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Todas as persoas somos responsables da construción da realidade social na 
que nos toca vivir e como protagonistas debemos dala a coñecer polo que se 
elabora esta presentación da historia de Fene vista e vivida por varias das  persoas 
participantes en “Construíndo pontes”.

Este programa que se desenvolve no concello de Fene dende a Área de Servizos 
sociais, igualdade e educación, subvencionado pola Deputación da Coruña, vai a 
ser compartido e transmitido posibilitando así que este material, que forma parte 
da nosa historia, permaneza no tempo cunha utilidade didáctica.

Fene é un concello cunha poboación con moitas inquedanzas tanto a nivel 
parroquial como xeral, mostra disto son os proxectos de envellecemento activo 
e participación social, que se veñen desenvolvendo nestes últimos anos, onde se 
entende o envellecemento como un proceso para o cal debemos ir preparándo-
nos ao longo das diferentes etapas da vida. Un dos aspectos máis importantes 
para isto é manterse activo/a buscando o mantemento e desenvolvemento das 
nosas capacidades físicas, emocionais, mentais, educativas e sociais e así ter a 
oportunidade de:

Compartir as experiencias •	

Seguir exercendo un papel activo na sociedade•	

Vivir unha vida o más saudable e satisfactoria posible•	

Estes puntos abordáronse en “Construíndo pontes“, onde as persoas par-
ticipantes foron quen de  implicarse nun proxecto de recuperación da memoria 
histórica de Fene, centrándose nos oficios que lles eran familiares na súa nenez e 
como foron evolucionando ou desaparecendo co impacto que a  industria naval 
tivo en Fene pasando polas  consecuencias da reconversión.  

Con este traballo destacamos a valiosa contribución que  os/as participantes 
fan ás xeracións máis novas  e a sociedade no seu conxunto, xa que nos permiten 
compartir a súas vivencias e deste xeito manter vivos os recordos para así estimu-
lar o debate, o intercambio de información,  e desenvolver a  aprendizaxe coas 
xeracións máis novas.

A todas as mulleres e homes que participaron no programa de recuperación 
da memoria histórica de Fene“ Construíndo Pontes “, moitas grazas e parabéns.

Gumersindo P. Galego Feal
Alcalde de Fene

Limiar 
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Este documento é o resultado do traballo realizado por un grupo 
de veciños e veciñas de Fene mediante a participación no programa 
“Construíndo Pontes”, de recuperación da memoria histórica do concello. 
Dito programa está subvencionado pola Deputación da Coruña e a 
Concellería de Servizos Sociais, Igualdade e Educación do concello de 
Fene.

A ilusión e o esforzo que nós: Amparo Saavedra Salgado; Antonio 
Carballido Cazás; Carmen Feal Rey; Conchita González Rodríguez; Juan 
José Villanueva Aguilar; Mª Carmen Rodríguez Vico, Mª Luz Arias Suárez, 
Mª Teresa Salgado Sixto e Naiara González Fontenla (educadora) puxemos 
na participación deste programa vese reflectida tan so nunha mínima 
parte nestas páxinas.

As persoas integrantes do  grupo reunímonos unha tarde á semana 
durante cinco meses no Centro Sociocomunitario de Perlío para compartir 
recordos, vivencias e opinións.

O tema escollido que serviu de fío condutor deste traballo foi “O 
Impacto da Industria en Fene”, no cal é protagonista indiscutible ASTANO. 
Nun principio, pensamos en realizar unha recompilación de feitos e datos 
a modo de “investigación”. Sen embargo, a medida que ían pasando as 
sesións nos demos conta de que os recordos e as vivencias que cada un/
unha de nós tiña eran tanto ou máis valiosas que os datos máis obxectivos 
publicados noutros libros ou estudos.

Así, este documento combina a información obtida de libros e páxinas 
web coa propia experiencia persoal de cada un/unha dos integrantes 
do grupo, polo que entendemos que algúns datos que aparecen nestas 
liñas poden estar sesgados polo “filtro” da nosa memoria e os nosos 
sentimentos.

A estrutura do traballo divídese en tres partes: 
    1. “Fene antes do esplendor”
    2. “O esplendor da industria en Fene”
    3. “Fene ... a decadencia?”
Ao principio de cada unha delas poderedes atopar unha pequena 

contextualización histórica e unha presentación do noso traballo de 
memoria para que non vos perdades no mar dos nosos recordos. 

Esperamos que o gocedes e que estas verbas vos evoquen moitos e bos 
momentos da nosa/vosa historia: A HISTORIA DE FENE.

Introdución 
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Por Amparo Saavedra Salgado

Ramón Aguilar era un galego que emigrara ao Uruguai. Casou cunha 
galega (Encarnación Branco) cando tiñan xa catro fillos (despois chegaron 
a ter sete). Non podían vivir tan lonxe da súa “terriña” e decidiron volver. 
Instaláronse na ribeira de Perlío, pareceulle o sitio ideal; o mellor sitio para 
plantar o que sería a árbore máis valiosa da súa vida. Coa axuda dalgúns 
traballadores coidaron daquel  fráxil arboliño, que crecía e se fortalecía, 
empezou a florecer e das súas poliñas xa se recolleron os primeiros 
barquiños… si, barquiños!! porque a árbore de Ramón era moi especial, 
daba os froitos que el de sempre soñara, froitos feitos con toda a súa ilusión 
e esmero, e coa axuda de seus homes empurrábanos e escorregaban ao 
mar, navegando orgullosos.

Pasado un tempo a árbore de Ramón chamou a atención dun  gran 
home, D. José María  González Chairos e Caruncho, que con máis posibles 
e con moi ampla visión de futuro, comprou a Ramón o seu pequeno 
arboliño. Este, agradecido, pois xa se vía maior, cría non dispor de tempo, 
nin quizais medios para continuar co seu gran soño, deixouno en mans 
deste gran emprendedor, o cal coa compañía de varios socios, bautizou á 
pequena árbore co nome de ASTANO. Ramón, pasado un tempo morreu 
feliz dentro da súa casiña, á beira dos seus e á sombra da súa pequena 
árbore, que era todo o seu orgullo e que aos poucos converteuse nun 
frondoso e enorme árbore, con inmensas ramas que producían grandes 
froitos, enormes barcos. Así foi que xa se necesitaban moitos máis homes 
para continuar o gran labor, chegaron de toda a comarca e baixo a súa 
sombra fóronse instalando as familias, os fillos entraban como aprendices 
e durante catro anos estudaban e  traballaban, creáronse ao seu redor 
multitude de pequenas e grandes empresas, para abastecer aquel gran 
armazón de prosperidade. Cada primavera florecía con máis vigor e os 
seus froitos cada vez eran máis grandes, máis potentes, máis modernos, 
con maior tecnoloxía. A xente contemplaba a súa árbore marabillada e 
orgullosa, pois xa era admirado e coñecido en todo o mundo.

Cada mañá a árbore, co murmurio das ondas e a caricia do vento, facía 
soar a súa sirena, a súa chamada cariñosa, para espertar aos seus trabal-
ladores, que contentos  acudían coa alegría de ser partícipes de tan gran 
fazaña. Pola tarde  volvía soar, convidándolles ao descanso.

ASTANO, A GRAN ÁRBORE
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Así  transcorría día tras día, a vida feliz de toda a poboación, pero unha 
mañá todo cambiou... alguén cortara as raíces máis profundas do seu 
querido ASTANO! Era incomprensible! Como puidera ser? Xa non podería 
florecer cada primavera... e iso supuña que xa non podería dar froitos!  Xa  
non... xa non... xa non habería máis barcos...

O pánico e a desesperación rendeu entre todos os habitantes, uníronse 
en mobilizacións e protestas  todos xuntos ao redor da súa querida árbore, 
na súa mente non cabían os razoamentos,  nin escusas. Como era posible 
tanta maldade? Como estando tan vigoroso e produtivo, querían acabar 
con el?

