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48 Sánchez Cidrás, Arturo, Cerviño Meira, Xosé Manuel e Aldcgunde, Xosé Luís ( 1998): A industria da pesca salgada. 
Os por/os de Bueu e Be/uso. /998. Dirección Xeral de Formación Pesqueira e Investigación da Xunta de Galicia. 

Iniciamos aquí un pequeno percorrido polas salgas máis importantes que hou 

bo en Bueu ao longo do tempo. Comentaremos non só o espazo físico, senón algunhas 

vicisitudes ao redor del, cambiostransformacións no seu uso así como algún que outro 

apuntamento sobre os seus propietarios ou arrendatarios. 

O percorrido deliberadamente non será lineal nin no tempo nin no espazo, aínda 

que neste punto tentaremos respectar a dirección de nacente cara ao poñente tal como no 

seu día deramos a coñecer no libro A industria da pesca salgada. Os portas de Bueu e 
Beluso48. 

Arturo Sánchez Cidrás 

APUNTAMENTOS DAS SALGAS E FOMENTADORES DE BUEU 
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54 A primeira proba foi nunha barraca provisional, en Santa Uxía de Rivcira. 

53 Este plan é aprobado e sancionado nun despacho real de outubro de 1770 no palacio de San lldefonso (Segovia). 

52 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra (no futuro AHPP). Sección Protocolos. Escribán P. Benito de la Rúa. 
Ca1386, ano 1765. F. 15. 

51 A diferenza do resto da zona meridional peninsular que tamén, e sobre todo, o facía co atún, bonito ou cabala (Currás, 
Brais.2005: 136). 

50 Aunios, n." 13, maio (2008) "O xacernento romano do cantil de Canexol (lila de Ons, Bucu)" 4554 e en Cuadernos 
de Estudios Gallegos, LVI, n." 122, xaneirodecembro (2009), "O aprovcitamento do mar ao longo do tempo. A docu 
mentación do xacemento romano de Canexol (lila de Ons, Bueu)" 6790. 

49 Escavación Pescadoira n.º 7, dirixida por Fructuoso Díaz. Relevantes tamén Pescadoira n." 6, 8, 1 O e 12, dirixida 
por A. Carreira, e a n.º 4.º de Montero Ríos, dirixida por A. Parga. Os achados depositounos no Museo Massó de Bueu: 
vasillas, pedras de prensado, muíños de man, rnoedas, coitelo con mango ... e centos e ccntos de fragmentos de cerá 
micas, cristais, etc. 

Non cabe dúbida de que coa chegada dos romanos ás nosas costas trouxeron unha 

tecnoloxía (redes, nasas, embarcacións ... ) da que carecía a nosa beiramar e que era moi 

eficaz para a captura de especies peláxicas susceptíbeis de ser rendíbeis economicamente 

como a sardiña e o xurelo51• Mais os convulsos e, dalgún xeito, escuros tempos poste 

riores ( case 1400 anos) encargáronse de deixar no esquecemento case todo ese saber ata 

o s. XVlll en que rexorde, sobre todo da man dos cataláns. O primeiro catalán do que 

ternos constancia é Joseph Mariano Roura que, en calidade de residente de Beluso (onde 

testa en 1764), merca un terreo o 29 de xaneiro de 1765 de "1 Y2 ferrados en Figueirón 

que lindaba polo sur con camiño que pasa á Ribeira de Bueu"52 e, pola súa descrición será 

destinada á construción dunha fábricaalmacén de salgadura. 

A seguinte referencia no tempo vén da man do ilustrado, afincado na Coruña, Jeró 

nimo Hijosa, que tivo o respaldo real53 que lle autorizaba a erguer "chousos e barracas'?", 

entre outros, "nas illas despoboadas de Sálvora, Ons e Baiona". Por diversos motivos es 

tratéxicos, de administración, convulsións políticas, etc., non callou a idea empresarial tal 

Se nos remontamos no tempo vemos que a industria da salga no concello de Bueu 

ten dous fitos claramente diferenciados polas evidencias atopadas e pola documentación 

achegada: unha antiga, de orixe romana (s. 11 ao IV d. C), e outra moderna que arranca 

no último cuarto do século XVIII. Exemplos disto o temos na praia de Bueu co complexo 

industrial de Bueu no lugar de Pescadoira49 e os numerosos salgadoiros instalados a partir 

do s. XIX. Tamén ocorre algo semellante na illa de Ons coa posible romana de Canexol" 

e tamén do XIX, no lugar de Curro. E ata hai quen especula e apunta que o mesmo puido 

ocorrer en Mourisca. 

Arturo Sánchcz Cidrás 
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57 Francisco Ferrer Casellas, filio de José Ferrer e Margarita Casellas. Natural da Poboa do Cararniñal, estaba casado 
con Arnalia Ferrer Romani, coa que tivo catro fillos: Victoria, Francisco, José e Mamerto. Morreu en Loureiro aos 76 
anos o día 24 de marzo de 1909. 

56 No 1819 estaba como administrador da casaalmacén do fomento da pesca da sardiña de D. Jaime Dalmau e Cía da 
Coruña. Primeiro alcalde constitucional de Bueu. Períodos 18381839 e 18541856. 

55 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPP). Ca1446 ( 1 ). Escribán, José Benito Bcrmúdez de Castro. 1782. 
F. 15. 

Salga de Fazzina 

Francisco Ferrer Casellas57 en 1896 posuía unha salga en Loureiro que ocupaba 

unha superficie de 516 m2. Esta, ao inicio do século XX, era rexentada polos seus fillos 

Francisco e Mamerto. Os dous irmáns vivían e traballaban no mesmo almacén de sal 

ga do que eran copropietarios. O maior, Francisco, exercía de verdadeiro xerente. Coa 

intención de independizarse Francisco Ferrer Ferrer, o 16 de marzo de 1901, presenta 

Das dúas, a salga máis antiga era a de "Fazzina". Denominada así polo apelido do 

seu último propietario. 

Nesta praia ata mediados do século pasado ternos constancia de dúas fábricas de 

salga, as coñecidas como "A de Rúa" e "A de Fazzina". 

Praia de Loureiro 

A pesar de coñecer ducias de emprendedores no mundo da salga bueués, resulta 

difícil, nalgúns dos casos, emparellar fábrica de salga cun salgadoiro ou mesmo con fa 

milias dedicadas á salga. Os motivos poden ser do máis dispar: dende falta de documen 

tación aclaratoria ata alianzas ou sociedades cuxos socios se intercambian ou "cruzan" ao 

longo do tempo e do territorio galego. 

como si o fixo en Sálvora, Porto do Son ... e, no caso de Bueu, viu a luz unha salga na praia 

de Beluso da man de Pedro Marich San Roman55, tamén veciño da Coruña. A actividade 

de Marich na zona é grande e así o vemos asinando convenios e contratas con outros fo 

mentadores como, por poñer un exemplo, a sociedade con Francisco Cistere, da freguesía 

de Bueu, a 21 de febreiro de 1782, para facer compañía entre ambos en comercio e fabrica 

de sardiñas cunha duración de catro anos, onde Sistere pon a fábrica e pendellos e Pedro 

Marich achega capital, barco ... Si na lar que familiares de Marich se dedicaron ao fomento 

da pesca ao longo de moitos anos na praia de Beluso: Salvador Marty", Félix Domingo 

Ricart Marich. 

Ap1111/a111e111os das salgas efomeutadores de Bueu 



60 Nado, ao sueste da illa de Sicilia, en Siracusa o 851881 e falece en Bueu o 15091966. Nun principio viviu en 
Montero Ríos. 

59 Francisco Ferrer tivo un grave accidente ao afundírselle o piso no que vivía (un mércores 1141900). Estivo moi 
mal, a piques de morrer. Logo de recuperarse, doou unha irnaxc da Virxe á parroquia. Polo que a fina is de xullo de 1901 
houbo procesión e bendición da devandita imaxe da Virxe do Perpetuo Socorro que, partindo da súa casa en Loureiro, 
chegou ata a igrexa parroquial. 

58 Era a finca que dende a salga daba á estrada PontevedraCangas. O alcalde Miguel Nogueira respóndclle que, pola 
súa localización, a rasante e a Jifia llas tería que solicitará Axudantía de Militar de Mariña para que esta informase. Hai 
un plano feito polo mestre de obra Ventura García que se corresponde, con algunhas rnodificacións, coa casa que actual 
mente está por riba da salga, lindando coa estrada (a de Manuel Aboy). Tamén hai unha nova solicitude de autorización 
para fábrica de salga que nunca se fixo. 

Salgas de Rúa e de Fazzina 
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Giuseppe Fazzina serva. 

Durante moitos anos mantiveron esta propiedade alugándoa a distintos fomenta 

dores, sobre todo, de orixe italiana que se achegaron a Bueu. Normalmente viñan comi 

sionados polas súas compañías á costeira do "bocareo" e logo regresaban coa carga aos 

seus portos respectivos, fundamentalmente a Xénova ou Sicilia. 

Un deses comisionados nestas instalacións foi Emilio Gag 

gero Rossi; no intre en que este se independizou, cubriría a vacante 

outro italiano, o señor Giuseppe Fazzina Arnbroggio'", que chegou a 

Bueu a principios do século XX e seguiu nesas mesmas instalacións, 

das que rematou sendo propietario e facendo intentos coa semicon 

unha solicitude de licenza para "construír unha casa nun terreo recentemente adquirido 

en Loureiro58". Pasado un tempo, e a raíz dun accidente grave59, deciden marcharse para 

a Poboa do Caramiñal. 

Arturo Sánchez Cidras 
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64 Memorable é un día do mes de outubro de 1905 cando nun lance na posta de Portomaior, coas redes de Francisco 
Rúa, se pescaron máis de 500 cestas de sardiñas. Houbo que alugar traíñas para recollelas. 

63 Francisco Miguel Rúa Pazó nado en Bueu o 1781852 e falecido o 621932. Filio de Miguel e Benita. Por parte 
do seu pai está emparentado coa familia fidalga dos De la Rúa (seu avó era Teodoro de la Rúa e súa avoa M." Vicenta 
Agulla) e, por liña materna, coa rama dos Gil, relacionada como veremos coa salga (seu avó materno foi Francisco 
Pazó e María Gil). Era avó materno dos que foran donos da taberna "A da Viuda", Rosa e Luís Rúa. Documentalmente 
témolo solicitando licenza, no 1897, como dono dunha parcela localizada na esquina esquerda baixando a Pescadoira, 
para "cravar en dilo terreo uns postes para facer unha estacada e uns paus para facer un tendal de redes para secar 
aparellos". No 1904, tiña unha casa de planta baixa nese lugar limitando polo sur coa "tapia de peche da casa fábrica e 
horta de Don Juan Tapias Puig". 

62 Dende 1927 a 1955 en que pechou definitivamente. 

61 E había bastantes na zona cántabra: Lo Coco, Balistrieri, Tagliavia, Tarantino, América, etc. 

categoría de fusos ancorados. 

