de sus intactos yacimientos en la estación de Puentes 
del Cabo Ortegal, estudo póstumo aparecido en “Atlantis” (Actas y Memorias 
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de la Sociedad de Antropología, Etnografía y Prehistoria, de outubro de 
1943.

B.139
Bares: Puerto Hispánico de la primitiva navegación occidental, publicación que 
compila fragmentos dalgunhas obras de F. Maciñeira, elaborado de xeito 
conxunto polo Centro Superior de Investigaciones Científicas C.S.I.C e o 
Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos. Ano 1947. 

B.140
Bares: Puerto Hispánico de la primitiva navegación occidental, edición facsímil 
autorizada polo CSIC-Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, 
publicada pola Fundación Ortegalia, reedición da anterior que incorpora 
ademais unha bibliografía do autor. Ano 2002.

B.200 Arqueoloxía medieval
B.201 
El castillo de Moeche, artigo sobor deste castelo no semanario de Ortigueira 
“El Ortegal” do 17 de agosto de 1890, reproducido logo no “Anunciador”  da 
Coruña do 22 de Agosto de 1890 e en “El Eco de Galicia” da Habana do 27 de 
novembro de 1890.

B.202
Ejemplares gallegos y portugueses de la escritura hemisférica, traballo no “Boletín de 
la Real Academia de la Historia”, do 15 de maio de 1902.

B.300 Arqueoloxía contemporánea
B.301
La Puerta del Sol, artigo sobor desta praza madrileña, con gravados, en “El 
Imparcial”, de Madrid, correspondente ó 12 de agosto de 1895.

B.302
Un monumento notable, artigo sobor da restauración dos retablos da igrexa de 
Ortigueira, en “La Voz de Galicia” do 12 de novembro de 1895.

B.303
Una obra de arte, estudo do retablo da igrexa parroquial de Ortigueira, en “La 
Ilustración Española y Americana” do 8 de outubro de 1898.

C. ETNOGRAFÍA

C.101
Rotas nuestras tradiciones, artigo que recopila algunhas tradicións de Ortigueira 
desaparecidas, en “El Cabo Ortegal” do 28 de xuño de1891.

C.102
Un artista gallego, artigo sobre D. Francisco Javier Méndez y Neira, reloxeiro 
do século XVIII, en “La Voz de Galicia”, da Coruña, do 6 de abril de 1892.

C.103
La Semana Santa en Ortigueira, comentario local en “El Ortegal” do 1 de abril de 
1894.  

C.104
San Andrés de Teixido. Historia, leyenda y tradiciones, estudo etnográfico sobor 
deste santuario, con grabados, litografía e imprenta Roel, A Coruña, 135 
páxs., cuarta. Ano 1908.
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C.105
Pensando en el porvenir, artigo sobor de temas rurais en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 4 de xullo de 1916.

C.106
Insistiendo en lo del Museo Etnográfico, artigo abogando pola súa creación na 
Galiza, inserto en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 3 de xuño de 1925.

C.107
Volviendo sobre el Museo Etnográfico, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 
13 de xaneiro de 1926.

D. SOCIEDADE

D.100 Necroloxías
D.101
Emilio Hübner, artigo necrolóxico deste arqueólogo en “La Voz de Galicia”, da 
Coruña, do 28 de maio de 1901.

D.102
Don Juan Fernández Latorre, artigo necrolóxico en “La Opinión de Ortigueira” 
do 23 de marzo de 1912.

D.103
Luciano Pita Sánchez-Boado, artigo necrolóxico en “La Opinión de Ortigueira” 
do 6 de marzo de 1913.

D.104
Benigno Teijeiro Martínez, ilustre ortigueirés, artigo biográfico con motivo do 
pasamento deste fillo de Ortigueira, aparecido en “La Voz de Galicia” do 7 
de outubro de 1925.

D.105
Ante la muerte de D. Bernardo Rodríguez, pensamento no “Libro Homenaje” a 
D. Bernardo Rodríguez que con motivo da súa morte editou a “Asociación 
Protectora de la Real Academia Gallega” en Buenos Aires, no mes de 
novembro de 1925.

D.106
Ciento diez años cumplidos. Un viejo monumento viviente en uso de todas sus facultades, 
reportaxe sobor da ama de cría do própio Maciñeira, que finou ós 112 anos, en 
“La Voz de Galicia” da Coruña, do 1 de setembro de 1935.
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D.200 Discursos e homenaxes

D.201
Discurso, en Viveiro, en homenaxe a Pastor Díaz, o día 28 de setembro de 
1891, inserto no semanario “El Vivariense”, de Viveiro, correspondente ó 4 de 
outubro de 1891.