Desde entón a árbore vai languidecendo, ergueito, ríxido, quieto, xa 
non se move, xa non hai alegría, xa non se oe a súa chamada. As súas 
ramas xa non dan  froitos, nin sombra, polo menos  para proporcionar o 
sustento e para acubillar a moitos dos seus queridos traballadores, que 
coas súas familias teñen que marchar, e os poucos que quedan, piden, 
suplican, gritan que non o deixen caer... que non o abandonen... que está 
aí... que aínda se pode rexenerar... que por favor, o inverno está preto... 
que impidan que o seu gran soño se vexa truncado... aínda queda algo de 
esperanza... ASTANO quere á súa xente... A xente quere ao seu  ASTANO.

En homenaxe ao  AVÓ, a todos os avós/as... a todos os pais/nais... aos 
irmáns/as e fillos/as que fixeron posible o GRAN SOÑO.



!

!

 FENE ANTES
DO 

ESPLENDOR
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Inda que non abundan os datos históricos sobre Fene, podemos dicir 
que os primeiros documentos escritos que fan referencia ó noso Concello 
datan dos anos 1044 e 1110.

Durante a idade media estas terras pertencían ó Monasterio de San 
Martiño de Xubia, máis tarde estiveron baixo o señorío da familia Andrade 
e da Casa de Lemos. A finais do século XVI Fene xa era considerado unha 
parroquia independente.

Fene era unha poboación principalmente rural e pesqueira, orientada 
basicamente cara ó autoconsumo e cunha saída cativa dos excedentes. 
Tiña unha forte tradición na carpintería de ribeira, feito que da orixe o 
estaleiro de Ramón Aguilar que despois sería vendido dando orixe a Astano 
verdadeiro motor do notable cambio de Fene.

Información recopilada por Valentín García Modrón

OS NOSOS RECORDOS

Trala pregunta ¿como se gañaban a vida os/as habitantes de Fene 
antes de que aparecera ASTANO? comezaron a vir á nosa cabeza decenas 
de oficios esquecidos, imaxes do pasado, nomes de “personaxes” do cotiá, 
nomes de pequenas industrias que despois creceron co auxe de ASTANO 
ou desapareceron; e centos de anécdotas aparcadas nun recuncho da 
nosa mente, regalándonos algúns dos mellores momentos do programa.

Queremos que algunhas destas anécdotas e todos eses oficios e nomes 
se manteñan vivos na historia, por iso, imos compartilas con vós. Así, 
neste apartado ides atopar unha pequena descrición de antigos oficios 
redactado por Amparo Saavedra e recollido dos recordos de todos/as, con 
varios relatos de experiencias propias; unha recompilación de pequenas 
industrias da zona; e, por último, unha transcrición dalgunhas das vivencias 
que compartimos ao longo das sesións.

DATOS HISTÓRICOS
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CESTEIROS/AS:
Os cesteiros dedicábanse á fabricación  

dos cestos de vimbias ou vimbios. Recollían 
estes nas beiras dos ríos e nos prados 
normalmente no mes de Novembro, que 
é cando o material está no seu mellor 
momento. A maioría das veces, tal e como 
os recollían así saían rudimentarios e da 
cor propia  dos mesmos, pero se os querían máis finos e máis bonitos 
pelábanos  e quedaban brancos. Facíanos para o seu propio uso e para 
vender, naqueles tempos era o que máis se usaba para cargar, pola súa 
dureza e porque era máis alcanzable para  atopar nos propios  pobos, algúns 
ían vendelos ás feiras e mercados e tamén os vendían nas súas casas cando 
llos  encargaban os veciños. Facían “paxes”, que eran os cestos grandes de 
dúas asas máis usados para levar na cabeza. Estes facíanos coas vimbias 
sen pela, eran para levar aos terreos e para os traballos máis brutos. 
Tamén os usaban as pescadoras, que se dedicaban á venda ambulante 
e  facían cestos de aro que eran máis pequenos e levaban colgados nas 
mans, estes destinábanse para recoller patacas, froita etc. As cestas (de 
vimbias peladas) eran grandes para levar na cabeza e destinábanse para 
a roupa, para a froita (nelas a levaban a vender aos mercados ). Usábanas 
as leiteiras para levar as calderetas e tamén facían as “cestillas” que eran 
máis baixiñas apropiadas para a roupa limpa, para colocar en casa as 
froitas, pan, queixos etc. Estas polo regular comprábanse aos xitanos, que 
eran verdadeiros artistas en facer cestaría.

Cesteiros coñecidos: OS MUDOS (os irmáns Enríque e Pepe), EVARISTO Vilar; ambos 
de Buyo (Sillobre), Jose “O CESTEIRO” de Chamoso (Fene).
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TENDEIROS/AS:
Nas tendas dos anos 50 podíase atopar case de todo; desde comestibles, 

artigos de ferraxaría, mercería, roupa, zapatería, abonos, grans para a 
alimentación animal, etc. A maioría dos produtos vendíanse a granel; é 
dicir, os líquidos (o viño, vinagre, licores, anís, coñac, augardente, etc.) 
medíanse con medidas de “medio cuartillo”, “cuartillo” e litro. Eran uns 
medidores de folla de lata ou cinc como uns vasos con asa. Había que levar 
botella para compralo, o tendeiro/a botaba a cantidade pedida. As fariñas, 
arroz, azucre e demais artigos que había que pesar facíano nunhas balanzas 
de dous pratos. O tendeiro/a dispuña dun xogo de pesas, era  como un 
anaco de madeira que tiña varios orificios e en cada un atopábanse unhas 
pesas de distintos tamaños de 2, 5, 10, 100, 200, 500, 1000 e 2000 gramos. 
Con este xogo xa se facían todas as combinacións posibles. Nun prato 
colocábase a pesa e noutro un anaco de papel “de estraza” onde cunha pa 
collíase do saco o produto e botábase sobre el. Cando os pratos quedaban 
nivelados xa dobraban o papel sobre o produto pechándoo con ambas 
mans por todos lados cunha rapidez e facilidade incribles. Máis tarde 
xa fabricaban paquetes de papel e tamén foron aparecendo as balanzas 
cunha especie de pantalla de cristal que tiña unha variña que sinalaba os 
gramos e xa non se necesitaba o xogo de pesas. Só tiña un prato onde se 
colocaban os produtos. 

As teas, puntillas, gomas, etc. medíanse cunha vara que tiñan numerada 
con centímetros, medio e un metro, etc. Nalgunhas tendas os mostradores 
eran de madeira e xa tiñan alí a medida gravada. 

O aceite despachábano tamén a granel, había sobre o mostrador unha 
especie de émbolo transparente que ao darlle  á manivela que tiña á 
dereita impulsaba o aceite que se achaba baixo o mostrador nun bidón e 
por medio dun “pitorro” enchía a botella. 

Para o café moído utilizaban un muíño cunha gran manivela. O bacallau 
cortábano cunha guillotina, os embutidos a coitelo. Tamén había salgaduras 
en timbais moi usadas naquela época por ter pouco acceso ao peixe que 
soamente lles viña unha pescadora de cando en vez. 

Nas tendas tiñan andeis de madeira onde se vían os produtos. Baixo elas 
había grandes caixóns ou arcóns con tapa onde estaban produtos como 
fariña, azucre, etc. O teito das tendas apenas se vía, pois del colgaban 
toda clase de artigos: cubos, veas, chapeus, tallas, botas de viño, bolsas de 
esparto, chourizos, touciños, xamón e unha infinidade de produtos. Para 
descolgalos, dispuñan dunhas varas cun gancho. Tiñan o espazo ocupado 
ao máximo. En calquera recuncho había escobas, cordas, cadeas...
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O pago realizábase case sempre en man ou por medio do caderno, 
que consistía en que o cliente levaba un caderno e o tendeiro tiña outro 
onde se anotaba en ambas o importe de todos os produtos. Neste caso, 
pagábase a final de semana ou de mes.