Nos primeiros anos foi o mesmo propietario, Francisco Rúa, o que rexentou a 

salga. Logo o alugaría durante varios anos, seguindo a liña marcada pola familia Ferrer, a 

Francisco Rúa Pazó 

Salga de Francisco Rúa-I 

Outro pioneiro da salga en Loureiro foi Francisco Rúa Pazó63, 

que era armador de "artes", con lanchas e demais aparellos para a 

pesca64, e que no mes de xuño de 1906 pide licenza para construír 

un almacén de planta baixa nun terreo da súa propiedade a linde coa 

praia de Loureiro. Licenza que se lle concede por parte do Concello 

en outubro dese mesmo ano. Cunha superficie de 275 m2 a súa locali 

zación correspóndese co soar que ocupa o actual restaurante Loureiro, 

onde aínda quedan restos das pías. 

Dentro da clasificación das salgas polos seus elementos de prensado estaba na 

Seguiu traballando coa semiconserva e o peixe salgado ata os anos cincuenta do 

século pasado. 

Nos anos l 92425, ante a escaseza do bocareo, o Sr. Fazzina, como empresario 

curtido que era, decide protexerse diversificando riscos indo aos portos do norte onde esta 

especie é abondosa e as condicións de lonxa e persoal idóneas para mantera actividade. 

Ao pouco tempo merca terreos na zona de La Mar do pobo de ColindresCantabria, onde 
fundou unha fábrica que chegaría a ser unha das firmas italianas máis importantes na 

zona61 e tamén a quemáis tempo se mantivo traballando62• 

En 1934 pide licenza José Fazzina para quitar pedrada súa propiedade e construír 

un muro de peche nela, que ampliaría o espazo da súa fábrica de salga. 

Apuntamentos das salgas e fomentadores de Bueu 
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68 La Correspondencia Gallega do I de decembro de 1908, páx. 2, e do I de xuño de 1909, na páx. 3 

67 Co peche desta salga os rusos serían vendidos para o seu emprego en lagaretas, tal e como era habitual. Algúns ele 
mentos da salga poden verse na prensa que se expón no Musco Massó. 

66 En segundas nupcias casaría en Bel uso. 

65 Familiar dos donos da actual "Conservas Lago Paganini", que dende hai uns meses e por mor dun incendio na pri 
mitiva fábrica de Ojea se trasladou ao polígono preto da Portela. 

Salga de Rúa Pazo en Pescadoira 

Salga de Francisco Rúa-2 
O mesmo Francisco Rúa merca unha 

finca, en fronte da súa casa, na estrada que 
baixa cara a Pescadoira, e alí (case que fron 
te ao actual restaurante Pescadoira) constrúe 
unha casa de piso e baixo con almacén de 
salga que, aínda nos anos noventa do século 
pasado, podía observarse case que toda a ins 
talación ao completo, cuxo sistema de pren 
sado empregado era de fuso colgante67. 

No 1909 dáse a noticia de que "D. 
Francisco Rúa Pazó, proponse construír na 
praia de Bueu, un peirao e dúas ramplas de 
servicio particular dunha fábrica de salga da 
súa propiedade", do que xa tiña autorización 
oficial dende o 31 de novembro do ano ante 
rior'". 

Praia de Petís e Pescadoira 

unha serie de italianos, como Pietro Montemerlo Botassi65, que no 1915 se estableceu en 
Cangas, ou Sacco66, que despois marcharía para Vigo, onde tivo unha importante fábrica 
de conservas. Na última etapa da salga estivo rexentada pota familia do fundador e así 
chegamos a abril de 1952, no que se declara oficialmente en ruína o almacén de salga de 
Loureiro, sendo propiedade de Carmen Rúa Meira, herdeira de Francisco Rúa Pazó. 

A rturo Sánchez Cidrás 
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72 Escriturouse ante notario o 2891979. 

71 Auilio deuna oficialmente de alta no concello en setembro de 1939 e a baixa (citándose que tiña 16 tabais) o 3012 
1953. Arquivo Concello de Bueu Rexistro de Altas e Baixas ( 19351966). 

70 Xa que, cando se estaba a construír, un temporal tirou parte das paredes e Manuel Riobó ( 191 O) demandou ao cons 
trutor, rnestre de obra, Tomás Álvarez Filgueira, facéndoo responsable do derrubamento da fábrica. 

69 Médico, natural de Cela ( l 86030121933). Foi tamén propietario da illa de Ons. Concelleiro en Bueu de 1902 
1905. 

Salga de Vicente Freire 
(Casa dos Domínguez Sobral) 

Salga de Vicente Freire 

Localizada ao baixar para Punta Pes 

cadoira, é coñecida como "Casa de Pin Caba 

nillas" e aínda mantén a súa fasquía de casa 

mariñeira. Nela ternos referencia, con anterio 

ridade a 1806, do primeiro salgadoiro local. 

Na actualidade, despois da adquisición polo Concello de Bueu, é un Centro Muni 

cipal de Deportes Náuticos. 

Con data 1731969 a familia Riobó transfire a concesión administrativa a Attilio 

Gaggero Moresco. 

No 1974 era o seu propietario Luís Núñez Maeztu, industrial de Marín. Ante o seu 

deplorable estado de abandono, o Concello decláraa ruína inminente e decide a súa de 

molición. O propietario solicita autorización para realizar derrubamentos parciais, xa que 

pensa consolidar e poñer en marcha de novo a actividade industrial (xullo 1975). No 1977 
é vendida á "Sociedade Viveros Iraeta. S.A."72• Na venda do local tamén Attilio vendeu a 

Concesión Administrativa "de cetaria con toma de auga de mar" que aínda posuía. 

Salga de Manuel Riobo en Pescadoira 

Apuntamentos das salgas e fomentadores de Bueu 

Salga de Manuel Riobó Guimeráns'" 

Localizada na punta de Pescadoira, foi 
coñecida con posterioridade como "A Obra'?". 
A concesión para poder construír a salga saíu 
na Real Orde de 18 de decembro de 1906. 
Co tempo foi adscrita á "Sociedad Limitada 
Isla de Ons" da que Riobó era dono. Attilio 
Gaggero tivo alugada esta salga á devandita 
sociedade dende setembro de 1939 ata o 30 
12195371. 
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76 Casado con Carmen Rodríguez Arosa. 

75 Rexentou en aluguer outras salgas como a de AgullaSolabarrieta. Morreu en outubro do 1925. As dúas casas que 
posuía á dereita da fábrica de Alonso (de 77 e 68 m2) pasaron por herdanza a Peregrina Alvar Gómez. 

74 AHPP. Sección Protocolos. Pascual de Juncal. 1651813. Ca14628 (4). 

73 Montaron a sociedade con Antonio Freire por ser este familiar, coñecedor do mundo do mar e por poder contribuír 
cunha cantidade de diñeiro para proseguir a actividade (renovación de instalacións, aparellos e útiles en xeral). AHPP. 
Sección Protocolos. Pascual de Juncal. 2891806. Ca1462 (A). 

Plano ampliación casa-salga de Tapias 1889-90 en Pescadoira 

Salga de Tapias 

Localizada no lugar de Pescadoira onde está o actual bloque esquerdo dos "pisos 

de Alonso" (pola fábrica de Conservas Alonso). 

Os primeiros empresarios salgadoiros que se coñecen neste predio foron a familia 

dos Domenech. Posuían almacéns, ademais da vivenda. Estes pasaron a mans da familia 

Tapias de Vigo. Así teremos, en 1819, establecido a Juan Tapias Ferrer76 coa salga que 

No 1913 instalouse o andaluz Miguel Zamorano Reyes75, que estivera o ano ante 

rior na praia de Bel uso. Logo abandonou esta ao pasar o inmoble a mans de Francisco Do 

mínguez Sobra!. Este edificio pertenceu ata época moi recente á familia DomínguezTojo. 

Hoxe en día está en total abandono e só se conserva unha parte da salga, precisamente 

a ocupada pola pequena chanca situada na súa bodega e unha pequena mostra da prensa 

(única mostra conservada de fusos ancorados no chan). 

murncrpais. 

Chamábase Vicente Freire e era natural de Cela. Ao morrer este a súa viúva, M." Alberta 

Otero, e fillos fan sociedade ou contrata de compañía na pesca, almacén de salga e en 

cascador con Antonio Freire (seu cuñado e tío, respectivamente)73. A compañía dura seis 

anos e faise "axuste e solvencia" das contas para liquidala no 181374. 

Esta salga é rexentada no 190 l por Joaquín Domínguez, persoa que tiña unha 

tenda de "cacharraría" na praia de Bueu e que tamén era habitual arrendatario de arbitrios 

Arturo Sánchez Cidrás 
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83 Números 6769. 

82 En abril de 1905 chcgou a Bueu acompañado da súa muller, Catalina Moresco, e os seus fil los Attilio e Amalia. 

81 Scndo xcrentc, na última etapa, Francisco Rúa Pazó. 

so Protector cos Curbcra de, entre outras, a "Sociedade Liceo Artístico" sita en Peris; mecenas das festas de San Xoán 
e San Pedro de Pescadoira. Amigo de personalidades das artes ou da política. No mes de setcmbro de 1898 estivo con 
el en Bucu o scu amigo Emilio Castelar, o que fora presidente da República española ( 18731874). Ou como cando no 
verán de 1917 estaba na súa casa obispo de Tui, Leopoldo Eijo Garay. Córnpre sinalar que xa cando non vivía en Bueu 
(anos 30) seguía a participar na vida deportiva da vila coa Copa Tapias de fútbol. 

79 No ano 1904 Juan Tapias Puig solicita permiso para a construción dun atracadoiro que sirva á súa fábrica de con 
servas e salga. En abril de 1908 houbo un incendio na bomba do gasómetro da fábrica que, pola rápida actuación das 
xentes do pobo, se extinguiu, salvándose todas as instalacións a excepción da caseta do gasómetro. 

78 AHPP. Sección Facenda. Ca7250 (2071858). 

77 O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra, na data de 11 de xaneiro de 1858, publica unha disposición 
contra o libre comercio de escama. 

Emilio Gaggero co seufillo Attilio 

Salga de Emilio Gaggero 

Emilio Gaggero Rossi82 sería un dos pri 
meiros italianos chegados a Bueu. Encargado por 
unha empresa xenovesa para envasar e exportar 
anchoa para o seu país. Alugando para ese labor 
un local que non estaba na praia, como era ha 
bitual, senón na rúa do Príncipe, hoxe Eduardo 
Yincenti, no que despois sería o Cine Victoria. 
Dende aquí pasou a alugar outro no actual Mon 
tero Ríos83 e logo ao xa mencionado de Francisco 
Ferrer en Loureiro. 

ampliaría cun terreo limítrofe alugado á familia Galup. Co tempo fixéronse propietarios 
deste terreo e construíron outro almacén de salga ademais de vivenda. O seu filio Juan 
continuou coa salga e como armador da "arte". 

No 185877 aparece na documentación, como fomentador en Bueu, Francisco Ta 
pias, e faino a raíz dunha multa pola venda da escama xustificándose, para non pagala, 
que dende facía dczaoito anos a regalaba 78. 

Nos primciros anos do século XX sería Juan Tapias Puig79 o que deixaría a súa 
pegada non só na industria, senón tamén na sociedade bueués'". Logo remodelarían as 
salgas para a fabricación de conservas81 para con posterioridade ser vendidas á sociedade 
viguesa Hijos de Antonio Alonso. 