D.202
Los festejos de Vivero, artigo en “El Cabo Ortegal” do 11 de outubro de 1891 
describindo a homenaxe a Pastor Díaz. 

D.203
Don José Lombardero, artigo encomiástico deste xornalista, en “El Ortegal”, 
xornal de Ortigueira, do 12 de xuño de 1892.

D.204
Doctor D. Marcelo Macías, artigo no “Diario de Avisos” da Coruña, do 17 e do 
18 de febreiro de 1893 sobor deste investigador, reproducido en “El Eco de 
Galicia”, de Buenos Aires, do 20 de abril de 1893.
D.205
Agasajos al Sr. Villasuso, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, da 
reportaxe pola súa homenaxe, o 10 de novembro de 1894, asinado “Federico 
Guillermo”.

D.206
Prosa y verso. Ortigueira y el Sr. Villarnovo, artigo encomiástico deste filántropo, 
en “Revista Gallega”, da Coruña, do 29 de novembro de 1895.

D.207
Un filántropo y un asilo, reportaxe na honra do filántropo ortigueirés don 
Eusebio Dávila, en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 28 de agosto de 1932.
D.208

Un gran pintor norteamericano en Ortigueira, reportaxe sobor do pintor 
Wells M. Sanyer, en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 1 de agosto de 1935.

D.300 Eventos
D.301
Variedades. ¡Un recuerdo!, artigo de lembranzas da súa xuventude, en “El 
Cabo Ortegal” do 20 de setembro de 1891, asinado como “Guillermo”

D.302
Lugo y su exposición, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 23 de 
setembro de 1896, comentando aquel acontecemento.

D.303
Las conferencias pedagógicas de Ortigueira, reportaxe en “La Voz de Galicia” 
do 7 e 11 de setembro de 1904.

D.304
Para la Exposición regional de Santiago, en “La Voz de Galicia” do 10 de 
novembro de 1908.

D.305
El Grupo Escolar de Ortigueira, reportaxe sobor da súa inauguración, 
ilustrado con fotografía, na revista “Nuevo Mundo” de Madrid, do 13 de 
xaneiro de 1910.

D.306
Desbrozando el terreno, artigo encomiástico da filantropía do Sr. Cornide 
Crego, memoria da inauguración do grupo escolar de S. Adrián de Veiga, en 
“El Faro de Veiga”, do 19 de marzo de 1915.
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D.307
Desde Mañón. Fiesta del árbol, artigo reportaxe en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 23 de febreiro de 1916.

D.308
Un pintor norteamericano en Galicia, artigo sobor da figura de Wells M. 
Sanyer no “Correo de Galicia” de Buenos Aires, do 22 de setembro de 1935.

E. POLÍTICA

E.100 Local
E.101 
La denuncia de “El Cabo Ortegal”, folla solta, en folio grande, de política local, 
do 10 de setembro de 1891, na imprenta Amenedo de Ortigueira, que aparece 
asinada como “La Redacción”.

E.102
Más religiosidad y menos hipocresía, artigo de censura local, en “El Ortegal” do 17 
de Xullo de 1892 e seguintes (núms. 87, 88 e 90).

E.103
La industria salazonera en Ortigueira, artigo sobor do seu estado e medios para 
mellorala, en “El Ortegal” do 1 de abril de 1894.

E.104
Mejoras importantes, artigo sobor das melloras locais, en “El Ortegal” do 20 de 
maio de 1894.

E.105
Algo de política, artigo local en “El Ortegal” do 13 de maio de 1894.

E.106
Nuestro correccional, artigo sobor das melloras locais, en “El Ortegal” do 20 de 
maio de 1894.

E.107
Funestos resultados, artigo local, en “El Ortegal” do 10 de abril de 1894.

E.108
Por la industria salinera, artigo en “La Voz de Galicia” do 28 de agosto de 1906.



225224

“Bibliografía de Federico Maciñeira”Xosé María  López Fernández

E.109
Una gestión útil, artigo sobor das melloras de Ortigueira, en “La Voz de Galicia”, 
do 22 de decembro de 1911.

E.110
Dos palabras, artigo presentado no semanario político de Ortigueira “La 
Opinión de Ortigueira” do 15 de febreiro de 1912.

E.111
La Corneja, sátira de política local en “La Opinión de Ortigueira” do 15 de maio 
de 1912.

E.112
Mejora necesaria, artigo sobor de temas locais, en “La Opinión de Ortigueira” 
do 23 de maio de 1912.

E.112
La carretera de Somozas, artigo sobor da política local en “La Opinión de 
Ortigueira”, do 12 de setembro de 1912.