Algunhas destas tendas tamén dispuñan de bar polo que eran punto 
de reunión dos veciños que acudían ademais de ir comprar, a tomar os 
“vasiños” e a botar as partidas de cartas, dominó  e cando xa apareceu a 
televisión tamén ían ver os programas.

Tendas coñecidas: en Sillobre a tenda de FEAL; a tenda de CUPEIRO en Pedre; a de 
REGRA en Orra; a tenda de DOURO en Taboado. En Fene a de ABEL, a de CHON (de 
Adoración) e a de INES (a de Otero). 

Tenda de Cupeiro (Sillobre)
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FERRADORES:
Era a persoa que se dedicaba a pór as ferra-

duras ás vacas, cabalos e bois, ademais tamén 
se encargaba de curar feridas nas patas dos 
animais. Tiña moito traballo pola abundancia 
de gando vacún que había na zona, pois case 
todas as familias eran propietarias dunha ou 
dúas vacas, xa que ademais de producir leite, 
manteiga e queixos, servían para traballar nas 
terras ou para tirar dos carros (estes habíaos 
dunha ou dúas vacas). Con eles ían ao monte 
a buscar “o estrume”, aos prados a buscar  “a herba” e para transportar o 
“maínzo”, os “mollos” de trigo, e os “lotes” da roupa  das lavandeiras, polo 
cal os animais gastaban moito as ferraduras e cada dous ou tres meses 
había que poñerllas novas. Algúns dos ferradores tamén exercían de fer-
reiros e así producían estas ferraduras e ás veces tamén os  cravos. Para 
suxeitar  aos animais para pór as ferraduras dispuñan duns dispositivos 
chamados “poldros” nos que metían aos animais para inmobilizalos e alí 
era fácil   suxeitarlles as patas.

Coñecidos da zona: Juan “O PERICO” e Juan “O FERRADOR”, os dous de Fene.

Coñecidos da zona eran Juan “O ZOQUEIRO” de FOJAS (Fene) e MOREIRA de 
LAGARTEIRA (Sillobre).

ZOQUEIROS: 
O oficio de zoqueiro era de gran importan-

cia, pois en épocas pasadas a maioría da xente  
(maiores e pequenos) usaban este calzado de 
madeira. Este mantiña os pés quentes, secos e 
ademais non necesitaba demasiados coidados, 
tan só limpábanos ou lavaban fregándoos con 
“esparto” e area que ían recoller nas canles dos ríos. As zocas ou zocos fab-
ricábanse con madeira de bidueiro, ameneiro ou salgueiro. Empezábase 
serrando a madeira do tamaño das zocas; a continuación pasábase a des-
bastar no burro a parte externa da zoca que se facía co machado e a aixola; 
e tras aseguralo con cuñas pasábase a escavar o que era o interior da zoca 
coas ferramentas seguintes: as trabes, as gubias e as llergas. Tan só res-
taba alisalas co coitelo coñecido como “revocador”.
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En Fene eran coñecidos: BERNARDINO, Pepe (O COXO) ABELEDO, PEPE SUAREZ e 
tamén había outro na estrada da estación de Perlío.

ZAPATEIROS:
 O oficio de zapateiro aínda hoxe existe como 

tal, pero nos anos cincuenta en Sillobre xa había 
a zapatería de Marcelo. Era o marido de Marujita 
do salón, chamábanlle así porque era filla dos 
donos do antigo salón  de baile que houbo no 
Souto a principios do século pasado. Alí este home  puxo a zapatería nun 
pequeno habitáculo anexo ao antigo salón, onde el vivía. Faltáballe unha 
perna, pero iso non lle impedía ser un verdadeiro “manitas” e moi servizal 
para todos/as, tanto arranxaba zapatos como arranxaba calquera cousa 
que caese nas súas mans, organizaba excursións  e até puña inxeccións. A 
pequena zapatería  era tamén punto de reunión  dos veciños.

ZoqueiroZapatería de Marcelo (Sillobre)   

VENDEDORES/AS  AMBULANTES:
 Os vendedores/as ambulantes dedicábanse a 

vender as súas mercadorías polas portas. Coñecido  
no noso concello era Pepe (O PAÑERO) de Maniños, 
este home empezou desprazándose cunha bicicleta 
á cal lle colocou unha especie de soporte, onde 
colocaba un gran fardo de cor gris (supoñemos  
impermeable) onde levaba teas, toallas, mantelerías, 
colchas, mantas etc. Percorría os lugares vendendo 
ás xentes, o percorrido facíao habitualmente todas as 
semanas. Polo regular estas compraban “ao fiado”, é dicir, anotaban nun 
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caderno os gastos e pagaban ou ían descontando aos poucos a medida que 
a xente  cobraba, que normalmente era á semana ou final de mes. Cando 
non levaba o que necesitaban encargábano para a próxima  visita. Máis 
tarde o negocio prosperou e xa se desprazaba nun coche tipo todoterreo 
onde xa levaba moitas máis mercadorías. Ademais de Pepe tamén era 
outro vendedor AGUSTIN.  Por Fene  e Perlío  pasaba vendendo froita, A 
BANANEIRA .

TRATANTES, 
FEIRANTES
e CARNICEIROS/AS: 

Os primeiros eran persoas que se dedicaban á compravenda de animais, 
eles ían polas casas, axustaban e normalmente compraban para despois 
vendelos nas feiras ou nas carnicerías.  

 Tamén había persoas que criaban animais co fin de levalos ás feiras 
(feirantes). Foi coñecida JOSEFA (A Vilariña) de Fene que se dedicaba a 
criar porcos. Tamén había mulleres que ían ás feiras levando queixos, é o 
caso da AVOA da SEÑORA MARINA (de Sillobre), que ía co cabalo. Contan 
que estando embarazada  volvendo da feira púxose de parto e deu a luz 
nunha cuneta, colleu á criatura,  envolveuna como puido, montouse no 
cabalo e  regresou a casa. Tanto nai e filla chegaron sen novidade

Inauguración do
mercado de Fene

Coñecidos TRATANTES foron Ricardo “O LAGARÉS” de Sillobre, ARSENIO (Fene) que 
ademais tiña unha carnicería na cal sacrificaba os animais e vendía a carne que 
despachaba en compaía da súa muller PACA, o mesmo sucedía con NATALIO (Perlío) que 
coa súa muller Estrela tiña unha carnicería en Perlío. En Fene tamén había carnicería 
rexentada por “MOI BEN” e FIDELINA.
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LEÑERO: 
Dedicábanse ao transporte e venda de leña 

en carros de vacas. Baixaban de San Marcos , 
é o caso de ROGELIO (leña de toxo) ou Pepe 
“O LEÑEIRO” (Fene). Este tiña un almacén 
na estrada da Fraga (Fene), alí a cortaba e a 
vendía.

CARRETEIRO:
Estes dedicábanse ao transporte cun carro 

de bois. Coñecidos eran Pedro “O CAMBEIRO” 
ou Pedro  “O DOS BOIS”, das Foxas, FENE.

AUTOBUSEIRO: 
Había un autobús que ía ás feiras, era de 

LORENZO de Magalofes.

RELOXEIRO:
Había un en Fene que era de Magalofes, al-

ternaba a reloxería con outro oficio:  foi carteiro 
de Fene e Sillobre durante moitos anos. Outro 
reloxeiro era MANOLO de Perlío .

FERREIROS: 
Os ferreiros dedicábanse a fabricar os apeos 

de labranza de ferro e arranxaban os rotos ou 
gastados. Tiñan as forxas nas súas casas, coñeci-
dos foron VARITO de Fene, os irmáns MOREIRA, 
(Evaristo e Antonio) de Buyo, Sillobre.