Ap1111ta111e11tos das salgas efomentadores de B11e11 
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85 Arquivo Municipal de Bueu. Obras Públicas. Carpeta 520/45. 

84 Nado en Xénova o 1851900. 

Planos dafábrica de Attilio Gaggero 

1 
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labor empresarial do seu pai. Aínda moi novo, con apenas 17 anos, en 

plena primeira guerra mundial, vémolo asociado a outro paisano seu, Angel Nabone, na 

compañía Angel Nabone & Cía. 

Attilio, co seu pai, seguen a traballar no que fora a salga José Galup ata que en 

agosto de 1941, logo de ser autorizado para permutar a industria de salga pola de con 

servas, pide licenza para obras de reforma e ampliación da "fábrica de conservas e salga 

de peixe", consistente en piso, placa e cuberta de formigón armado. Esa obra, coa de 

reestruturación de vivendas e oficinas, levaría consigo unha nova fábrica de conservas85. 

A fábrica pechou nos setenta do século pasado. Despois de anos de abandono da 

fábrica, esta sufriu un incendio o 16 de abril de 1992 que calcinou as zonas de oficinas e 

vivenda. Na actualidade parte da súa superficie a ocupa un bloque de pisos. 

Attilio Gaggero 

Salga-fábrica de Attilio Gaggero 

No lugar "do areal de Bueu " había un salgadoiro da familia Galup, con casa e 

terreo no "Campo de Pescadoira". A mediados do século XIX estaba rexentado por José 

Galup Vergés, que exportaba a sardiña no bergantíngoleta familiar "Joven Casimiro" 

baixo a marca J.G. Ao falecer José Galup (621862) a súa viúva, Dolo 

res González, seguiu, en representación dos seus dous fillos, a activida 

de salgadora. Co paso dos anos e tras unha serie de asociacións familia 

res (con Jaime Bolíbar Galup, coa súa cuñada Josefa Estrada, etc.), esta 

propiedade é mercada pola familia Gaggero. 

Attilio Gaggero Moresco84, filio de Emilio Gaggero, seguiría o 

Arturo Sánchez Cidrás 
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89 Aínda dono do lugar cando a derradeira xestión desta fábrica estaba a cargo da familia do andaluz Manuel Zamorano 
Reyes. 

88 Morreu aos 70 anos en 1886. 

87 Morreu solteiro aos 85 en xuño de 1903. 

86 Ambos chegaron a liderar os rnariñeiros que se opoñían ao pago do "décimo do mar". 

Na actualidade estase a construír un edificio de tres plantas e ático. 

Outra das salgas que posuía en Bueu estaban xusto en fronte á anterior. Era co 

ñecida polo nome de "Capela Vella". Esta funcionou menos tempo, xa que en 1880 foi 

adquirida polo Concello para dedicala a Casa Consistorial, escolas de nenos e nenas e 

xulgado municipal. Na escritura de compra indica: "Unha casa almacén deteriorado que 

noutro tempo foi fábrica de salga ... na planta baixa contéñense algúns píos de cadeirado 

tellado da zona de prensas, dúas vivendas (cun patín interior cada unha delas) así como a 

necesaria fonte de manancial. 

Capela ve/la 

Vivenda e entrada á salga 
Agulla-Solabarrieta 

Apuntamentos das salgas e fomentadores de Bueu 

Salgas da familia Agulla-Solabarrieta 

A vivendaalmacén da salgas principais des 

ta familia localizábase a uns 100 m de onde estaba a 

fábrica de Attilio, cara ao centro de Bueu. 

Miguel Agulla comezou coa actividadc da 

salga en Bueu ao casarse con Josefa Solabarrieta, 

de familia de salgadoiros en Marín. Tanto Miguel 

como seu pai, Matias Agulla86, eran afamados pa 

tróns de xávegas dende finais do s. XVIII. Josefa 

Solabarrieta Travieso queda viúva de Miguel Agu 

lla en 1838 e faise cargo da empresa familiar ata 

1878, desenvolvendo unha actividade digna de ter 

en conta en canto ao volume de capital empresarial 

acumulado como ás salgas que perrnaneceron baixo 

a súa xestión. Serían os seus fillos os que continua 

sen coa empresa, sobre todo José Manuel Agulla 

Solabarrieta87, Simón Agulla88 e, no nome de Car 

men Agulla, o seu marido, o médico Manuel Pérez 

Lapido89. 

Da salga principal aínda se conservaban a principios do s. XXI o espazo físico e 
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94 Onde está un edificio no que se atopara nos anos setenta do século pasado o primeiro altar romano e a actual casa 
Silveiras. Para dar unha idea desta propiedadc transcribo unha nota manuscrita de Narciso Galup: 

Escritura de conbenio del prado de Silveiras con María Teresa y Jaime y Escriturado. Y escri 
tura de redención de bienes de saforo hecha esta en 23 de mayo de 1846 por Manuel Rodal 

93 Yeciño de Bel uso tras casar con Julia Maneiro. Un dos seus fillos foi director do xornal La Va:: de Bueu ( 19041906), 
Ramón Isaac Quintín Galup Maneiro. 

92 AHPP. Sección Facenda: Fomentadores. Sin.: G7251. 

91 En 1891, sendo alcalde José Massó Ferrer, aínda están a pór as condicións para a poxa. E póxase en conxunto ou en 
anacos. Di que o edificio: 

Consta de planta baixa e piso alto e serviu noutro tempo de fábrica de salga, contén algún pi 
lares de cadeirado e ocupa aproximadamente un xunto de cincocentos metros cadrados". Sen 
embargo a efectos da venda fanse catro lotes que o forman: o I .º a casa de planta alta que di 
ao Ponente. O 2." a casa tamén de planta alta que segue á primeira con dirección ao nacente. 
O 3.º metade da planta baixa de norte a sur que segue ao segundo lote. O 4.º a outra restante 
metade da planta baixa que igualmente segue á anterior coa súa fachada ao nacente. A división 
dos lotes 3.º e 4.0 a forma a parede medianeira que existe entre o taller do Ferreiro e a corte 
continuando cara o norte. 

O día 29 de xuño de 1891 inicia a poxa Salvador Ferradás Regueira por 6550 pesetas por todo; Salvador Massó eleva 
a poxa a 7100 pesetas; e así van intervindo Manuel Górnez por 9000 pesetas, Manuel Pablo González por 9100 pesetas 
e, finalmente, Manuel Gómez (sen 2.º) quédase con toda a propiedade por 10.000 pesetas. En 1926 a propiedade é de 
Carmen Rúa Agulla (casada con Antonio Nores Salgado). Solicita obras para ensanchar a porta e abrir unha ventá na 
planta baixa. No piso principal está instalada unha capela aberta ao culto católico. 

9° Como había problemas de herdanzas, Eugenio Montero Ríos mercouna a Atanasio Pulgar Castaño e herdciros, e este 
vendeulla ao concello por 6000 pesetas. AHPP. Sección Protocolos, Eseº Yalentín García Escudero, Sin.: L3347. Fol. 
2546, con data de 6 de agosto de 1880. 

Salga Agulia-Solabarrieta (capela ve/la) e a de Narciso Galup 

Salga de Narciso Galup 

A continuación da salga 

principal dos AgullaSolabarrieta 

atopábase a salga coñecida como 

de Narciso Galup Vergés. Esta 

herdáraa a súa muller Mariana 

Gil Gallart" do seu pai Salvador 

Gil Montells. Mais o verdadeiro 

fomentador desta salga foi o seu 

filio, tamén piloto, Narciso Galup 

Gil93. Ocupaba parte do campo de Silveiras94. Cómpre sinalar en que houbo un tempo que 

enteiramente inútiles; consecuencia do destino que tivo ... "90. Pero un temporal desbarata 

ría todos os proxectos e así, nunha sesión do pleno do Concello (sesión do 18121881 ), 

sendo alcalde Narciso Galup Vergés, dáse conta de que a compra do almacén de salga de 

Pescadoira realizada non pode ser afrontada polo Concello e proponse vendela en pública 

poxa91• 

Arturo Sánchcz Cidrás 
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97 Mariana casada con Narciso Galup Vergés e Salvador, con Juana Marty. 

96 Nado en Blanes (Girona) en 1800 e morre en Bueu o 3 de outubro de 1862. Seu irmán Francisco, veciño de Vigo, 
tiña a salga de Temperán0 Hío. 

95 Casado con Julia Moreu Santigosa (de Calella). Tivo dous fillos, Tomás e M." Teresa. M." Teresa casou con Jaime 
Bolíbar Bonell. Oeste enlace é de onde veu a parte da herdanza aos Bolíbar dos terreos da casa Silveiras. 

escribano de Cangas. Esta escritura la llevó D. Gaspar Masso que fue quien compró la parte 
nuestra del prado ao mejor dicho se la compró una parte a Gumersindo Meira por habersela 
dejado Magdalena al Meira ao a su hijo arrimar á la casa del finado padre que se la vendió 
entiendase del prado todo la mitad hera de mi señora madre y la otra mitad de Bolibar la mitad 
de mi señor padre correspondía o hera desde el medio del pasado en línea recta de norte a sur 
todo lo que correspondía arrimado (incluso las casas) al almacén del dicho D. Salvador Gil 
Gelabert de alto arriba y la otra más para el naciente a D. Jaime. También con sus cuatro casas 
es para el naciente al D. Jaime tambien con sus cuatro casas es decir estaba dividido entre 
mi padre y Bolibart y mitad cada uno. Yo Narciso digo esto para aclarar las cosas". Arquivo 
particular de Julia Rodríguez Maneiro. 

Nota: para interpretar mellor esta nota habería que ter en conta a árbore xenealóxica onde veríamos o sentido <leste 
enrevesado texto e os "cruces" familiares do que poderiamos chamar "endogamia salgadeira do século XIX". 

galegas en varios momentos da primeira metade do século XIX. 

Parle do quefoi salga de Gil 
Burcet, tiveron dous tillos, Mariana e 

Salvador97, que continuaron coa tra 

dición da salga, sobre todo en Bueu a 

primeira e en Beluso, o Salvador. 

A sociedade conformada por esta familia chegou a estar na vangarda das industrias 

Lindando coa anterior estaba a 

salga de Salvador Gil Montells96 que 

viñera de Blanes. Del eran unha gran 

parte das propiedades que dende Pes 

cadoira había ata a actual rúa Matilde 

Bares. Casado con Catalina Gallart 

Salga de Salvador Gil 

A época esplendorosa desta salga foi o último cuarto do século XIX e primeiros 

do século XX. 

practicamente dende Pescadoira ata este lugar era da familia Galup, sobre todo controla 

da por Narciso Galup Gil e seu tío Tomás Galup Vergés95, que grazas a herdanzas, unha 

política de adquisicións por compra e por discutibles execucións hipotecarias chegaron a 

posuír e cobrar os alugueres de máis de vinte casas na zona e máis dun cento de veigas e 

tomadas no concello de Bueu e parroquias de Ardán e Santo Tomé de Piñeiro. 

Apuntamentos das salgas efomentadores de Bueu 
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IOO Ocupaba o actual edificio do xulgado de paz e a casa con galería (n.º 55) que está á úa dereita. 