E.113
La gestión del Sr. Gullón.—Carreteras y caminos, artigo sobor das melloras 
locais en “La Opinión de Ortigueira” do 13 de abril de 1913.

E.114
Cuestionario interesante, artigo sobor de cuestións locais en “El Ideal Gallego” 
da Coruña, do 5 de febreiro de 1918.

E.115
Tres importantes mejoras en Ortigueira, artigo sobor das melloras locais en “La 
Voz de Galicia” da Coruña, do 7 de agosto de 1931.

E.200 Comarcal
E.201
El Puente del Barquero, artigo abogando pola construcción desta ponte en “El 
Ortegal” do 25 de marzo de 1894.

E.202
El Puente del Barquero, dous artigos insistindo na necesidade de construcción 
desta obra, en “El Ortegal” do 15 de abril de 1894 e do 20 de abril de 1894.

E.203
Una mejora importante, artigo comarcal, en “El Ortegal” do 24 de xullo de 
1894.

E.204
Un proyecto útil para Ortigueira, artigo no semanario “El Condado de Ortigueira” 
do 9 de setembro de 1894, sobor das melloras comarcais.

E.205
Más sobre el ferrocarril de la costa, artigo en “El Condado de Ortigueira”, abogando 
pola construcción do ferrocarril. Ano 1894.

E.206
Lo que necesita la comarca de Ortigueira, tres artigos en “La Voz de Galicia”, da 
Coruña, do 10, 11 e 12 de xullo de 1899, sobre asuntos comarcais.

E.207
El Decreto último sobre construcción de puentes y el del Barquero, artigo en “La Voz de 
Galicia”, do 19 de xullo de 1903.

E.208
Catro reportaxes sobor da asamblea celebrada en Vegadeo co lema “Pro-
Ferrocarril da Costa”, en “La Voz de Galicia” do 7,8,9 e 10 de decembro de 
1903.
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E.209
El ferrocarril de la Costa, artigo en “El Eco Ortegano” de 1 de abril de 1904.
Desde Mañón, artigo sobor do ferrocarril da costa, en “La Voz de Galicia”, da 
Coruña, do 23 de xuño de 1904.

E.210
El ferrocarril de la Costa, dous artigos en “El Eco Ortegano”, do 18 de febreiro e 
18 de marzo de 1906.

E.211
Nuestro ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” do 23 de outubro 
de 1909.

E.212
Carta de Galicia, reportaxe sobor de melloras ortigueiresas no “Diario Español” 
de Buenos Aires de 24 de novembro de 1909.

E.213
El Ferrocarril de la Costa, catro artigos baixo este título publicados nos números 
de “La Voz de Galicia”, da Coruña, correspondentes ó 17 de febreiro, 12 de 
abril e 15 de outubro de 1910 e outro en “El Correo de Galicia” de Buenos 
Aires do 24 de marzo de 1910.

E.214
El Ferrocarril de la Costa, dous artigos en “La Voz de Galicia” da Coruña, 
correspondentes ó 16 de abril e 3 de decembro de 1911; un artigo en “El Correo 
Gallego” de Ferrol correspondente ó 5 de decembro de 1911; e un artigo en “El 
Diario Ferrolano” do 5 de decembro de 1911.

E.215
El Ferrocarril de la Costa, tres artigos en “La Opinión de Ortigueira”, do 6 de 
marzo, 23 de marzo e 23 de abril de 1912.

E.216
El Canal de Panamá y el Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia”, da 
Coruña, do 21 de xuño de 1912.

E.217
Nuevas obras para el distrito, artigo sobor das melloras na comarca en “La 
Opinión de Ortigueira”, do 19 de setembro de 1912.

E.218
El proyecto del Ferrocarril. ¿Quién detiene su ejecución?, artigo en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 26 de outubro de 1912.

E.219
El Ferrocarril Betanzos a Ferrol, artigo en “La Opinión de Ortigueira”, do 13 de 
marzo de 1913.

E.220
El Ferrocarril de la Costa, dous artigos en “La Opinión de Ortigueira” do 3 de 
xullo e do 17 de xullo de 1913.

E.221
Lo del Ferrocarril da Costa, artigo en “La Voz de Galicia”, da Coruña, do 27 de 
maio de 1915. 

E.222
Folla solta en doble folio dirixida ós “Habitantes do Concello de Ortigueira” 
e suscrita polas forzas vivas da comarca sobor do ferrocarril costeiro, do 16 de 
xaneiro de 1917, impresa na imprenta de David Fojo, de Ortigueira.

E.223
La escuela rural, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 12 de febreiro de 
1918.
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E.224
El Ferrocarril de la Costa en peligro de muerte, artigo en “La Voz de Galicia” do 4 
de maio de 1919.