MATACHÍNS:
Dedicábanse á matanza de animais, estes 

ían ás casas e sacrificaban, despelexaban,  lim-
paban e abríanos en canle, deixándoos colga-
dos até o día seguinte, que volvían para des-
pezalos. Foron coñecidos Ricardo “O LAGARES” 
e RAMÓN en Sillobre e “OS AVILESES” en Fene 
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MUIÑEIROS/AS: 
O oficio de muiñeiro/a foi un dos máis 

populares, pois aquí había  moitos muíños, 
aproveitando as canles dos moitos ríos que hai 
na zona. Moitos deles traballaban noite e día. 
Case todos os habitantes  das aldeas sementaban 
trigo, cebada, centeo, etc. polo que dependían 
deles para facer as súas moendas. Ao muíño 
acudían cos sacos de gran, na cabeza as mulleres 
e ás costas os homes cando era pouca cantidade; 
se era moito utilizaban o carro e as vacas. A 
maioría das veces pasaban bastantes horas esperando a súa quenda, así ir 
ao muíño para os mozos/as e maiores significaba a maioría das veces un 
lugar de encontro e diversión. Ao acabar a moenda pagábase ao muiñeiro  
cunha parte da fariña, “a maica”. Esta era unha medida que eles/as tiñan 
(unha lata como das sardiñas grande) e que utilizaba segundo a cantidade 
de fariña; poucas veces se pagaba con diñeiro. Despois o muiñeiro na súa 
casa usaba esa fariña e de cara aos seus negocios vendíaa ás xentes que 
non dispuñan dela.

Coñecidos na zona foron: JOSE ANTONIO MEIZOSO e JOSE CASAL PEREIRA, no río 
Belelle. Tamén había un muíño que lle chamaban PARCERO (era público), nel podían 
moer os veciños gardando quendas. En Sillobre atopábase o de HERMINIA ou o de 
AFRICANO. En Fene o de VILAR, o muíño de LAMITAS (Chola), o de Pepe “O Ferrador”, 
o de PEREIRA , o da MONTAÑESA e o de GENOVEVA. En Perlío o do SEÑOR MILLÁN. 
En Maniños, na canle do rio Baa, había o de ABELLEIRA (Pebida) e o de Pepe “EL 
MOLINERO”. No Boado, no medio dos prados había un que era de varias familias. 
No Penedo, máis arriba da pirotécnica estaba o muíño dos PISTOLEIROS, e debaixo 
do Castro Primos o de SOLÍS.

COSTUREIRAS: 
As costureiras eran mulleres que se dedicaban 

a coser pezas do máis cotián, como podían ser 
mandilóns, enaguas, camisas, blusas, mandís, 
calzóns etc. Moitas, ademais de coser nas súas 
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propias casas, ían ás casas dos veciños. Saían cedo coas súas máquinas de 
man (eran máquinas que se movían por medio dunha manivela coa man 
dereita mentres a esquerda guiaba o labor). Levábana na cabeza encima 
dun “moído”. Pasábanse todo o día nas casas, alí almorzaban, comían e 
merendaban (ían “de mantido”). Até a noite non regresaban, pagábanlles 
por día e isto repetíano habitualmente polo que xa eran consideradas case 
da familia.

Coñecidas: MARUJITA, de Piano (Sillobre),  MANOLA  da Alexandra (Fene). CELIA 
BELLON e ANGUSTIAS VIZOSO de Maniños. Estas últimas, ademais de coser en 
Maniños tamén se desprazaba a Ferrol na lancha de primeira hora dos obreiros 
(lancha da Maestranza), e regresaban na última.

MODISTAS: 
As modistas xa se dedicaban normalmente 

a facer pezas máis de vestir, como traxes, 
vestidos, abrigos e até traxes de noiva. Estas 
xa  traballaban nas súas casas e xa necesitaban 
máis tempo para os seus traballos, pois había 
que tomar medidas, probar etc.

Coñecidas: ROSA e MARÍA, de Chao; MUCHA de Vilanova e CARMITA CERNADA, 
todas de Sillobre; NITA RIVERA  de Perlío; América “A ESTANQUERA” e PEBIDA (filla 
de D. Andrés, o profesor), ambas as de Maniños; ou DOMINGA de Fene. Algunha 
delas tamén ensinaban costura  e corte e confección ás mozas que despois de saír da 
escola non seguían estudando.

BORDADORAS: 
O seu traballo era bordar para fóra; facíano a 

bastidor, a man e máis tarde tamén a máquina. Moitas 
destas mulleres tamén daban clases de bordado ás 
mozas, pois antes estaba ben visto  aprender a facer 
estes traballos.

Coñecidas foron MANOLA ROCA  en Fene, PURA (das de Elisa) en Sillobre, ou 
PILARITA RIVERA de Perlío.
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REMALLADORAS
DE MEDIAS: 

Chamábase remallar a coller os puntos ás medias. 
Nos anos trinta, as medias eran de seda e moi delicadas, 
rompendo con moita facilidade. Cando isto sucedía 
collíanse os puntos cunha agulla especial (estilo gancho) 
pero non todas as mulleres sabían facelo. Despois 
apareceron as medias de nailon, que rompían menos e 
eran algo mais baratas. Máis tarde, nos anos cincuenta, 
importadas de América, xa as medias fóronse facendo mais finitas e sen 
costura, de todos os xeitos era moi frecuente que se escapase algún 
punto (carreira), entón xa foron aparecendo unhas pequenas  máquinas 
eléctricas especiais para este traballo de coller os puntos. Hoxe en día 
xa non existen, pois polo prezo do arranxo xa se compran outras medias 
novas. As mulleres que se dedicaban a este traballo facíano normalmente 
en apartados, ben dalgunha mercería ou, no caso de Sillobre, nun pequeno 
habitáculo da barbería.

Coñecidas: MARUJITA CRUZ de  Sillobre ; ou MILAGRES  que era de Laraxe e collía os 
puntos na Mercería de FORMOSO.

LEITEIRAS:
As leiteiras de Sillobre , eran mulleres que se 

dedicaban a vender leite, en lugares onde polo 
regular había pouco gando (Fene) ou ningún, 
como en Ferrol. Moitas delas tiñan o seu propio 
gando e ademais de vender o leite que a elas 
lles sobraban, compraban aos veciños. Para iso 
levantábanse moi cedo, muxían as súas vacas 
e pasaban a recoller a dos veciños. Ían botando en grandes caldeiretas 
procurando mesturar o menos posible, pois ás veces nestas mesturas 
podíase estragar o leite “cortándose”. Isto ocorría cando o leite non estaba 
á mesma temperatura, entón non fervía e cando isto sucedía ao outro 
día os compradores queixábanse. Entón elas achacaban o problema a 
que o tempo estaba de tormenta. Despois de ter todo o leite recollido, 
cargaban unha caldeireta na cabeza e unha en cada man, ou ben  metían as 
caldeiretas  en grandes cestas e levábanas na cabeza e ás veces nun  carriño  
que  elas mesmas empuxaban. Medían o leite con medidas de folla de lata 
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dun litro ou de medio. As que se desprazaban a Ferrol, collían a lancha ás 
8 en Perlío (máis tarde no autobús de CAPELA). Cando chegaban a Ferrol 
distribuíana polas casas dos seus clientes e cando levaban de máis, ían 
gritando polas rúas “Quen quere mercar leite!”. Cando acababan a venda 
regresaban a casa, ao mediodía  cargadas con produtos que normalmente 
non tiñan nas súas casas.

Coñecidas: de Sillobre foron REMEDIOS e a súa filla PURITA (de Pedre), ANTONIA de 
Bulo (estas ían a Ferrol) , MARíA da Rañoa ou CARMEN de Taboado. Estas últimas 
só vendían por Fene e Perlío. Tamén recordamos a NITA e CARMUCHA de Branca, de 
Fene.

LAVANDEIRAS:
As lavandeiras eran mulleres que se dedica-

ban a lavar a roupa para fóra. En Sillobre houbo 
moitas lavandeiras e, por tanto, moitísimos la-
vadoiros ou “ríos”. Moitos deles eran propios, 
outros en cambio eran públicos. As lavandei-
ras lavaban principalmente para casas de Ferrol, onde a xente “podente” 
pagaba para que lles fixesen este traballo. 