99 Abelardo Godofredo Ramón Gil Marty naceu o 3181846 e morreu o 1021916. 

98 Filio de Salvador Gil Gallart e Emerenciana Gclabert. Morreu na praia de Bel uso o 781881 aos 61 anos. 

Salgas de: A.- Galup B.- Gil C. Julián Santos D.- Emilio Gaggero E.- Manuel Riobó 

Salgas dende a rúa Matilde Bares ata a rúa Rodríguez Castelao 

sen ascendentes nin descendentes, deixou 

como herdeira universal a Asunción Domingo Plana. Dende aí, por herdanzas, chegaron 

á familia RegueiraSoliñoCampañó. 

Desta salga'?", que era de fuso colgante, consérvase a correspondente ao "rnorto", 

ou zona de prensas, e parte do claro coa fon te; tendo desaparecido a parte das pías ( 11 
pares) por causa das divisións por herdanzas. Aínda pode observarse corredor de entrada/ 

saída da salga, oficina e algunhas dependencias da casa. Á dereita desta salga tiña tamén 

encascador e na fronte posuía autorización para secar as redes. 

Salvador Gil Gelabert 
Abe/ardo Gil Marty 

O propietario que lle deu nome á sal 

ga ao longo de moito tempo foi Salvador 

Gil Gelabert98, viúvo de Juana Marty Casta 

ñer. A partir do falecemento deste, en 1881, 

toma o mando o seu filio Abelardo Gil Mar 

ty?", coñecido polo seu carácter serio como 

"Abelardo o Mouro". Ao morrer solteiro e 

Arturo Sánchcz Cidrás 
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103 Persoas que transportaban mercadorías. No caso de Bucu levaban peixe salgado, polbo seco ou medio curado, e 
traían viña e outros produtos do interior. 

102 Por testemuño oral do albanel contratado para construír o edificio en 1973 dixo que atoparan "causas raras". Pri 
meiro ao escavar a cimentación da área pasouse a un corte vertical de terra "como se estivesen separados por un cristal" 
e lago apareceran unhas bases de pedra moi ben colocadas a xeito de muros e un depósito de pedra que puidera ser unha 
pía de salga ou de encascador. 

IOI José Julián Santos Cerviño casou con Dolores Portela Estévez. 

gas, etc. 

Esta casa tamén estivo alugada a "carrexóns'"?' como Serafín Corrales, que tiña 

nas veigas de atrás unha gran cantidade de varais para secar o polbo. 

Parle da salga de Santos e a de Gaggero 

Salga de Emilio Gaggero 

A continuación das anteriores cara ao centro ternos outras dúas casas que no seu 

momento configuraban unha única salga. Son as actuais casas de "Quinteiro" e "San 

tosPereira", n.º 67 e 69 respecti 

vamente. Como xa quedou <lito, 

esta casa estivo alugada á fami 

lia Gaggero antes de que estes se 

instalasen en Pescadoira. Aínda 

poden verse, sobre todo na casa 

n.º 67, columnas, restos das pías e 

outros elementos como portalóns 

de entrada e saída do peixe e das 

redes (hai atadeiro ), ocos das vi 

Salga de José Julián Santos1º1 

Dono da antiga casasalga que hoxe comprendería o que fora "Panadaría de Sou 

to" e o edificio co n.º 65 que está á súa dereita. A vivenda da salga fora ampliada cun edi 

ficio de tres andares no 19731º2, pertencendo a propiedade aos herdeiros da familia García 

Parada. José Julián Santos Cerviño era tamén armador da "arte". 

Con bastante probabilidade pola morfoloxía da paisaxe, polos elementos que se 

atoparon, e outros que aínda perduran, e pola documentación (escasa), podemos inferir 

que neste espazo de apenas 100 metros houbo catro ou cinco salgas hoxe bastante esque 

cidas. Citaremos as que máis facilmente poden documentarse: 

Apuntamentos das salgas efomentadores de 811e11 



104 Nace en 1818 e morreen deccrnbro de 1897. Casou con Benita Parada Peña. 
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la. Será precisamente en Montero Ríos 

onde nun primeiro momento tentou 

montar unha fábrica de conservas pero 

quedou na construción de dúas salgas. 

Da primeira, localizada no que 

hoxe ocupa a farmacia MéndezDavila. 

O responsable desta foi o seu filio José 

Salga de Manuel Riobó 

Propiedades de Agustín García Freire 

Agustln García Freire 

Outras salgas da praia e ribeira de Bueu 

Salgas de José e Agustín García 

Agustín García Freiré'?', natural da parroquia de Cela, es 

tivo na América onde fixo capital. Aparte das súas posesións en 

Cela, era dono de varias casas (8997) en Montero Ríos, dende 

a rúa Castelao ata o edificio que hoxe en día ocupan as galerías 

comerciais fronte á praza de abastos. Del eran tamén case que 

todo o espazo interior da mesma mazá, hoxe é aparcadoiro dun su 

permercado, ata chegar a Pazos Fonten 

Descoñecemos se na parcela interior ten al 

gún vestixio ou elemento que dea fe da existencia 

da salga mencionada. O mesmo ocorre co resto das 

vivendas que hai ata o cruce da rúa Castelao que, 

aínda que se aprecian indicios e elementos estrutu 

rais que apuntan claramente ao seu uso relacionado 

coa pesca, non podemos, por falta de documenta 

ción escrita ou oral, de se o foron como salga, atador 

de redes, encascador ... 

Salga de Manuel Riobá Guimeráns 

Ao lado, co n. º 71, atopamos un edificio de tres plantas con ventás que semellan 

os dunha galería. Agora coa construción deste inmóbel desapareceu a antiga casa que 

ocupara como casa principal en Bueu o doutor Manuel Riobó. Nela tiña tamén as oficinas 

da sociedade lila de Ons S.L. 

Arturo Sánchcz Cidrás 
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109 Casou en primeiras nupcias con Cristina Gilabert ( 1361833) e, en segundas, con Esperanza Ferrer Ros. Faleceu 
o 1771886. 

IOS Entrada e salas cara á man esquerda. 

107 Alcalde de Bueu de 191 O a 1912. 

106 Natural de AyamonteHuelva. 

IOS Tenente de alcalde de Bueu de 19111913 e como alcalde de 1918 a 1920. 

Salga de Massó Palau: "Almacén do Rey" 

Parte do espazo que ocupa o Museo Mas 

só1º8 acolleu a primeira salga da familia Massó no 

concello de Bueu. A mercara no 1816 Salvador 

Massó1º9. No 1880 cedeuna, para ser utilizada e sen 

pagar aluguer ningún, á "Sociedade Salvador Mas 

ción que estaba destinada ás redes e pouco máis a pesar de que, cando foi reedificada, se 

procurou manter a estrutura anterior en todo excepto na elevación de varios andares na 

antiga vivenda. 

Onde están as galerías tivo secadoiro de peixe e unha pequena salga que o seu 

propietario tamén a mantería ao aluguer. 

Entradas traseiras aos atadores 

Aínda poden verse restos dos píos e outros ele 

mentos para a pesca como era o atador. Na licenza 

de alta fiscal no concello de Bueu, con data de 1940 

solicitada por Antonio González Montes, especificase 

que o local "estaba habilitado con dezaseis fusos, que 

admitían trinta e dous tabais". 

Agustín García Parada'?', irmán do anterior, 

herdaría do seu pai a propiedade do edificio que hoxe 

en día ocupa a Cafetaría Amador, lindando coa ante 

rior do seu irmán. Ao igual que no caso anterior, o seu propietario mantería a propiedade 

como ben rendual, sendo destinado en todo momento ao aluguer. Del quedan a constru 

García Parada'?' "o Raposo". Este o alugaría a distintos empresarios da salga como os 

irmáns González Montes, Manuel Carro!", Pedro Portanet... 

Ap1111ta111e111os das salgas e fomentadores de Bueu 



113 Falece aos 58 anos, o 1941860. 

112 En febrero de 1823 o seu pai, Ignacio del Río, fixolle doazón "dunha lancha cos seus pertrechos e apare/los para 
que se independice". Al IPP. Sección Protocolos. Eser. José Benito de Aris. 1521823. Sinatura Ca3243 (8). 

111 Neste caso fixoo por un período de 6 anos a partir de 181 O pola cantidade de 3000 rea is/ano. AHPP. Sección Proto 
colos. Eser. Benito Alonso García Guardado. 1591811. Sin.: Ca1424 (9). 

I IO Salvador Massó Palau asóciase cos seus fillos Gaspar e Salvador Massó Ferrer. O obxccto da socicdadc é operar 
sobre a fábrica de salga e acto de comercio destinados á mesma industria. Esta sociedade toma o seu cargo asuntos 
pcrtencentes a Salvador Massó Palau no referente ás fábricas de salga mencionada e outros obxcctos. Para gastos par 
ticulares de cada socio destínase a cantidade anual de 1250 pesetas. A compañía rematará o I de xullo de 1884, aínda 
que poderá renovarse automaticamente, se non hai inconvenientes ata o I de xullo de 1892 na que remataría. AHP. 
Sección Protocolos. Eser. Valentín García Escudero. 1481880. Fol. 2594. Sin.: 3347. Esta sociedade sería liquidada 
nos primeiros días de 1888 a pesar de que Salvador Massó Palau falccera no 1886. 
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Nos primeiros anos do século XX a familia Massó faise con esta salga e así a 

vemos reflectida nos inventarios de 1935 da empresa "Massó Hermanos S.A." como "o 

edificio chamado 'Piñeiro' estaba destinado a anchoado, depósito de residuos, almacén 

de efectos, con garaxe e vivenda ocupando unha superficie de 362 m?". A súa nova utili 

zación de almacén, que lle dá nome, vén derivada da necesidade da empresa conserveira. 

xestión desta, polo menos, entre 1857 e 1860113, por estar 

casado con M.ª del Carmen Piñeiro, filia de José Piñeiro e M." Jesús Agulla. 

Almacén de Piñeiro 

Local ízasc nas dependencias pertcncentes ao museo. 

O impulsor desta salga foi José Piñeiro, mariñeiro 

matriculado que alugaba ao almacénfábrica de sardiña 

lanchas, aparellos de pesca, oficinas e apeiros do alma 

cén e que ten na praia da devandita fábrica de San Martín 

de Bueu aos cataláns como Felix Ricart, veciño de Vila 

nova i la Geltrú e "residente por tempada en Bueu"111• 

O armador Pedro del Río Martínez112 accede á 

Salga "Almacén de Piñeiro" 

Como iremos vendo, ao longo do século XIX e XX a familia Massó tivo unha 

grande importancia tanto como donos de salgas, onde chegaron a posuír e xestionar ata 

seis, e, sobre todo, no mundo da industria conserveira e baleeira. 

só e Hijos"!". Foi coñecida como "Almacén do Rey" pola súa utilización como alfolín 

no estanco do sal. 

Arturo Sánchez Cidrás 
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114 No desaparecido "economato Massó". 

Plano dos almacéns de salgas que tiña Massó 

Salga de Vergés-Massó 

Esta salga atópase dividida na actualidade entre o Museo Massó114 e a casa dos 

"Cabanillas". 