E.225
El Ferrocarril de la Costa. Comenzaron los trabajos, artigo na “Acción Agraria” de 
Ortigueira, do 30 de decembro de 1921.

E.226
El Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 1 de 
xaneiro de 1922.

E.227
El Ferrocarril de la Costa. La subasta del segundo trozo, artigo en “La Voz de 
Galicia” da Coruña, do 21 de decembro de 1922.

E.228
Nuestro Ferrocarril, carta aberta na “Acción Agraria” de Ortigueira, do 10 de 
febreiro de 1923.

E.229
El Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 1 de maio 
de 1923.

E.230
Los trabajos del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, 
do 25 de outubro de 1923.

E.231
El Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 20 de 
agosto de 1924.

E.232
El Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Ortigueira” do 30 de agosto de 

1924.

E.234
Un Ferrocarril asturiano que interesa mucho a Galicia, artigo referente ó ferrocarril 
de Ribadesella-Gijón por Villaviciosa, na súa relación co da costa galega, en 
“La Voz de Galicia” da Coruña, do 29 de abril de 1925.

E.235
El Ferrocarril Ferrol-Gijón, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 29 de 
setembro de 1925.

E.236
Por el Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 9 de 
decembro de 1925.

E.237
Las expropiaciones para el Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 16 de xuño de 1926.

E.238
El Ferrocarril de la Costa, reportaxe sobor destas obras en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 24 de febreiro de 1927.

E.239
La total realización del Ferrocarril de la Costa en la parte comprendida entre Ferrol y 
Gijón será pronto un hecho, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 3 de 
maio de 1927.

E.240
Galicia y Asturias. Las obras del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 8 de outubro de 1927.

E.241
Nuestro ferrocarril, artigo en “La Voz de Galicia”, do 22 de outubro de 1927.
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E.242
En torno a las obras del ferrocarril Ferrol-Gijón, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 5 de xullo de 1930.

E.243
Por el Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña do 11 de 
decembro de 1930.

E.244
Ferrocarril de la Costa, artigo no “Heraldo Gallego” de Buenos Aires, do 22 de 
febreiro de 1931.

E.245
El Ferrocarril Cantábrico. Van a ser paralizadas las obras, artigo de protesta en “La 
Voz de Galicia” da Coruña, do 4 de febreiro de 1932.

E.246
La construcción de caminos vecinales, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 
20 de outubro de 1932.

E.247
Ante el abandono del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 13 de xaneiro de 1933.

E.248
El Ferrocarril de la Costa, el maíz y el ganado vacuno, artigo en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 28 de febreiro de 1933.

E.249
Las obras del Ferrocarril de la Costa van a eternizarse, artigo en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 7 de marzo de 1933.

E.250
Inexplicable preterición de Ortigueira, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 
11 de abril de 1933.

E.251
El desastroso abandono del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 6 de outubro de 1933.

E.252
El nuevo Ministro de Obras Públicas y el Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de 
Galicia” da Coruña, do 27 de outubro de 1933.

E.253
El caso del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 24 
de novembro de 1933, reproducido en “Galicia” de Buenos Aires.

E.254
El abandono del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, 
do 24 de marzo de 1934, reproducido en “Riberas del Eo” de Ribadeo, “Raza 
Celta” e “Eco de Galicia”, da Habana.

E.255
El Ferrocarril de la Costa. Urge reanudar las obras, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 14 de agosto de 1934.

E.256
El injustificado abandono del ferrocarril Ferrol-Gijón, artigo en el “Correo Gallego” 
de Ferrol, do 24 de agosto de 1934.

E.257
En torno al desdichado Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 5 de setembro de 1934.
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E.258
Dos puertos del Estado sin enlace con vías públicas, artigo abogando polos portos de 
Bares e O Barqueiro en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 10 de 1934.

E.259
El deplorable caso del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 23 de xaneiro de 1935.

E.260
Dinero para el Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, 
do 10 de marzo de 1935.

E.261
El lamentable y bochornoso caso del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de 
Galicia” da Coruña, do 8 de agosto de 1935, reproducido en “Correo Gallego” 
de Ferrol.

E.262
El ferrocarril Ferrol-Gijón, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 1 de 
xaneiro de 1936.

E.263
En torno a las obras del Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 23 de maio de 1936.

E.300 Agraria
E.301
Los Diputados y el fomento pecuario, artigo de política agraria en “La Opinión de 
Ortigueira” do 15 de xuño de 1912.

E.302
Asociación de labradores, artigo de política agraria en “La Opinión de Ortigueira” 

do 15 de xuño de 1912.