Ían na lancha de Perlío a Ferrol o domingo pola mañá cedo, onde recol-
lían polas distintas casas a roupa sucia que as señoras lles daban, marcada 
e contada, e en grandes lotes na cabeza regresaban con ela ao peirao. Alí 
había unha especie de almacén onde podían ir deixando os lotes, así que 
xa tiñan todo recolleito, embarcaban na lancha e xa en Perlío esperáballes 
alguén da casa, co carro das vacas para levar os lotes. Cando chegaban á 
casa comían e xa empezaba o traballo o luns de madrugada. Ían ao río e, 
coa luz dun candil de carburo, lavaban o máis gordo. Xa na casa pasábase 
a roupa a grandes tinas, íase colocando, ben asentada, e facíase “a bo-
jada” que era a coada. Para isto servíase  auga con escamas de xabón nun 
gran pote que tiñan colgado na camalleira, sobre o lume da lareira. Cando 
fervía a auga desprazábase o pote fóra do lume e envorcábase sobre a 
roupa, así se deixaba até o día seguinte, de madrugada, cando se retorcía 
para sacarlle a maioría da auga. Unha vez feito isto volvíase con ela para 
o río, onde se enxaboaba e cando se facía de día levábana ao clareo, que 
consistía en estender a roupa polo campo ao sol, regándoa continuamente 
para que non se secase. Se non daba sol ou as manchas eran difíciles bo-
tábaselle lixivia. Unha vez pasado este proceso volvíase ao río e lavábase 
de novo, para xa botala a secar en toxos e matogueiras ou enxujadoiros. 
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Cada lavandeira dispuña do seu, aínda que moitas veces compartían se-
gundo as necesidades de cada unha. 

Todo este proceso era moi traballoso, pois tiñan que estar moi 
pendentes da roupa debido a que o tempo para secar segundo as distintas 
estacións era ás veces moi escaso e a que a roupa (especialmente sabas, 
fundas de almofada, mantelerías, panos de mesa, colchas, toallas, 
camisóns e pixamas) eran de algodón e tardaban en secar. Cando era o día 
de secado ou de clareado, de lonxe, a saia do monte Marraxón convertíase 
nunha paisaxe nevada, pois por todos lados se vía branco. Cando xa a 
roupa estaba seca pasábase ao dobrado. A roupa grande facíase entre 
dúas persoas e xa se ía colocando nos “inxeus”, que eran unha especie de 
arpillera fina e sobre esta unha saba sen dobrar para que a roupa non se 
manchase ao transportala. Cando xa se tiña un bo lote collíanse as catro 
esquinas do “inxeu” e amarrábanse con nós, quedando lista para levala. 
Íanse amontoando os lotes até o día de devolvela que se collía o carro e 
levaba ao peirao.

Cobraban por tamaño, normalmente á entrega. Así, as lavandeiras 
regresaban co seu  diñeiro ademais dos produtos que compraban e que 
no seu lugar de orixe era difícil conseguir .

Contas dunha lavandeira  do dia 20 de setembro de 1901. Tomado do 
Manuscrito de Elena: Cartas instructivas e familiares para nenas (1924).

PRENDA PREZO PRENDA PREZO

Sabas 10 céntimos Almofadones 15 céntimos

Almofadas 5 céntimos Toallas 10 céntimos

Camisas de señora 10 céntimos Toallas cabaleiro 15 céntimos

Mandís de cor 5 céntimos Pantalóns  cabaleiro 25 céntimos

Calzóns 25 céntimos Camisetas 10 céntimos

Manteis 25 céntimos Panos de mesa 5 céntimos

Colchas 50 céntimos
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Coñecidas lavandeiras de Sillobre foron: de Bulo, as  irmás  VILAR; MERCEDES de 
Alonso; EVANGELIA e a súa filla CARMEN; MARUJA de Novo e a súa nai. De Pedre 
MARUJA e MILAGRES; do Regueiro ROSA MONTERO, PIANA e SOIDADE; do Balado 
CARMIÑA e ANTONIA; do Souto JOSEFA; de Orra UBALDA E TERESA; de Taboado as 
irmás de ELISA e PEBIDA; de NOVO as irmás  de RIVAS e as irmás da PALLOTA .

Lavandeira repartindo a roupa en Ferrol
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Por Antonio Carballido Cazás

Na década dos 50, moitos dos homes que vivían en Fene traballaban 
en Bazán. Tódolos anos BAZAN facía unha convocatoria de admisión de 
aprendices de taller. Para optar a estas prazas pedíanse uns requisitos que 
eran un tanto peculiares:

A) Ser español
B) Ser home
C) Estar afiliado ao “Fronte de Xuventudes” despois de entrar na 

empresa
D) Alistarse na Mariña de Guerra como mariñeiro inscrito para cumprir 

o Servizo Militar 
E) Non padecer enfermidade contaxiosa nin defectos físicos para o 

traballo 
F) Acatar o réxime interno para aprendices de taller de Bazán. 

PROCESO DE SELECCIÓN:
 No meu caso facíanse exames a uns cento vinte opositores todos os 

días durante oito días, cada día era diferente a proba en temas de cultura 
xeral con preguntas de picaresca para así ir eliminando a gran cantidade 
de opositores.

COMO SE REPARTÍAN AS PRAZAS?
1. 5% para orfos dos caídos na guerra civil (lado nacional) e orfos de 

traballadores falecidos en accidente de traballo.
2.  10%  para orfos de traballadores falecidos por enfermidade.
3. 5% para orfos da Mariña de Guerra Española.
4. 50% para fillos de traballadores en activo da empresa.
5. 5% para orfos non contemplados anteriormente.
6. 5% para afiliados ao “Fronte de Xuventudes”.
7. 20% para aqueles non contemplados en parágrafos anteriores.

Memoria histórica dun aprendiz da Empresa 
Nacional “BAZÁN” de 

Construcións Navais Militares S. A.
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Antes do exame non era obrigatorio estar afiliado á fronte de 
Mocidades ao entrar na empresa SI. Tamén antes do exame facíanche un 
recoñecemento médico “previo”. Despois de publicar a lista de aprobados 
procedíase a asignación de taller que se facía  por sorteo, excepto para 
o dez primeiros números que escollían onde había prazas, así como os 
opositores do apartado 1º. Antes de facerche o contrato de traballo se 
facía o recoñecemento médico en profundidade. 

Ao entrar na empresa facíanche un contrato de aprendiz de taller con 
duración de catro anos, prorrogable a seis se non entrabas no servizo 
militar, a xornada era de corenta e oito horas semanais. 

Durante este tempo formábannos profesionalmente con coñecementos 
teóricos e profesionais. O 1º e 2º curso constaba de coñecementos teóricos 
de Aritmética, Xeometría, Álxebra, Trigonométrica, Xeometría Descritiva, 
Lingua Española, Xeografía e Historia de España, Hixiene no Traballo, 
Nocións de Economía, Debuxo Industrial, Política e Relixión. Despois de 
superar estes cursos asignábanche o teu oficio ou profesión. O 3º e 4º 
curso constaba de temas teóricos relacionados co oficio ou profesión que 
a cada aprendiz lle era asignado.

Durante a aprendizaxe en España facíanse todos os anos o Concurso de 
Formación Profesional de Oficios, e sempre BAZAN gañaba a maioría dos 
primeiros premios.

Condición primeira para alcanzar a categoría de oficial de 3ª da 
profesión que che asignaban era superar os catro anos de que constaba 
o contrato; permitíanche repetir curso só dous anos; senón superabas os 
cursos dábanche a categoría de axudante de oficial de oficio. A partir deste 
momento integrábanche no escalafón de traballadores de BAZAN.

Os aprendices que sacaban as mellores notas nos distintos cursos 
tiñan opción para concursar ás prazas de Aspirantes a Delineación que 
convocaba a empresa algunha vez, sempre con carácter interno. 

Nos anos da emigración a Europa os profesionais procedentes de 
BAZAN eran moi solicitados.