Grazas a que os seus píos foron recheos de area e logo recubertos con cemento 

conserváronse moi ben. Na actualidade, dende abril do 2014, poden ser observados en 

bo estado, como unha estancia máis do museo. Na propiedade adxunta, coñecida como 

a de "Cabanillas", pódense observar restos do atador e outros elementos do que no seu 

momento fora o morto ou lugar das prensas. 

Almacén de Piñeiro. Esquerda: Museo Masso. Dereita: "Cabanillas" 

Ap11111a111e111os das salgas e fomentadores de Bueu 
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118 lndustrializacion y conflictos sociales en la Galicia del Antiguo Régimen. / 750-1830 de L. Alonso Álvarcz, 1976. 
Edic. Akal. Páx. 58, Táboa 8. 

117 Pota Fábrica la Perfección pagaron, no 1883, 14.000 pesetas por todo o terreo e polo resto, 23.000 pesetas. 

116 Ata finais do século XX que son adquiridas por unha empresa de Cangas. 

115 Nado en Calcita (Barcelona) e morreen Bueu o I de agosto de 1887. Casado con María Moreu, natural de More 
llaBarcclona. Tamén, como moitos dos outros salgadoiros, foi armador de "artes" na pesca. Tío dos irmáns GalupVer 
gés. 

Casa-salga dafamilia Bolibar 

Cómpre sinalar que asociados en compañía os señores Moreu, Gil e Galup (na que 

terían integrado o conxunto das súas explotacións) constituíron a terceira empresa galega 

do sector en canto a volume de beneficios no decenio 18101820118• 

Salga de Moreu e Bolibar 

Procedentes de Calella a familia GalupMoreu posuía a salga localizada na propie 

dade actual da familia Bolíbar. 

Constaban de vinte píos formando un ángulo e as prensas eran de fusos e, como 

pode verse no plano anterior, ao seu carón oeste estaban os alfolíns. 

Esta salga era, cos seus barcos da arte e do xeito, o "buque insignia" da empresa 
ata que montaron a fábrica "La Perfección"!". 

Vivendasfamilia Massó 

Arturo Sánchcz Cidrás 

A continuación da anterior cara 

ao poñente, Juan Vergés Coll115 instala, 

no segundo cuarto do século XIX, unha 

salga. Co tempo, a "Sociedade Salvador 

Massó e Hijos" adquiriría todos estes 

bens. A zona de vivenda foi remodelada 

para ser as vivendas principais da farni 

lia!" e o que era a salga propiamente dita 

(morto, claro e chanca) ocupaba o que era a zona do patio interior destas. 
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123 Marchou para a Poboa do Caramiñal onde montou unha fábrica de conservas. 

122 Tamén foi depositario municipal no 1903. Fronte á salga tivo unha fonda chamada "Del Cabo". 

121 Reforzarán os seus lazos empresariais cunha política de matrimonios e de diversificación na inversión. Como exern 
plo vemos nas partillas dos herdeiros de Jaime Bolíbar e Teresa Galup que aos seus fillos Jaime Bolíbar Galup, solteiro 
e primoxénito; Teresa Bolíbar Galup (no 1901 constaba como propietaria da salga); Adelaida Bolíbar Galup; Tomás 
Bolíbar Galup, Piloto mercante; Gerónimo Bolíbar Galup, inxeniero industrial e veciño de Barcelona; Julita Bolíbar 
Galup, casada con Salvador Massó Ferrer (Fomentador), lles deixan, entre outras, as salgas da praia de Bueu, Meduíña 
(Aldán) e Cabo Pequeno (Hío); accións do ferrocarril a Zaragoza e de Barcelona a Francia; o Campo de Silveira; de 
reitos da 1 /4 parte do altar da Concepción; etc. AH PP. Sección Protocolos. Eser. José Maneiro Morales. 451886. Fol. 
107. Sin.: Ca15785. 

Reutilización da salga 

120 Alcalde de Bueu de 1883 a 1887. 

119 O 23 de maio de 1868. 

No ano 1993 era concesionaria destas instala 

cións (dedicadas no seu día á salga, auxilio social de 

Falanxe, florería ... ) a empresa Massó Hermanos S.A. 

ata que tras a resolución de ruína e desafiuzamento 

ditada polo concello o 1781993 se destruíron todas 

as instalacións para facer unha praza, polo que na 

actualidade non existe ningún vestixio da salga. 

O material de construción empregado, basicamente, é o barro. 

Este inmoble estivo alugado a Arturo Pereira Rodríguez, que traballou a sardiña 

salgada entre 1918 e 1931123• 

Salga de Emilio Pais122 

Emilio Pais Pazos construíu unha pequena salga, na mesma praia da Banda do 

Río, en terreas de zona marítimoterrestre, ao outorgarllo unha concesión administrativa 

mediante Real Orde publicada na Gaceta de Madrid do 12 de febreiro de 1909. 

Será Tomás Galup Vergés, casado con Julia Moreu, o verdadeiro pioneiro desta 

salga. Ao seu falecemento, esta pasa a mans dos seus fillos Tomás e M.ª Teresa. Teresa 

casa119 con Jaime Bolíbar Bonell12°, formando a familia121 que seguirá coa empresa de 

salga e que ampliará esta coas de Menduíña e Cabo Pequeno (Hío). 

Este almacén ten a característica de ser o único modelo de prensa de panca lineal 

con argolas existente en Bueu e que aínda se pode observar no morto da salga. 

Ap1111ta111e11/os das salgas e fomentadores de Bueu 
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128 Cónstanos que a pecha en 1852, xa que solicita permiso para trasladar o sal que posúe nela á salga de Bueu. AHPP. 
Sección Facenda: Admón. Aduanas e Renda Estancadas. Expedientes.184765 (2) Sinatura G7267. A partir da campa 
ña 186566 utiliza como marca da empresa as letras: "G.N." 

127 Nado en 1814 e falecido o I de xaneiro de 1898, foi alcalde de Bueu nos anos 1843 e 187783. Casou con María Gil 
Gallart, coa que tivo cinco fillos: Catalina, Mariana Magdalena, Magdalena, Narciso Tomás Salvador e Miguel Ramón 
Esteban, que emigrou a Bos Aires. 

126 El Progreso: semanario independente: Núm. 66 (20121908). Páx. 3. 

125 Autorización que solicitara en agosto de 1907: "para construír fábrica de salga de peixe, ocupando terreo na zona 
marítimoterrestre no sitio chamado Río". Autorización que volveu solicitar, con Emilio Pais Pazos para o mesmo fin 
en febreiro de 1908. El Correo de Galicia: Diario independente de avisos e noticias10081907. Páx. 2. E La Corres- 
pondencia Gallega: diario de Pontevedra: Ano XX Número 541425 febreiro 1908. Páx. 2. A cita correspóndese coa 
Gaceta (Diario oficial de avisos de Madrid). Páx. 1 do 10121908. 

124 Nado en BarreirosBueu o 681863 e falece o 931953. Casou con Manuela Soage. No 1901 posúe en aluguer na 
Ribeira de Bueu, descoñecemos a localización exacta, unhas instalación de salga. Poderían ser da familia de Juan Vergés 
Moreu, tío político da súa muller. En 1902 constitúe unha sociedade mercantil para dedicarse aos negocios de compra 
e venda ao por maior de produtos coloniais, ferraxería e efectos navais da que é socio comanditario con D. Manuel 
Riobó e colectivos con D. José Domínguez e D. Emilio Pais, que teñen ao seu cargo a xerencia. Nos primeiros anos do 
século XX exerce como xuíz municipal. No 1905 é presidente da Liga Agrícola de Industria, Comercio e Pesca de Bueu, 
sociedade que se dedica, fundamentalmente, aos socorros mutuos. En 1922 era tenente de alcalde do concello de Bueu. 

Salga da Requisa 

Esta salga estaba nos terreos aforados que a familia PimentelDe la Rúa tiña na 

praia "Niño do Corvo" ou Penedo da Carrasqueira, hoxe Banda do Río. Construída por 

Narciso Galup Vergés 127, que tamén posuía fábrica en Marín128 e na praia de Bueu. Ao seu 

tuírse parte da antiga estrutura, paralela á rúa traseira da Banda do Río. 

Vista da salga de Pais e de Garrido Desta salga, hoxe case totalmente 

desaparecida, atópanse algunhas das súas 

pías soterradas no mesmo bar. Tiña prensas de fuso. Nas fotos antigas da zona pode in 

Por Real Orde do Ministerio de Fo 

mento de 1 de decembro de 1908 foil le con 

cedida!" a autorización a Francisco Garrido 

para construír a "fábrica de salga de peixe, 

con rampla embarcadoiro no sitio chamado 

Río da Praia de Bueu, na ría de Ponteve 

Salga de Francisco Garrido Pereira124 

Esta salga estaba nas dependencias que hoxe en día ocupa o bar O Farol, situado 

fronte á pista polideportiva da Banda do Río. 

Arturo Sánchez Cidrás 



131 Que acoden ao xulgado para litigar con Manuel Carballal: 
Da Josefa y Da lucrecia Lliñás y Roura, mayores de edad, solteras y domicialidas en Beluso 
barrio de Rua nueva, [ ... ] esponen que hace poco mas de un año heran dueñas en union de 

13° Facilmente localizable pois ten unha rampla na súa fronte; a primeira vindo de Bueu. 

129 No 1972 o soar da "Requisa" estaba a nome de Antonio Alonso Jáudenes. Houbo unha licenza de obra 13 de outubro 
de 1976. No 1979 o construtor era Rafael Jesús Portanet. 

127 

chancas de ambos os dous propietarios. 

A salga de Prieto é a primeira vivenda, hoxe logo de pasar un bloque de aparta 

mentos 130. Así ternos como donas desta en 1876 a Josefa e Lucrecia Llinas y Roura131. 

Salga dos Prieto e dos Carbal/al 

Salga da Requisa cos seus propietarios 

Ap1111ta111e11tos das salgas e fomentadores de 811e11 

Salgas de Beluso 

Salgas de Prieto e de Carballal 

Localízanse fronte á mesma 

praia do Figueirón (Beluso), cunhas 
ramplas de acceso a estas. O seu primei 

ro propietario do que temos constancia 

foi Joseph Mariano Roura (1764), que 

aínda seguía por Bel uso no período de 

18101821. Co tempo estas propieda 

des pasaron a mans das familias Marty, 

Castañer, Massó, Prieto, Carballal. .. 

Os edificios de Prieto e Carba 
llal estaban formados por dúas vivendassalgas, nas que un muro medianeiro separaba as 

falecemento continuou coa mes 

ma o seu filio Narciso Galup Gil. 

Xa no século XX, e aban 

donado o seu labor fabril, conver 

teuse mm lugar utilizado como 

secadoiro de polbo, vivenda oca 

sional, almacén, lugar de espectá 

culos ambulantes, ring de boxeo, 

entre outras, antes de ser derruída 

unha parte polo mar e logo, defi 

nitivamente, pola actuación urbanística129• Dende o 1936 era coñecida pola "Requisa", 

pois alí se almacenaron durante un tempo os elementos <loados e requisados á poboación. 
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136 Francisco Clemente Lago Martínez faleceu en Beluso o 27 de outubro de 1928 e estaba casado (651889) con 
Eduarda Carbal lal Mourente. Foi alcalde de Bueu no período 1909191 O. 