E.303
La miseria que se avecina, artigo sobor da política agraria, en “La Opinión de 
Ortigueira”, do 5 de setembro de 1912.

E.304
Por la agricultura gallega, artigo en “La Opinión de Ortigueira”, do 6 de febreiro 
de 1913.

E.305
El alza del maíz, artigo comentando certas disposicións arancelarias en “La 
Opinión de Ortigueira”, do 2 de outubro de 1913.

E.306
La explotación del trigo en Galicia, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 7 
de xullo de 1920.

E.307
Lo que más urge en Galicia, artigo referente ós problemas dos campesiños no 
número extraordinario de “La Voz de Galicia” da Coruña, do 1 de xaneiro de 
1932.

E.400 Pesqueira
E.401
La pesca de la sardina, artigo na defensa dos intereses pesqueiros, en “La Opinión 
de Ortigueira” do 11 de setembro de 1913.

E.500 Social
E.501
Contrastes, artigo de política social en “La Opinión de Ortigueira” do 16 de 
outubro de 1913.
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E.502
Mirando al porvenir, artigo abogando pola creación dun gran parque na 
península da Torre de Hércules, en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 25 de 
agosto de 1915.

E.503
Un museo-exposición, artigo abogando pola creación deste museo na Coruña, 
inserto en “La Voz de Galicia”, da Coruña, do 15 de abril de 1915.

E.600 Lingüística
E.601
Los conservadores y las letras, artigo de censura política, en “El Cabo Ortegal” do 
19 de xullo de 1891.

E.700 Económica
E.701
La importancia comercial de La Coruña. Algo que urge hacer, artigo en “La Voz de 
Galicia” da Coruña, do 13 de xuño de 1920, sobor de cuestións económicas.

E.702
Economía rural gallega, folleto sobor das condicións económicas do cultivo do 
trigo, do mainzo e das patacas en Galicia, editado pola “Federación Agraria 
de Ortigueira”. Establecemento tip. de Fojo, Ortigueira, 36 páxs., en oitava. 
Ano 1921.

E.703
Los derechos arancelarios sobre el maíz, artigo sobor da economía rural galega en 
“La Voz de Galicia” da Coruña, do 23 de novembro de 1923.

E.704
El comercio mayorista coruñés y las comunicaciones marítimas de cabotaje en el litoral 
gallego, artigo de índole económica en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 20 
de decembro de 1924.

E.705
El cooperativismo, artigo defendendo este sistema aparecido en “El Pueblo 
Gallego” de Vigo, do 21 de novembro de 1931.

E.706
El catastro de la propiedad rústica en Galicia, artigo de tema fiscal agrario en “La 
Voz de Galicia” da Coruña, do 29 de xullo de 1933.

E.707
En torno de nustros problemas campesinos, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, 
do 23 de febreiro de 1934.

E.708
De la comarca ortegalesa. Única solución inmediata para una situación difícil, artigo 
sobor da economía do condado de Ortigueira en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 3 de maio de 1934.

E.709
¿Las actuales rentas de las tierras son caras, baratas o equitativas?, artigo en “La Voz 
de Galicia” da Coruña, do 28 de febreiro de 1935.

E.710
El nuevo sentido jurídico de la tierra, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 
6 de maio de 1936.
E.711
En torno a los problemas rurales de Galicia, traballo sobor da economía rural galega 
no “Progreso Agrícola y Pecuario” de Madrid, do 7 de xullo de 1936.

E.712
Breves observaciones al nuevo régimen de arrendamientos rústicos, artigo no “Boletín 
de la Cámara Oficial Agrícola” da Coruña, de novembro de 1940.
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E.713
Los desastrosos efectos de la economía dirigida, artigo sobor de temas agrarios en 
“La Voz de Galicia” da Coruña, do 1 de decembro de 1934.

E.800 Forestal
E.801
Los misioneros del arbolado, artigo de propaganda forestal en “El Ideal Gallego” 
da Coruña, do 13 de febreiro de 1921.

E.802
Intereses regionales. Insistiendo en la protección arancelaria de nuestras maderas, artigo 
en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 11 de decembro de 1927.

E.803
El impuesto sobre las maderas, artigo censurando este imposto creado polas 
Deputacións en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 18 de xaneiro de 1932.

E.804
En torno al impuesto provincial de las maderas, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 28 de febreiro de 1932.

E.805
Un nuevo ataque a nuestra producción maderera, artigo censurando a autorización 
da entrada de madeiras rusas en España en “La Voz de Galicia” da Coruña, 
do 22 de outubro de 1932.

E.806
La Industria maderera y el Ferrocarril de la Costa, artigo en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 17 de maio de 1933.