COMO ERA UN DÍA DOS APRENDICES

APRENDICES DE 1º CURSO: Empezaba a xornada ás 07:45 da mañá, 
durante tres horas impartíanse coñecementos de taller, de 10:45 a 11:00 
era o tempo para desprazarnos ao centro de estudo que se atopaba na 
zona do estaleiro (o taller no meu caso estaba na zona do arsenal), de 
11:00 a 12:00 estudo nunha aula común para 1º e 2º curso.

A xornada de tarde empezaba ás 13:30 até as 16:45 (tres clases teóricas 
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de materias diferentes durante unha hora cada unha, as aulas atopábanse 
na zona do estaleiro); de 16:45 a 17:00 volta de novo para a zona do 
arsenal onde se atopaba o ximnasio; de 17:00 a 18:00 ximnasia. A hora de 
ximnasia era para os cursos 1º e 2º.

APRENDICES DE 2º CURSO: A xornada empezaba á mesma hora, durante 
a mañá coñecementos teóricos, e pola tarde taller e ximnasia.

A duración da xornada para estes aprendices era de oito horas e tres 
cuartos de luns a venres, os sábados catro horas e cuarto.

APRENDICES DE 3º E 4º CURSO:  A xornada empezaba á mesma hora 
pero con diferentes actividades, e con máis  horas de xornada, é dicir:

 

 

HORARIO ACTIVIDADE 

07:45-09:00 horas Ximnasia 

09:00-12:00 horas Taller 

13:00-16:45 horas Taller 

16:45-17:00 horas Desprazamento á zona do estaleiro 

17:00-18:00 horas Estudo 

18:00-18:30 horas Descanso 

18:30-19:00 horas Teoría das diferentes profesións 

 

Como poderedes ver a xornada era de dez horas e cuarto de luns a 
venres, os sábados de 4 horas e cuarto (só 3º e 4º curso).

Como se pode observar eran xornadas desproporcionadas para a idade 
que tiñamos (entre 14 e 18 anos); pero aínda había máis, no meu caso 
tiña que desprazarme dende Neda, polo que utilizaba o Tranvía, que facía 
o percorrido nun tempo de 50 ou 55 minutos cada viaxe.

Polo tanto en 1º e 2º curso (tiña entre 14 e 16 anos) eu saía da casa ás 
06:00 da mañá e regresaba ás 19:45 da tarde; e en 3º e 4º saída da casa ás 
06:00 da mañá e regresaba ás 21:15 da noite, tiña entre 17 e 18 anos.

Durante o descanso da xornada, de 12:00 a 13:30 faciamos a comida, 
no meu caso levábaa nunha pequena cazola con caldo, e para  non comer 
frío  usabamos anacos de chapa que nos quentaban en fraguas os ferreiros; 
puñamos sobre as chapas a cazola e a esperar que se quentase. Durante 
toda a mañá tiña que ir cargado coa cazola, a chapa e os libros.
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O desenvolvemento de todas estas facetas era diario no verán, outono, 
inverno ou primavera; quentando o sol, chovendo, nevando ou nas mañás 
máis crúas de xeada.

ACTIVIDADES NO XIMNASIO: 

Eran diversas: Atletismo, Ciclismo, Fútbol, Balonmán, Baloncesto, 
Natación, Xadrez e Ximnasia en xeral. En todas estas actividades BAZAN 
participaba a nivel nacional nos campionatos de empresas onde cultivaba 
grandes resultados.

De gran relevancia foron as demostracións de ximnasia realizadas 
no Estadio de Chamartín, que así se chamaba o que hoxe é o Estadio 
Santiago Bernabeu. Facíanse o 1º de Maio e en presenza de Franco para 
dar propaganda ao sindicato vertical daquel entón. Estas demostracións 
foron publicadas nos cinemas de toda España a través de Noticiario No-do 
Español.

OUTRAS ACTIVIDADES: 

Tamén tiñamos actividades relacionadas coa Relixión, durante a 
coresma tiñamos unha semana completa en xornada de mañá e tarde os 
chamados Exercicios Espirituais, durante ese tempo tiñamos que soportar  
os sermóns dun ou dous curas durante toda unha xornada. 

Outra era cantar a misa na Catedral de San Julián de Ferrol o  día de 
San Xosé. Outra era a asistencia aos campamentos de verán de Falanxe 
en Gandarío (Coruña), así como cursos de Precapacitación Social no 
Fogar Juan Canalejo tamén da Coruña. Estas actividades eran de obrigado 
cumprimento, aínda que no tema relixioso desculpaban a quen practicaba 
outra Relixión. Tamén nos levaban aos diferentes cinemas de Ferrol para 
ver certas películas, eu recordo “Marcelino Pan e Viño”.
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A historia dos “Avileses”, 
unha familia de matachíns

Por Mari Luz Arias Suárez

Meu avó Juan Antonio Suárez Regueira, de sobrenome “O Avilés”, foi 
un dos matachíns de Fene, ademais de madereiro. O traballo de madereiro 
deixouno cando comezou a traballar no antigo ASTANO, pero seguiu coa 
matanza, á que se uniron meus tíos Paco e Juan, tamén coñecidos por “Os 
Avileses”, sendo aínda moi novos.

Eles cubrían a zona de Fene, Sillobre, Perlío e parte de Barallobre; e 
algunhas outras zonas que non podo confirmar.

Era unha tarefa dura. Nalgunhas casas facían a matanza gratis e a 
cambio dábanlles as peles cando eran cordeiros ou cabritos e, dependendo 
da economía dalgunhas familias, adoitaban ter uns prezos módicos. 
Era distinto cando a matanza era de porcos, pois por suposto era máis 
traballoso, e consecuentemente as tarifas eran máis altas.

A época de máis traballo era o verán, cando coincidía coas festas 
patronais porque a maioría das familias criaban un cabrito ou cordeiro 
que despois sacrificaban para celebrar ditas festas.

Recordo de moi pequena ver na casa de meus avós montóns de peles 
que despois viñan a buscar da fábrica de curtidos de Xubia, que era do 
Señor Vicente Rodríguez Pita e que máis tarde cedeu ao seu fillo Antonio. 
Ao principio recollían as peles en carros de cabalos e co tempo pasaron a 
usar camións.

Algunhas veces, “Os Avileses” quedábanse con algunha pel para uso da 
casa, como por exemplo para alfombras ou para camas. Alí nos poñían en 
inverno e a min encantábame.

Este traballo o deixaron cando comezaron as novas normas e a fábrica 
pechou, aínda que meus tíos seguiron facendo esta labor para a familia ou 
algún amigo/a. Pero pouco a pouco tiveron que deixalo, xa que a idade se 
ía convertendo nun impedimento. 

Ás veces estraño esas pequenas cousas do pasado, pode que para 
algúns sexa unha tontería pero para min teñen moita importancia; gústame 
recordalas e dou grazas a Deus e a todos eles por esas vivencias.
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Proceso para facer as zocas artesanalmente

Por Antonio Carballido Cazás

1º.- Seleccionábase a madeira nas fragas; esta era normalmente de bi-
dueiro, tamén se podían facer de ameneiro pero non era o máis común, xa 
que esta madeira era moito mais húmida por crecer na beira dos ríos.

2º.- Partíase a madeira á medida dos diferentes números de calzado de 
cada persoa. Para esta operación tiñan uns anacos dela dun diámetro de 
6 a 8 milímetros.

3º.- De cada anaco (torada) facíanse catro zocas (isto cando a torada 
tiña 30 centímetros de diámetro), si se tiñan menos se sacaban menos 
zocas. Estas eran as de mellor calidade e chamábanse “de cuarto”; tamén 
se podían facer da parte máis delgada do Bidueiro, estas eran as de peor 
calidade e denominábanse “de póla”.

4ª.- Procedíase a “labrar as zocas”, é dicir, elaborar o contorno exte-
rior. Para iso usábanse as seguintes ferramentas: un “picadeiro” era un 
anaco de madeira semellante ao que usa o carniceiro; un “machado de 
desbaste”; outro de afino e a “azuela”. Cunha man suxeitabas a madeira e 
coa outra se lle daba a figura apoiando sempre sobre o “picadeiro”.