135 Casado con Bernarda Mourente Pérez. Era o avó por liña materna dos últimos "Carballales", Paco e Salvador. 

134 Constaba de 17 argolas (5 vellas e 12 novas). O importe do aluguer era de 200 reais ao ano. AHPP. Sección Proto 
colos. Eser. Manuel Orge Ruíz. 1551872. Fol. 168. Sin.: Ca3541. 

133 En 1873, Esperanza Castañer Carbonellilla de Miguel Castañer Ferrer (de Canet de Mar) e Esperanza Carbonell 
Vigueis. Que con 60 anos, de estado solteira, e por estar enferma e achacosa e necesitada de atención e non dispor de 
liquidez, despois de acudir ao seu irmán (Valentín) e sobriño (Heriberto) e estes, que vivían en Portonovo, nin contes 
tarlles foi cando acudiu a solicitar algúns préstamos que tiña que pagar. Acudiu a Salvador Massó Palau, coque chegou 
a un acordo de facerlle doazón da casa e 11 fincas en Beluso (todo valorado en 4085 pesetas) a cambio de que este 
lle pagase as débedas e lle dese unha pensión vitalicia de 8 reais diarios. AHPP. Sección Protocolos. Eser. José Castro 
Míguez. 471873. Fol. 249. Sin.: Ca3273. 

132 Nado en SarBeluso o 611863. Aparece referencia na petición de licenza "na finca urbana destinada a.fábrica 
de salga e casa-habitación, coa súa harta" para obra na casahabitación (elevala un metro), desfacer a fachada ata o 
balcón e facela de novo, así como unha galería na parte anterior. Arquivo Municipal de Bueu. Carpeta 514 (66). 

otros hermanos suyos ademas de la Fabrica y huerta aneja de Figueiron conocida por de Roura 
de una finca limítrofe por el Sur camino de carro en medio que pasó en remate publico á ser 
propiedad de Dn Manuel Carballal. La casa fabrica y huerta mencionada que aun son hoy de la 
pertenencia de las que dicen se utilizaban desde tiempo inmemorial de aguas procedentes de 
los mismos manantiales que riegan la del Carballal y desde hace muchos años el administra 
dor de estas fincas encontrando dificultades ] ... ] para la introducion del agua en dicha huerta y 
Casa fafrica la cortó un poco antes de la terminacion del cauce general dandole direccion recta 
hacia á la fabrica por medio de unos canales de madera y un tubo de piedra empotrado en la 
pared de la finca del Carballal xxxxx con otro igualmente empotrado en la pared de enfrente 
que es la de la Huerta referida; todo lo cual pudieron hacer muy bien los dueños por serlo .... 
Carpeta 100 ( 4) do Arquivo Xulgado Bueu, 

A casaalmacén tiña vivenda, circundado, atador, encascador, etc. E polo contrato 

de aluguer sabemos que as súas prensas era de "argolas"134• Con posterioridade o mesmo 

Manuel Carballal Sobra! 135 adquiriu a salga en propiedade. Pasado o tempo, continuou 

coa empresa o seu xenro Clemente Lago Martínez136• 

O 15 de maio de 1872 alugan esta salga, por dous anos, ao empresario de Marín 

Manuel Carballal Sobra!. 

A salga dos Carballal está a continuación da de Prieto. No ano 1872 eran donos 

desta os veciños de Marín: José Rocafort Paratch e irmáns co "cirurxián" Agustín Burcet 

Romero. 

Máis tarde, faise con ela o veciño de Vigo Darío Lameiro Sarachaga, que a vende en 1902 

a Eligio Prieto Iglesias132• O que lle permite a este ampliar o seu patrimonio, pois xa en 

1880 Salvador Massó Palau vendéralle ao seu pai, Francisco Prieto Rodríguez, unha vi 

venda na mesma zona 133• Cos anos a familia Prieto experimenta a conserva nesas mesmas 

instalacións. 

Arturo Sánchez Cidrás 



141 Esta compañía constituíuse ata a liquidación das partillas e vólvese formar en 1812 para "fomento e comercio da 
pesca dafábrica de Goiáns (Noia) chamada Portosin" que estaba a 1/2 parte de M." Rosa Avalle e 1/4 restante para 
cada un dos fillos (Francisca Plá, muller de Alejandro Gayoso, Agustín, Juana e Rosa). A duración é de tres anos. AHPP. 
Sección Protocolos. Eser. Pascual de Juncal. 2191812. Sin.: Ca1462 B (2) Fol. 222. 
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140 AHPP. Sección Protocolos. Eser. Eugenio Soto. Sin.: Ca2905 (4) Fol. 88168. 

139 "Almacén para a salga de pesca sito no mellor posto da praia, con labradío e máis o mesmo conscernente, segundo 
partilla de fincabilidade do ... D. Pedro Plá avaliou na cantidade de cincuenta y seis mil novecentos oitenta e dous" reais 
de vélaro. Al IPP. Sección Protocolos. Eser. Eugenio Soto. Sin.: Ca2905 (4). 

138 Tivo sete fillos: Francisca ( 17941854), casada con Alejandro González Gayoso, exerceu como armadora; Manuel 
exerceu de alcalde de Bueu en cinco períodos entre 1837 e 1890); Teresa ( 1796) casou con José Manuel Fontenla 
Sotelo; Juana casada con Vicente Soto: Ramón ( 18001862), navieiro, foi alcalde de Bueu en <lúas ocasións ( 1854 e 

186162); Rosa ( 18081895); José; e Agustín ( 1809). 
Dende o falecemento do seu marido toma as rendas das empresas familiares apoiada polos seus fillos e xenros. Era pro 
pietaria de salgas (chegou a ter seis) e de Barcos de navegación ( 1 bergantíngoleta, 2 polacrasgoleta, Y, quecharnarin) 
e unha morea de embarcación menores (2 galeóns de dous paus, 2 lanchas da arte, botes da arte e unha ducia de lanchas 
do xeito ... ); así mesmo tabernas de viño, casas para aluguer, inversora de actividades múltiples, como a súa fábrica de 
curtidos en Pontevedra, exportadora e especuladora de millo ... 

137 Oriúndo de Vilanova i la Geltrú, falece en Beluso en maio de 181 O. Cornandou barcos en corso cos Gago de Men 
doza. No scu testamento recoñecía que non tiña aboado nada de capital ás empresas da familia e que todo o achegara 
ás sociedades familiares a súa mullcr M." Rosa Avalle. Al IPP. Sección Protocolos Notaríais. Eser. Eugenio Soto. Sin.: 
Ca1462 A (6) Fol. 88. 

Cando queda viúva, o primeiro que fai é constituír compañía co seu xenro Alejan 

dro González Gayoso para xestionar a empresa familiar141• Durante os anos 1811 e 1813 

Salgas da familia Plá-Avalle 

O salgadoiro principal dos PláAvalle sitúase ao inicio da Costa de Figueirón, ocu 

pando o emprazamento dos actuais "apartamentos do americano". 

Pedro Plá Refull 137 e a súa dona, Rosa M.ª Avalle Pereira138, pertencen ao pequeno 

círculo dos que puideran ser grandes empresarios da salga na costa galega. Pois, aparte 

das salgas de Beluso, praia de Bueu139, Mourisca e Ons, esta familia desenvolvería a acti 

vidade de salga nas súas instalacións de Portosín (Goiáns). 

Segundo a descrición documentada desta, os seus propietarios descríbena como: 

"un almacén para salpreso de pesca e a súa contigua casa, a principal, tida en considera 

ción ao estado actual de cantería ... "140• 

Houbo un tempo en que as dúas salgas estaban comunicadas, xa que Eligio Prieto 

e Clemente Lago tiveron unha sociedade conxunta. 

Como característica máis salientable cómpre sinalar a inexistencia de linearidade 

na figura adoptada polas pías. No 1995 consérvanse doce lagares en batería, de a dous, e, 

rachando a simetría, aparecían dous máis aos que se accedía por unha escada. 

Ap11111a111e111os das salgas efomentadores de 811eu 



145 AHPP. Sección Protocolos. Eser. Manuel Francisco Rodal 2581847 Sin.: Ca3572. P. 75. 

130 

144 Mecanismo utilizado polo Estado, en distintos momentos do período 17661924, para obter recursos pondo á venda 
bens de fidalgos e da lgrexa (de "mans monas", improdutivas). Aínda que xa o houbera no Antigo Réxime con Carlos 
111 e Manuel Godoy as desamortizacións máis importantes Ioron as de Mendizábal ( 183441 ), de Espartero ( 184154) 
e de Madoz. 

142 Ao seu irmán Domingo Avalle (AHPP. Sección Protocolos. Eser. Pascual de Juncal. Sin.: Ca1462 A (6) 187181 O; 
Sin.: Ca1462 B (4) 431813) a Bernardo da Rosa (AHPP. Sección Protocolos. Eser. Pascual de Juncal. 171811 Sin.: 
Ca1462 B (1)). 

143 AHPP. Sección Protocolos. Eser. Manuel Francisco Rodal. 7121842. Sin.: Ca3572 B ( 1) Fol. 71. 

Serán os seus fil los e xenros os que se fagan cargo das súas cotas corresponden 

tes. A mesma Rosa M." Avalle recoñece que o verdadeiro sostén dende 1812 da empresa 

familiar foi o seu filio José Plá, polo que lle valora o seu traballo de 30 anos en 72.000 

reais que lle achega en "mellora" da cota da súa herdanza143• Agustín Plá e o seu cuñado 

Manuel Gayoso fanse, en nome da familia, coa propiedade do monte de Cabalo, onde se 

ampliarán grandemente os terreos que circundan a salga, aproveitando a desamortización 

de Espartero144• Fixérono ante Juan Lovera, alcalde constitucional de Bueu145• 

arrendan algunhas salgas142 e nos anos seguintes dáse unha política de vendas para a am 

pliación da armazón económica coas salgas de Mourisca e Ons. 

Salga dos Prieto-Carbal/al (esquerda). Salga Plá-Avalle (centro). Salga dos Domenech (dereita) 

Arturo Sánchcz Cidrás 
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150 Nicolás Dornenech e J. Fontenla, baixo asordes do comandante Salvador Marty, comandan a praza maior do Bata 
llón "reorganizado" no termo de Bueu durante o Goberno do liberal Espartero (movemento liderado en Galicia polos 
cataláns Vicente Alsina A Coruña e R. BuchVigo). Xunto a eles militan como compañeiros de armas o abandeira 
do Agustín Plá, os capitáns José de la Rúa, Ramón Plá e Salvador Gil Gelabert (polas compañías de cazadores, primeira 
e segunda de fusileiros, respectivamente), como tenentes Vicente Castañer e Narciso Galup (compañía de cazadores), 
Salvador Massó (primeira de fusileiros), José Agulla (segunda de fusileiros, na que un subtenente era Gerónimo Gil 
Montells) e Salvador Gil Montells (cuarta compañía de fusileiros), todos eles con intereses salgadoiros. 

149 Poder outorgado por salgadoiros de Bueu (Salvador Gil, Félix Ricart ... ) para que os defenda nun preito polos déci 
mos de pesca contra o seu arrendatario. AH P. Sección Protocolos. 16091811. Ca1424 ( 11 ). Fol. 16. 