E.807
Nuevos ataques contra nuestras maderas, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, 
do 8 de xuño de 1933.

E.808
Nuestras maderas van a correr peor suerte que las carnes, artigo na defensa dos 
intereses madeireiros en “La Voz del Agro”, do 30 de xullo de 1933.

E.900 Gandeira
E.901
El Director General de Agricultura y los Concursos de Ganado, en “La Opinión de 
Ortigueira”, do 23 de febreiro de 1912.

E.902
El concurso nacional de ganados, artigo sobor de temas gandeiros en “La Opinión 
de Ortigueira”, do 7 de novembro de 1912.

E.903
El pago de los bueyes, artigo comentando a venda directa de gado en “La Opinión 
de Ortigueira” do 13 de marzo de 1913.

E.904
Venta directa del ganado vacuno, artigo en “La Voz de Galicia”, da Coruña, do 18 
de marzo de 1914.

E.905
Las carnes de la Argentina. Un nuevo problema de nuestra economía rural, artigo en “La 
Voz de Galicia” da Coruña, do 13 de novembro de 1921.

F. XEOGRAFÍA LOCAL

F.101
Orillas del Sor, artigo que describe o curso deste río, en “El Eco de Vivero”, 
xornal dominical de Viveiro, do 17 de Xaneiro de 1892, reproducido en “El 
Eco de Galicia”, de Buenos Aires, do 10 de xullo de 1893.
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F.102
Santa Marta de Ortigueira, reseña de Ortigueira, con debuxos, en “La Voz de 
Galicia”, da Coruña, do 20 de outubro de 1902.

F.103
Prólogo ó libro “Apuntes geográficos del partido judicial de Ortigueira”, por 
D. Julio Dávila. Novembro de 1905.

F.104
Información sobor de Ortigueira en “Las Maravillas de España” do 30 de 
xullo de 1916.

F.105
Para los excursionistas en Galicia. Nuevos itinerarios turísticos, artigo ensalzando a 
paisaxe de Ortigueira en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 24 de agosto de 
1933.

G. AGRICULTURA 

G.100 Investigación
G.101
Campo de demostraciones agrícolas, artigo sobor de temas agrícolas en “La Voz de 
Galicia” da Coruña, do 31 de xullo de 1911.

G.102
La terrible enfermedad cancerosa del manzano y un procedimiento eficaz para combatirla, 
conferencia pronunciada no Consello provincial de Fomento da Coruña, o 
16 de outubro de 1921, publicada na prensa nacional e extranxeira, como o 
“Boletín del Instituto Internacional de Agricultura”, de Roma, e editada en 
folleto polo Sindicato da Cámara Agrícola da Coruña, 22 páxs., en oitava, con 
grabados, imp. Garcybarra, Real, nº 66.
G.103

La podredumbre de las raíces de los manzanos. Cómo he operado para combatir esta 
grave enfermedad, traballo aparecido en “El Progreso Agrícola y Pecuario” de 
Madrid, do 31 de agosto de 1931.

G.200 Cultivos
G.201
En vísperas del Congreso Forestal. El eucaliptos en Galicia, artigo na defensa desta 
árbore en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 11 de xuño de 1921.

G.202
El eucaliptus en Galicia, dous artigos en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 19 
de xuño e do 2 de xullo de 1921. Editados en folleto de 19 páxs. en oitava, na 
Coruña, Imprenta Artística, Riego de Agua, nº 16.

G.203
La libre introducción del maíz, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 7 de 
xaneiro de 1922.

G.204
Plantemos eucaliptos, muchos eucaliptos, artigo en “El Cultivador Moderno” de 
Barcelona, do 13 de novembro de 1931.

G.205
Los pinos insignis en nuestra repoblación forestal, traballo no “Boletín de la Cámara 
Oficial Agrícola”, de febreiro de 1940.

G.300 Desenvolvemento
G.301
Notas agrarias, reportaxe sobor dos mercados agrícolas en “La Opinión de 
Ortigueira do 1 de maio de 1912.
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G.302
Una admirable labor, artigo sobor de cuestións agrarias en “La Voz de Galicia”, 
da Coruña, do 2 de outubro de 1913.

G.303
Espléndida labor, artigo sobor de temas pecuarios en “El Cultivador Moderno”, 
de Barcelona, do mes de decembro de 1913.

G.304
El gran problema forestal gallego, catro artigos en “La Voz de Galicia” da Coruña, 
do 23 de xullo, 9 e 22 de agosto e 3 de setembro de 1924.

G.305
El problema forestal gallego en su relación con la energía vegetal, dous artigos sobor 
da utilización da madeira para gasóxenos aparecidos en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 10 e 11 de xuño de 1925.