5ª.- Facíase o aloxamento do pé, o que se chamaba “escavar as zocas”, 
coas seguintes ferramentas: a “burra”era un anaco de madeira  dun metro 
e medio de lonxitude e uns trinta centímetros de diámetro, tiña unha en-
talla na metade da lonxitude en sentido transversal onde, coa axuda dun-
has cuñas, se suxeitaba a zoca para escavar; as “gubias” de media cana e 
plana eran ferramentas utilizadas para escavar; as  “tardes” eran barre-
nos manuais; e as “ergas” eran ferramentas utilizadas para alisar  interior-
mente e dar bo asento ao pé.

6º.- O último que se facía era “limpar as zocas”, isto consistía en  alisar 
polo exterior para darlle gran vistosidade. Para iso utilizábase o “coitelo” 
ou “a coitela” e o “rebocador”.
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Estas son as industrias que rememoramos, sabendo que se nos quedan 
algunhas “no tinteiro”:

 1. INDUSTRIAS OTERO: xoguetería de Maniños que data de 1925 (na 
Posguerra, distribuía a todo o mundo). Comezou no 1925 como 
carpintería. Trala guerra, separáronse os irmáns. Antonio puxo unha 
fábrica de mobles e Manolo creou a fábrica de xoguetes. Tiña de 60 
a 70 traballadores/as. 

  2. I NDUSTRIA RIVERA SECO: Ramón, Antonio e Colás. Empezou como 
unha carpintería/serradoiro (A RAN). Acabou sendo unha industria 
de madeira, mecánica … que acabou traballando moito para Asta-
no.

  4.  RIBERA ROIBAL: serradoiro dos irmáns José e Antonio.
  5.  AS LANCHAS: comezaron no ano 1935 e saían de media hora en me-

dia hora. Marcelino o de Maniños acabou comprando tamén as de 
Perlío o Seixo e Mugardos. 

  6.  PIROTECNIA DE MANIÑOS (1935+-): traballaban 50-60 persoas. Du-
rante a guerra abastecían ao exército con armas, pólvora, etc. As per-
soas que traballaban alí librábanse de ir á guerra.

  7.  TEJERA DE MANIÑOS: tiña uns 35  traballadores/as. Facía as tellas 
para as casas.

  9.  PUERTAS META: Maniños.
10. ESHOR; PÉREZ e PÉREZ; SECO; AQUILINO e ROLOMA: empresas de 

construción de Fene.
14. FÁBRICA DE CURTIDOS: 20-30 traballadores. Non era moi segura, se-

gundo tiñan cantidades determinadas de animais para curtir. Pec-
house no ano 77-78. Aínda está o local na Rúa da Unión.

17. FÁBRICA DE CERÁMICAS: de 15 a 25 traballadores/as. Houbo moita 
xente que veu traballlar para Astano, pero como non as collían no 
momento marchaban para outro sitio e mentres traballaron alí. 
Facían tella e ladrillo. 

18. FÁBRICA DE SALAZÓN E ESCABECHES: se cre que estaba situada na 
ribeira. Era das máis antigas e foi a principios do século  XX cando se 
pechou.

Parte dos datos foron cedidos por Carmela Rey Feal
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RECORDOS DE FENE
“Recordo no ano 41 que había os Luns Sen Postre. Viña 
un papel do concello con ese lema para que a xente se 
privara para dar un donativo ese día para a xente que 
non tiña cartos.” (MARI CARMEN)
“Onde está Chorima agora era a Farmacia antiga de Maniños, de Cotobá e alí 
ao lado estaba a Ferraxaría Neto” (CARMELA)

 “Facíanse zocas como a punto de cruz, de tela para encima, e despois na 
ferraxaría de Nieto comprábase a parte de abaixo” (MARI CARMEN)

“Recordo cando tiña 15 anos que mirando o escaparate da ferraxaría de 
Nieto un día lin- se venden camas para matrimonios de ferro- rinme tanto que 
non podía parar.” (CARMELA)

 “Naquel momento había o Cine Cardoeiro, o de Maceiras, o do Adriano, o 
de Limodre de Ardá, o de Fene e o de Sillobre.” (CARMELA)

“A min un día tocoume unha piñata bailando o pasodobre no baile de Sillo-
bre, caeume toda a fariña por riba. Prestáronme a bolsa para levar tódalas cou-
sas que nos tocaran, pois daquela so as máis ricas tiñan bolso.” (CONCHITA)

“Eu ía ao cine a Fene e cando remataba corría costa arriba para ir á de Sil-
lobre, pois había un bono” (MARILUZ)

“Aquí en Fene antes de haber o mercado municipal xa se xuntaba a xente 
no Cádabo dúas veces na semana para traer ovos, froitas, manteiga, leite..”. 
(MARILUZ) 

“O afiador pasaba dúas veces ao mes e viña de Ourense; afiaba coitelos, 
machetas pequenas...” (CARMELA)

“...recordo a Felucha que traía as cereixas, íaas recoller a Eirís e as viñan a 
vender polas casas...” (JUANJO)

“...había mulleres pescadoras que viñan pola vía de Redes coas cestas a pé, 
lles chamaban as Liñeiras e eran dúas irmáns.” (MARI CARMEN)

 “ Eu o recordo que teño das lavandeiras é mirar pola fiestra  e ver aquelas 
imaxes, que parecían champiñóns, pois eran claros e grandes e debaixo unha 
cousa pequena.” (AMPARO)

“Mirabas cara Sillobre e vías todo branco, pois estaba a roupa a clareo ou a 
secar. Parecía sempre primavera” (MARILUZ) 

“En Fene había un señor que facía sellas, tinas, etc. que era irmán de Libera-
ta, onde acababa a estrada que viña de Fene, alí na curva.” (MARI CARMEN)

!

3. COMPARTINDO VIVENCIAS 
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“...despois de pasar o número 95, seguindo para abaixo estaba a casa 
de Manola, que tiña un tipo de mercería, e alí ao lado estaban as casas que 
facían triángulo que eran iguais. Alí estaba Fermín, que facía bancos, polveiros 
de madeira, etc. Despois alí montou Manolo a reloxería...” (JUANJO)

 “...que pena que se perdan tantas cousas, recordo cando viña o organillo 
pola rúa e as mozas todas bailando por alí, era precioso...” (MARI LUZ)

“...a primeira festa era a de San Marcos, e daquela as nenas estreaban zap-
atillas brancas, pero como chovía todas se poñían cheas de barro...” (AMPARO)

A VIDA COTIÁ
“Usábamos a area branca que se vendía polas casas para fregar o chan, 

de xeonllos. Como todo era de madeira pois fregábase, non había tal lixivia. 
Fregábase tamén a mesa da cociña e quedaba moi branquiña” (CONCHITA)

“...esa area chamábase xabre, era area moi finiña...era como po, a mollabas 
e parecía masa...fregábase cun freganzo de esparto” (CARMELA e MARILUZ)

“...tamén con ela fregábanse as zocas tódolos domingos para ir a misa” 
(CAZÁS)

“A sella de auga tamén se fregaba con iso. Todo o mundo tiña unha para ir 
a buscar a auga á fonte e mantela fresca. Habíaa cos aros amarelos ou brancos 
e algúns lles gravaban as iniciais. E despois había a ferrada, que era o cazo que 
se metía na sella, tan longa coma ela.  Eu aínda teño a miña.” (CARMELA)

“...traíase na cabeza, cun rodete ou molido que facíamos nós con tea e en-
roscábamos; pesaba moito pero non se caía, se aguantaba perfectamente.” 
(MARILUZ)

“...eu estráñome que a todo o mundo agora lle doen os ósos e nós veña a 
fregar no chan, a lavar, a traer a tina na cabeza dende Maceiras. Alí había un 
río, no 54 eu vivía na estación. Atravesaba a vía e baixaba a estrada da estación 
a lavar a roupa e agora todo o mundo se queixa e non teñen que lavar nada, 
tíranse os cueiros...” (MARI CARMEN)

“… pola luminaria de San Xoán iamos roubar as mazás de San Xoán. Primeiro 
iamos roubar as mazás á horta de miña avoa paterna e despois as claudias 
xaponesas de Andrés - O Chico- brillaban coa lúa … eu subía á árbore e levaba 
un mandilón grande con petos enormes para poder gardalas... era o que facía-
mos unha vez ao ano!” (MARI LUZ)

“...recordo unhas colchas que se facían de trapos e outras de lá. Eu tiña 
unha máquina para facelas.” (CARMELA)



!