148 "Agustin Gelpi, comerciante, contra Juan Domenech reclamándolle fágase a división da casaalmacén sito na Praia 
de Bueu por haberlle mercado con anterioridade a súa parte á Manuela Domenech, irmán de Juan Dornenech". Non 
se puxeron de acordo, pois Juan Domenech díxolle que xa fixera a división con anterioridade, coa súa innán. Arquivo 
Xulgado de Bueu. Carpeta 100 (2). 1874. 

147 Hai un preito de parte de Martín Pascual contra o mestre de cantería Pedro Martínez por sacar pedrada canteira de 
Borrallido para construír "no Almacén que cós correspondentes lagares e oficinas anexas construí u na continancia da 
Ribeira Mar <leste Porto para fábrica, salga e beneficiamento da sardiña" de Nicolás Domenech. AHPP. Sección Proto 
colos. Pascual de Juncal. 1121806. Ca1462 (A). Fol. 128. 

146 Alcalde de Bueu de 18561859. Herdou o encascador de redes localizado onde agora é o restaurante A Centoleira ao 
que pertencía a "estacada" ou secadoiro de redes que había na súa fronte. Experto agricultor, participou na "Exposición 
Xcral de Agricultura" celebrada en Madrid no ano 1857, na que acadou unha Mención Honorífica. Tamén se presen 
tou na "Exposición Universal dos Produtos Agrícolas e lndustriais" celebrada en París en 1867. Fíxoo no capítulo de 
"Legumes e froitas". 

loitas en defensa dos dereitos do seu sector149 e da nación 150. 

Salga Plá-Avalle e a dos Domenech (dereita) 
A familia Domenech, que tiña 

salgas en Marín, asentouse no porto 

de Figueirón (Beluso) e na praia de 

Bueu148. Desta liñaxe cabe sinalar o seu gran dinamismo público, sempre presente nas 

Unha vez máis as querelas 

nos xulgados dannos luz sobre a 

data, existencia, etc., dalgunha salga. 

Isto ocorre coa salga de Nicolás Do 

menech en Beluso, que se lle pon a 

data de 1806147• 

Salgas da familia Domenech 

No segundo terzo do século XX a sociedade constituída por Manuel Ríos e Isidoro 

Andradc alugaría o local para dedicalo á explotación de sardiña e abadexo salgado. 

O último propietario da salga de Beluso, dos fillos Rosa M.ª Avalle, foi Agustín 

Plá Avalle 146. 

Ap11111a111e111os das salgas efomentadores de Bueu 
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153 Sae na Caceta do 16 de xuño de 1905. 

152 AHPP. Sección Protocolos. Eser. José Maneiro Morales. 1531888. Fol. 133. Sig.: G17587. 

151 Juan Domenech González (3081844/4 71897). Fillo de Francisco Domenech Castro (de Marín) e de Juana Gon 
zález Otero (do Porto de FigueirónBeluso). Alcalde de Bueu no ano 1868. 

Iniciada a construción da salga, falece o seu propietario e a súa dona e irmá 

decide desprenderse dela, polo que publicitan: "Para Fábrica de salga e conservas, vén 

dese na praia de Beluso, en sitio chamado Roiba, unha fábrica empezada a construír, 

ción foi concedida por Real Orde de 2 de xuño de 1905153• 

Salga de Ferradás e da Roiba 

Estaba na pnrneira estrutura 

que atopamos á dereita no camiño que 

do porto de Beluso vai á praia da Roi 

ba. Actualmente, co recheo do novo 

peirao integrada ao final deste. Ao lon 

go do tempo foi medrando, polos dife 

rentes usos que tivo, en instalacións e 

dependencias. 

En maio de 1904, Manuel To 

rres Otero solicita ao Ministerio de 

Agricultura, Industria, Comercio e Obras Públicas autorización para ocupar terreos de 

dominio público con destino á construción dunha fábrica de salga de peixe. A autoriza 

Salgas da Roiba 

Salga de Ferradás 

No 1888 na liquidación da sociedade comercial regular colectiva e división de 

utilidades da "Sociedade Salvador Massó e Hijos", cítase no seu inventario o crédito hi 

potecario de 7500 pesetas sobre a fábrica de salga de Juan Domenech151, sita no porto de 

Figueirón e, ao non poder facerlle este fronte, quedouse a sociedade con ela152• 

O salgadoiro en Beluso dos Domenech estaba nos baixos das vivendas situadas 

case que fronte ao peirao de Beluso. 

Da relevancia económica das salgas da familia Domenech dá boa conta que, no 

período 18131821, ocupaban o 4.0 posto non rango das empresas catalás asentadas en 

Galicia (Alonso Álvarez: 1976). 

Arturo Sánchcz Cidrás 
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158 Propiedade de Víctor Sánchez e M." del Carmen Estévez. 

157 El pueblo gallego do 28/06/1956, páx. 9, e en la Noche do 29/06/1956, páx. 3. 

156 Sr. José Ramos Crespo, casado con Eugenia Portela Castro, tiña unha tendaferretería na rúa do Príncipe de Bueu 
(preto da entrada ao concello ). 

155 El Ingeniero suplemento a Madrid Científico n." 525 do 1061906. 

154 El Noticiero de Vigo. Núm. 5609 do 09021906, páx. 3, e de 16021906, páx. 5. 

Salga da Roiba 

Situada na mesma praia da Roiba, que lle dá nome. O seu primeiro propietario, 
Pedro Pastoriza, converteríase nun dos primeiros salgadoiros oriúndos de Bueu xunto coa 
familia FreireOtero. lniciou a súa construción nun monte comunal, polo que creou unha 

gran problemática veciñal. Os veciños na defensa dos seus interese dixeron que: 

Mentres tanto solicítase que se prorrogue a autorización para dar tempo á venda 

e poder rematar as obras. Nos primeiros días do mes de xuño dese mesmo ano de 1906 
prorrógaselle oficialmente o permiso de construción da salga a dona Manuela e dona 
Francisca Torres Otero, herdeiras do seu irmán Ramón Torres155. 

Nos anos trinta do século XX o que fora salga pasou a mans do industrial José Ra 

mos Crespo156, que comezou coa industria cerámica facendo tellas e logo baldosas. Con 
posterioridade transformouna nunha "caleira". Este intento empresarial non lle foi ben e 
optou por deixalo para emigrar a Estados Unidos. 

Co tempo, vemos ocupando este espazo a Salvador Ferradás, que acondiciona de 
novo a salga ao secado do abadexo e logo fábrica de conservas ( con marcas como Pedra 

Blanca, SF ... ). 

Así atopamos que a finais de xuño de 1956 sae unha circular publicada na pren 
sa157 da presentación de parte de Salvador Ferradás para que lle sexa autorizado ocupar 

terreos na zona marítimoterrestre na Roiba (Beluso) e para construír un embarcadoiro e 

un almacén con destino á industria da salga de peixe. Autorización que lle foi outorgada 
por Orde Ministerial o 31 de xaneiro de 1958. No ano seguinte aínda seguen con obras de 

reconstrución do muro de peche na zona marítimoterrestre. 

Anos despois as instalacións estiveron adaptadas a cetaria, e despois a frigorífi 

cos demais terreos anexos. Para máis informes poden dirixirse a D. Tomás González en 
Beluso"154. 

Ap1111ta111e11tos das salgas e fomentadores de Bueu 
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165 "Alúgase unha fábrica de salga con todas as comodidades para a industria, ten ademais casa de piso para vivcndas, 
casetas, peirao e outras dependencias, na praia de Bel uso, ao lado de Bueu, Para tratar dirixirse á Viúva de D. Joaquín 
Francisco Graña en Cangas". El Noticiero de Vigo: diario independente da mañá: Núm. 9563 (21/05/1906). Páx. 3. 

164 Xa que se considera afectado ao ter terreo ata a fonte do Lagoeiro. 

163 Veciño de Cangas. 

162 Que tamén posuía, nesas datas, unha salga na MoutaMarín. 

161 Venda por parte de Pedro Pasteriza (a súa muller M." Rosa Lorenzo) e Juan Pasteriza (casado con Josefa Lorenzo) e 
Cayetano Lorenzo (irmán das dúas mulleres) a Juan Moreu Santigosa e Cía dunha finca na beiramar (sitio da Sabeluca 
e Lagoa do Canizo). AHPP. Sección Protocolos. Eser. Pascual de Juncal. 1101814. Folio 152. Sig. Ca14628 (4). 

160 AH PP. Sección Protocolos Eser. Pascual de Juncal. 2281814. Folio 32. Sig. Ca14628 ( 4 ). 

159 Poder de Francisco Domenech e outros veciños de Beluso a Benito Nabas para que preitee para evitar que Pedro 
Pasteriza constrúa en monte comunal na Ruiba. AHPP. Sección Protocolos. Eser. Pascual de Juncal. 4111811. Sig. 
Ca1438 (9). 

na prensa. 

Falecido Joaquín Graña, a súa viúva decide alugar as instalacións e así o anuncia165 

En anos posteriores a fábrica de salga foi propiedade de Manuel González Plá. E 

xa no 1891 ternos como propietario a Joaquín Francisco Graña Rodal 163 pedindo unha 

licenza de obra para reedificar unha parede tapia de cantaría, por atoparse en mal estado, 

que pecha en parte a fábrica de salga na Roiba. Concédese o permiso pero indicándolle 

que deberá quitar un castiñeiro que está preto á parte sur e contiguo ao portal de entrada, 

o que lle permitiría enlazar a tapia un metro antes da esquina. Incumpre a liña de constru 

ción e é denunciado por Juan Domenech 164. 

A raíz dos gastos e preitos ocasionados pola salga vese na abriga no 1814 de 

arrendala, por dous anos, "co seu morto, lagares, un Galeón, 2 lanchas, unha xábega ... " 

a Antonio Pérez por 10.900 reais't". Tamén se embarca nunha serie de vendas do patri 

monio familiar, como a da finca na beiramar na Sabeluca e Lagoa do Canizo que fixo ao 

tamén salgadoiro Juan Moreu Santigosa161• De 1859 a 1869 estivo alugada ao fomentador 

marinense Heraclio Méndez162• 

Que por canto correspondéndolles o goce e aproveitamento dos montes comúns da súa compre 

hensión de mitidumbre entre os veciños do Partido Xurisdicional de Cangas edito Coto de Bon e 

Vi llar como baldíos que lle son privativos experimentando a novidade de que debendo conservarse 

no ser e estado que teñen inténtase por Pedro Pastoriza construír unha fábrica para o fomento da 

pesca no monte nomeado do Cabalo, e sitio chamado da Roiba ao que aquel fai augas vertentes, e 

pechar para elo un anaco do mesmo monte ... 159• 

Arturo Sánchez Cidrás 



135 

169 Aquí consideramos que é importante poñer en valor o esforzo para que isto puidese ser unha realidade da man dos 
seus propietarios actuáis, Alicia Freire Vázquez e Mauricio Sánchez Bella, pero tamén do entusiasmo e do bo facer do 
construtor Antón Freire. 