G.306
Problemas gallegos, traballo de índole agrícola aparecido no número 
extraordinario do “Pueblo Gallego” de Vigo, do 25 de xullo de 1925.

G.307
Problemas agropecuarios. Hay que cambiar de orientación, artigo en “La Voz de 
Galicia” da Coruña, do 16 de agosto de 1926.

G.308
El campo y las ciudades, artigo en defensa do agro en “El Pueblo Gallego”, número 
extraordinario do 24 de xuño de 1927.

G.309
La riqueza forestal en Galicia. Nuevas dificultades para su desarrollo, artigo en “La 
Voz de Galicia” da Coruña, do 21 de setembro de 1927.

G.310
Problemas rurales, artigo sobor de temas forestais no número extraordinario 
de “El Pueblo Gallego” de Vigo, do 1 de xaneiro de 1928.

G.311
El campo y las ciudades, artigo na defensa do agro en “La Voz de Ortigueira”, do 
7 de xaneiro de 1928.

G.312
En torno a la repoblación forestal de los montes gallegos, artigo en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 14 de febreiro de 1930.

G.313
En torno a nuestro problema forestal, artigo en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 
25 de xullo de 1934.

G.314
La industrialización del eucaliptus se va imponiendo, artigo en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 6 de xuño de 1939.

G.315
Los actuales rendimientos de las tierras labradías en la zona litoral Norte de España, 
traballo no “Boletín de la Cámara Oficial Agrícola” da Coruña, de xuño de 
1940.

H. PESCA

H.101
La pesca de la sardina en Galicia, artigo comentando disposicións sobor do tema 
en “La Opinión de Ortigueira”, do 1 de maio de 1912.
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H.102
La pesca a la ardora, artigos sobor da pesca en “La Opinión de Ortigueira”, do 
12 de decembro de 1912.

H.103
Las repoblaciones malacológicas, artigo na defensa desta riqueza na ría de 
Ortigueira, en “La Voz de Galicia” da Coruña, do 29 de outubro de 1925.

H.104
Una importante riqueza marítima que es indispensable amparar, artigo en defensa 
dos productos malacolóxicos da Ría de Ortigueira en “La Voz de Galicia” da 
Coruña, do 26 de decembro de 1926.

I. GANDEIRÍA

I.101
El problema de la carne. Desconocimiento con que por muchos es tratado, artigo en “La 
Voz de Galicia” da Coruña, do 27 de novembro de 1925.

I.102
Un gran problema zootécnico, artigo de carácter gandeiro en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 21 de xuño de 1927.

I.103
En torno al problema avícola, traballo en “El progreso Agrícola y Pecuario” de 
Madrid, do 22 de maio de 1935.

I.104
Un grave problema ganadero que urge remediar, artigo no “Boletín de la Cámara 
Oficial Agrícola” da Coruña, de xuño de 1941.

L. MEDIO AMBIENTE

L.101
Los amigos de los árboles, artigo sobor das asociacións protectoras do arbolado 
en “La Opinión de Ortigueira” do 6 de febreiro de 1913.

L.102
Los incendios en los montes, artigo en defensa das árbores en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 27 de agosto de 1926.

L.103
El restablecimiento del parque nacional de ostricultura en Ortigueira, artigo en “La 
Voz de Galicia” da Coruña, do 5 de outubro de 1934.

L.104
La Estaca de Bares declarada sitio de interés nacional, artigo en “La Voz de Galicia” 
da Coruña, do 11 de outubro de 1935.
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M. LITERATURA
M.101
Bibliografía. Ecos de mi patria, artigo sobor do libro deste nome de Waldo Insua, 
en “El Cabo Ortegal” do 4 de outubro de 1891

M.102
A Torre de Peito Burdelo, artigo encomiástico desta obra de D. Galo de Salinas 
en “El Cabo Ortegal”, semanario de Ortigueira, do 12 de outubro de 1890.

M.103
Don Alejandro Chao, artigo sobor deste escritor, en “El Ortegal” do 4 de marzo 
de 1894.

M.104
Folerpas, artigo sobor desta obra de D. Eladio Rodríguez González, en “El 
Ortegal” do 27 de maio de 1894.

V. ÍNDICE ONOMÁSTICO

ALFONSO X: 8

BARREIRO, BERNARDO: 7

CARLOS III: 2
CASTRO Y LÓPEZ, MANUEL: 1
CORNIDE CREGO: 17
CHAO, ALEJANDRO: 36

DÁVILA, EUSEBIO: 17
DÁVILA, JULIO: 29
DÍAZ, PASTOR: 16

FERNÁNDEZ LATORRE, JUAN: 16
FOJO, DAVID: 21, 26
FRAY MODESTO FRANCO: 8

GALO DE SALINAS: 36
GULLÓN: 19

HÜBNER, EMILIO: 16

JORGE V: 12

LOMBARDERO, JOSÉ: 16
LOPE DE VEGA: 8

MACÍAS, MARCELO: 16
MELIDA: 13
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MÉNDEZ Y NEIRA, FRANCISCO JAVIER: 15

PARDO BAZÁN, EMILIA: 9 
PEINADOR, ENRIQUE: 11
PITA SÁNCHEZ-BOADO, LUCIANO: 16
PONCE DE LEÓN: 9

RODRÍGUEZ, BERNARDO: 16
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ELADIO: 36

SANYER, WELLS M.: 17
SERRA Y BOLDÚ: 7

TEIJEIRO MARTÍNEZ, BENIGNO: 16

VILLARNOVO: 17
VILLASUSO: 17

VI. ÍNDICE DE TÍTULOS 
DE OBRAS CITADAS

“Acción Agraria”: 21
“Almanaque Gallego”: 7, 8, 9, 11, 12
“Almanaque de Ferrol”: 7,11
“Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos”: 13
“Anunciador”: 14
“Apuntes geográficos del partido judicial de Ortigueira”: 29
“Atlantis”: 13

“Boletín da Real Academia Galega”: 7, 11, 12, 13
“Boletín de la Sociedad Española de Excursiones”: 11
“Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos”: 13 
“Boletín de la Real Academia de la Historia”: 14
“Boletín de la Cámara Oficial Agrícola”: 26, 30, 32, 34
“Boletín del Instituto Internacional de Agricultura”: 30

“Diario de Avisos”: 16
“Diario Español”: 20

“El Arxiu de Tradicións Populars”: 7
“El Cabo Ortegal”: 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 25, 36
“El Condado de Ortigueira”: 19
“El Correo de Galicia”: 17, 20
“El Correo Gallego”: 20, 23, 24
“El Cultivador Moderno”: 30, 31 
“El Diario Ferrolano”: 20 
“El Eco de Galicia”: 8, 10, 11, 16
“El Eco de Vivero”: 29
“El Eco Ortegano”: 9, 20
“El Faro de Ortegal”: 9
“El Faro de Veiga”: 17
“El Ideal Gallego”: 8, 19, 27
“El Imparcial”: 14
“El Ortegal”: 15, 16, 18, 19, 36
“El Pueblo Gallego”: 26, 31
“El Vivariense”: 16

“Galicia”: 8, 23 
“Galicia Diplomática”: 10 
“Heraldo Gallego”: 22
“La Democracia”: 8
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“La Ilustración Artística”: 10
“La Ilustración Española y Americana”: 10, 14
“Las Maravillas de España”: 29 
“La Opinión de Ortigueira”: 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 35 
“La Temporada”: 11 
“La Voz de Galicia”: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
“La Voz de Ortigueira”: 22, 31
“La Voz del Agro”: 27
“Libro de Oro”: 7
“Libro Homenaje”: 16 

“Nuevo Mundo”: 17

“Progreso Agrícola y Pecuario”: 26, 30, 34

“Raza Celta”: 23
“Revista Gallega”: 7,17
“Revista Crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispano-       
 americanas”: 10
“Riberas del Eo”: 23

“Vida Gallega”: 8

VII. FONTES 
CONSULTADAS

Documentais:

Maciñeira Pardo de laMa, F. Bares: puerto hispánico de la primitiva 
navegación occidental. Santiago de Compostela: Fundación Ortegalia, 2002 
(ed. fac.)

Mato, a. O Seminario de Estudos Galegos. Sada: Ediciós do Castro, 2001
 
robinson, a. Introducción a la bibliografía: guía práctica para trabajos de 
descripción y compilación. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1992

torres, i. Qué es la bibliografía: introducción para estudiantes de 
biblioteconomía y documentación. Granada: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Granada, 1996

Institucionais:

Biblioteca Municipal de Ortigueira

Fundación Ortegalia de Ortigueira

Biblioteca Casa do Patín da Universidade de A Coruña

Biblioteca Municipal de As Pontes



251250

“Bibliografía de Federico Maciñeira”Xosé María  López Fernández

Biblioteca Municipal de Cedeira

Biblioteca Municipal de Ferrol

Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela

Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de 
Santiago de Compostela.

Electrónicas:

http://ferrolterra.fiestras.com

http://educahistoria.com

http://es.geocities.com/kallaikoi/castros1.htm

http://www.xenealoxía.org

http://iacobus.usc.es

http://iegps.csic.es