168 As fotograflas da Salga da Mourisca I son xentileza de Antón Freire. 

167 Sociedade que tarnén colocou as dúas primeiras bateas de mexillón en Bueu nos anos sesenta do século XX. 

166 Darío Lameiro Sarachaga ( J 8492981928). Concelleiro de Vigo no 190305. Salgadoiro e con fábrica de con 
servas en Balea (Cangas) e en Beluso. Como xa mencionou anteriormente mercara a casasalga en Beluso da familia 
Roura para venderllela aos Prieto. 

Salgas de Mourisca e Udra 

Salgas de Mourisca-I'" 

É a salga que está no oeste da praia. Hoxe, felizmente restaurada, pode verse co 

seu esplendor orixinal169• Como característica máis destacada citaríamos a existencia dos 

machos, pezas fundamentais nas prensas de panca, que por motivos técnicos teñen sido 

substituídas na maioría das salgas galegas buscando unha máis grande superficie de pren 

sado. 

Con posterioridade pasa a pertencer á sociedade Massó Hermanos, que no ano 

1948 vende "ao Sr. Abalo o edificio en ruínas de A Ro iba, por un importe de 32.500 pese 

tas" e coa condición de que non competise con el. 

Máis preto de nós, Manuel Abalo, tras desenvolver actividades, en sociedade coa 

familia Carballal167, de tratamento de peixe transformaría o almacén nunha cetaria, que 

desvirtuaría a estrutura interna orixinaria do edificio pero conservándose para unha posi 

ble recuperación coas pías e outros elementos soterrados. 

Salga da Roiba 
No ano 1936 a que fora 

fábrica de conservas está pe 

chada e é propiedade dun ban 

co de nacionalidade británica con sede en Londres: The Anglo South American Bank Ltd. 

Apuntamentos das salgas efomentadores de Bueu 

Sería Darío Lameiro 

Sarachaga166, veciño de Vigo, 

quen acabou mercando esta 

salga e así no 1896 solicita ao 

concello licenza de amplia 

ción "da casa fábrica de salga 

na Roiba". 
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172 Comparecen Agustín Plá y Avalle como apoderado da súa sobriña Efigenia Soto Plá e de Encarnación Buscet y Soto 
(residente en Bos Aires). AHPP. Sección Protocolos. Eser. José Maneiro Morales. 261888. Sin.: Ca17586 Fol. 341. 

171 Efigenia era filia de Vicente Soto e Juana Plá Avalle. 

170 Aparece reflcctida nos datos das Partil/as da familia de 1840/42. 

Salga de Mourisca-l . Rehabilitación chanca e mor/o 

os irmáns desta!". 

vez primeira Mourisca ligada á familia Massó no inventario da empresa "Salvador Massó 

e Hijos": "Valor de todo o existente segundo inventario referente á fabricación de fomen 

to vale todo entregado a D. Vicente Soto ... 8.515 reais". Así as existencias desta salga 

son contabilizadas ata 1888, ano en que foi mercada pola "Sociedade Gaspar e Salvador 

Massó Ferrer" por 46.555 reais. Os seus propietarios nese momento eran: Amalia Burcet 

y Soto 56,55%; Efigenia Soto Plá171 26,77%; Encamación Buscet y Soto 8,89%; e o resto 

No 1881 aparece por 

rónimo Galup, Massó, etc.). 

dores (Salvador Rocafort, Ge 

alugada a diversos fomenta 

terreos a salga posteriormente 

mercaría e construiría nestes 

culo XIX a familia PláAvalle 

tar a primeira metade do sé 

Anos antes!" de rema 

Salga de Monrisca-I 

Arturo Sánchez Cidrás 
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175 Escritura de adxudicación de herdanza de Josefa Solabarrieta Travieso en favor dos seus. AHPP. Eser. Manuel Orge 
Ruíz, 2531872. Sin.: Ca3541. Fol. 103. 

174 Asina a escritura Juan Lovera, alcalde constitucional de Bueu. AHPP. Sección Protocolos. Eser. Manuel Francisco 
Rodal. Sin.: Ca3572 (2) Fol. 77. 

173 Arquivo Municipal do Concello de Bueu. Ca132611. 

En 1872 adxudícaselle a Josefa Agulla Solabarrieta "o almacén de Ancoradouro 

con todo el cercado e labradío"175• A finais do s. XX a propiedade pertencía a De la Rúa 

Catani, descendente da familia AgullaSolabarrieta e De la Rúa. 

Entre outros ocupantes desta, aparte da 

familia citada, cabe nomear a Juan Rocafort ( 186869). 

Coa desamortización de Espartero, nu 

merosos terreas pasaron a mans dos fomentado 

res, levantándose nalgúns deles, á beira do mar, 

empresas transformadoras da pesca. É o caso de 

Acoradouro onde Josefa Solabarrieta Travieso, 

o 2581847, adquire esta propiedade174 para 

montar unha nova instalación de salga. 

Salga de Ancoradouro 

Salga de Mourisca-2 

Apu111a111e11/os das salgas e fomentadores de Bueu 

Restos do muro da salga de Ancoradouro 

salga. Así está documentado, no 1901, 

que estaba sendo utilizada pola socieda 

de dos señores Pimentel e Pastoriza173• 

Nas construcións de planta baixa 

que na mesma praia podemos atopar, á 

dereita cando baixamos a Mourisca, fo 

ron utilizadas tamén como almacén de 

Salgas de Mourisca-2 
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178 Testemuñas José Luis da Vila, José Menduiña e outros. 

177 "A chanca máis pequena que atopamos documentalmente nos salgadoiros de Bueu está composta por catro pares 
de píos, porén o número normal para os salgadoiros pequenos era de seis pares e máis de dez no caso das maiores" 
Sánchez Cidrás et alii., 1998: 50). 

176 Resumo do artigo "As fábricas de salga en Ons" de Arturo S. Cidrás. Revista A uníos n.º 19, páx. 914 de maio 2014. 

Ata o ano 1842 a familia de M.ª Rosa Avalle segue co aluguer da salga de Ons. 

Un 1781837 na praia de Bel uso, dona Joaquina Montenegro e M.ª Rosa Avalle 

subscriben ante notario un contrato de arrendamento dunha fábrica de "salpresa de peixe" 

que xa estaba sendo construída na illa de Ons por M.ª Rosa Avalle. Esta fábrica era moi 

ampla, pois constaba de 22 lagares ou píos 177, 31 prensas e dous pozos para a graxa. Polo 

aluguer comprometíase a pagar anualmente 2200 rs.vn!". 

Falar da salgadura moderna en Ons é falar de dona María Rosa Avalle Pereira, 

veciña da praia de Bel uso onde tamén posuía salga. 

como son a capela, o almacén e calque 

ra outra .... " (Salustiano Porte la: 59). 

Tras varias disputas ante os tribunais 

pola titularidade da illa, abandonan o 

litixio o cabido e a familia de Francis 

co Genaro Ángel, quedando como do 

nos dona Joaquina Montenegro Ponte, 

esposa do marqués de Valadares. 

Quizais nos anos 183337 houbera unha instalación provisional a modo de galpón 

de madeira ou barraca que era utilizada como salga. 

Ruinas tia fábrica de salgu de Curro. /lla de Ons. /965 

Salga de Curro na illa de Ons176 

A primeira referencia de almacén (de salgadura?) en época moderna témola en 

1833 cando o cabido catedralicio, en medio das disputas pola propiedade da illa, arrendou 

estas cunha serie de condicións, entre as que atopamos: "Non se pode destruír en todo nin 

en parte as obras que se comezaron na 

illa, por parte do fondo de accionistas, 

Salga na illa de Ons 

Arturo Sánchez Cidrás 
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185 AHHP. Eser. Casimiro Górnez 1121837. Ca1475: Id. escribán: 6121839. Ca1475. 

184 Noutros sitios Montoya. 

183 Filio de Narciso Galup e Magdalena Vergés. 

182 No 1862 aínda seguía. 

181 Vicente Barnet posuía tarnén salgadoiros en Barrosa e Carreirón. 

180 Por axudarlle a levar as empresas dende 1812, entre outras cousas, cédelle por valor de 10.000 rs. 

179 AHPP. Eser. Manuel Francisco Rodal páx. 71. Sección Protocolos. Ca3572 ( 1 ). Un grupo de peritos (salgadeiros) 
valoran os 30 anos que José Pla estivo á fronte das empresas familiares, en 72.000 rs. (Polos primeiros 27 anos a 2500 
rs ano. Os tres últimos a 1500 rs). 

Cabe rematar esta relación indicando que dende a constitución administrativa do 

concello de Bueu, o 30 de novembro de 1836, e ata o ano 1873, as parroquias de Hío e 

Aldán formaron parte integrante do seu territorio, incidindo tal segregación moi notable 

mente non só na mingua do territorio (case o cincuenta por cento), senón tamén econo 

micamente, por tratarse dun espazo físico litoral con presenza relevante da industria da 

Outras 

Mais a partir do 7121842 M." Rosa fai nun Sinalamento ou Mellora'l? a favor do 

seu filio José Plá Avalle"? a salga da illa que este rexentará ata mediados do s. XIX, mo 

mento que é alugada polo fomentador, veciño do Grove, Vicente Barnet181 (1381851 ), 

por tres anos que se prorrogarían 182• 

A partir 1863 aparece D. Gerónimo Galup183 e á morte deste, ao ano seguinte, tivo 

que tomar as rendas da salga a súa viúva, que estivo en Ons ata 1868 aparece, polo menos 

ata 1870, Antonio Córdoba Moar184• 

Un dos últimos fomentadores que utilizou a fábrica de salga de Ons foi o Sr. Yillot. 

O marqués de Valadares dende o 1836 e anos sucesivos vén de alugar terreos na 

illa, pero sempre respectando esta fábricaalmacén. Exemplo disto vémolo reflectido no 

contrato de aluguer que, no 189 l, de "as dúas i ! las, edificios e lancha" a José Estévez Ba 

rreiro e Salvador Massó Ferrer elles puxo a condición de: "Non tallar árbores, non cazar, 

nin establecer salga que prexudique á do Sr. Yillot"185• 

A instalación da fábrica de salga foi un punto de inflexión para as vidas dos insula 

res, dado que a estrutura económica, fundamentalmente agrícola se trocou cunha mirada 

cara ao mar que se mantivo ata os derradeiros días en que se viron forzados a deixar a illa. 

Apuntamentos das salgas e fomentadores de Bueu 
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Hío 

Juan Buet (Temperán e Couso) 

Félix Ferrer (Vilariño) 

Juan Ventura Moreu (Cabo Pequeno) 

Tomás Moreu (Barra) 

Outros: José Puig, Francisco Gelpí, Isidro Vieta, Pedro Jurio, José Dotras, etc. 

Aldán 

Tomás Galup (Espiñeira) 

Sociedade Moreu, Gil, Galup e Cía (Espiñeira) 

Juan Buet (Espiñeira-Vilariño) 

Jaime Bolíbar (Menduíña) 

Outros: Isidro Vieta, Pedro Jurio, José Puig Ferrer, Juan Fábregas, etc. 

salga. Durante ese período, cabe citar a presenza nestas parroquias dos seguintes fomen 

tadores dedicados á salga da sardiña: 

Arturo Sánchez Cidrás 
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nea, n." 45. Vizcaya. Pp. 669 704. 
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