!

 O EXPLENDOR
DA INDUSTRIA

EN FENE
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DATOS HISTÓRICOS

A estrutura económica de Fene muda radicalmente coa creación de 
Astano. Así a oferta de postos de traballo, que orixina un crecemento 
da poboación activa, combinábase coa permanencia de explotacións 
agropecuarias, atendidas na súa maioría por mulleres e persoas maiores 
que contribúen a afianzar un sistema de explotación agraria a tempo 
parcial que se combinaba nas familias con traballo nos estaleiros.

O grande cambio na estrutura de Fene, tanto no incremento de 
poboación como da construción civil, mellora de servizos etc. dáse a finais 
da década dos sesenta e comezos dos setenta. 

A principios dos setenta Astano alcanza o pico na súa plantilla con máis 
de 6.000 traballadores/as directos e máis de 3.000 na súa industria auxiliar. 
Moitos destes traballadores viñan doutros concellos non so de Ferrolterra 
senón que tamén doutras áreas de Galicia e León.

Pensamos que outro feito que axuda ó grande cambio de Fene é a 
inauguración da Ponte das Pías que sumado no tempo ó auxe de Astano 
converten ó noso Concello nun centro de desenrolo. 

Un exemplo deste grande cambio podería ser a Barriada de San 
Valentín. Esta barriada, composta unicamente por traballadores/as de 
Astano, inaugurase no ano 1971 e na súa primeira fase conta con 384 
vivendas que aumentan a 624 coa segunda fase. A San Valentín veñen 
a vivir moitos traballadores que tiñan o seu domicilio noutros concellos 
da comarca: Ferrol, Ares, Mugardos.... e tamén doutras parroquias do 
Concello de Fene.

  Durante a meirande parte do século XX Fene experimenta unha evo-
lución á alza na súa demografía. No 1900 Fene tiña unha poboación de 
aproximadamente 5.400 habitantes. A emigración a Cuba, Venezuela... dos 
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anos 20 orixina un leve descenso da poboación. A poboación vai pouco a 
pouco medrando e nos primeiros anos trinta Fene ten unha poboación de 
aproximadamente 6.500 habitantes.

Dende os anos 30 en diante a poboación irá medrando e chegará a case 
os 10.000 habitantes nos anos sesenta e sobrepasará os 15.000 a comezos 
dos anos 80. Este forte incremento da poboación coincide co boom da 
construción naval e ó forte incremento do persoal de Astano.  

O forte incremento da poboación significa un forte incremento na 
construción civil xa que había moita demanda de vivendas. O forte incre-
mento da construción civil dos anos sesenta – setenta muda totalmente a 
fisionomía do noso Concello dando paso a novas rúas, edificios máis altos 
e un grande cambio na maioría das súas parroquias.

Fúndase o día 15 de outubro do 1941, 
como sociedade de responsabilidade limitada, 
cun capital subscrito de 1.600.000 Pts. O seu 
fundador e primeiro director foi o enxeñeiro 

e capitán de navío 
José María González 
– Llanos Caruncho 
que prestara servi-
zos na Sociedade Española de Construción Na-
val (máis tarde Bazán).

Astano nace co fin de dedicarse á con-
strución e reparación de pequenos barcos de 
pesca, para o cal conta unicamente coas insta-

lacións e terreos que ocupaba o estaleiro de Ramón Aguilar, a quen José 
María Gónzales Llanos llo merca en xuño de 1941. A superficie das insta-
lacións ocupaban 3.000 metros cadrados e tiña un persoal de trinta e tres 

operarios, cifra bastante importante para unha 
empresa que partía de cero.

O primeiro buque entregado foi o “Coman-
dante Lobo”, pesqueiro de madeira 23 m. de 
eslora, de 124 toneladas e propulsado a vapor. 
Este buque para a empresa Planas y Cia. S. A foi 
entregado en decembro de 1942.

Astilleros y Talleres del Noroeste
(ASTANO)



– 36 –

Durante os primeiros anos da súa existencia Astano tamén traballa  
como auxiliar de empresa Sociedade Española  de Construción Naval que 
no ano 1947 pasaría a denominarse Bazán. Pouco a pouco, Astano vai con-
solidando a súa total autonomía, mesmo chegando a absorber a bastantes 
dos traballadores máis cualificados da Bazán ao apostar polo aceiro e por 
construír buques de mediano tamaño feito que acontece a partir do ano 
1948. 

O ano 1944 é básico na curta vida de Astano, a entrada de diñeiro de 
Industrias Gallegas S. A. pertencente ó holding do Banco Pastor resulta 
decisiva. Astano transfórmase en sociedade anónima e multiplica por dez 
o capital inicial, que agora ascende a 20 millóns de pesetas, cantidade moi 
importante nesa época. Neste ano o persoal de Astano era xa de 715 per-
soas e tan so sete anos despois, no ano 1951, o persoal xa era de 1.225 
persoas. 

Coa entrada do diñeiro de Industrias Gallegas S. A. se inverte nas pro-
pias instalacións coa construción de tres carros varadoiros, peiraos de ar-
mamento máis amplos e a construción de obradoiros para a construción 
da maquinaria propia que permitise confeccionar pezas de aceiro. 

No ano 1948 incorpórase ao consello de administración Pedro Barrié 
de la Maza, presidente do Banco Pastor, home de gran influenza política e 
económica que da orixe a unha forte expansión polo apoio financeiro do 
Banco Pastor.

A primeira modernización de empresa ten lugar no ano 1953 obtendo 
a concesión das marismas do lado este e mercando a ostreira colindante. 
Isto lle permite comezar a construción do dique número un para buques 
de 15.000 toneladas, a edificación do novo taller de maquinaria, a amplia-
ción do taller de fundición e un novo pavillón para oficinas. 
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   No ano 1957 iníciase outra modernización e ampliación da factoría 
coa construción dun gran taller de ferreiros de ribeira, un parque de al-
macenamento de chapas, dúas gradas, peiraos de armamento, ampliación 
do taller de maquinaria...

No ano 1968 Astano acóllese ós beneficios da Acción Concertada coa 
Administración que permite aumentar a capacidade das instalación exis-
tentes, así como a construción doutras novas como os talleres de bloques 
planos, bloques curvos, novas liñas de atraque. Mención especial merece a 
construción dunha grúa pórtico cunha capacidade de 800 toneladas. Neste 
ano o persoal de empresa era xa de 3.140 empregados que chegarían ós 
máis de 6.000 no ano 1972 ós que habería que sumar os milleiros de tra-
balladores da industria auxiliar.

Información recopilada por Valentín García Modrón
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OS NOSOS RECORDOS
No relato dos recordos desta época durante as sesións de traballo perc-

ibíase o sentimento de orgullo e a nostalxia que nos invadía a todos/as á 
hora de falar da grandeza de ASTANO, do bulicio que deu ao concello e da 
bonanza que trouxo á súa xente; porque Fene era unha referencia impor-
tante na comarca, en Galicia e nos atrevemos a dicir que incluso coñecida 
en lugares tan afastados de aquí como Xapón ou Estados Unidos.

A mellor forma de explicalo é que poidades ler as nosas vivencias. Ta-
mén queremos compartir convosco neste apartado a experiencia de dúas 
mulleres que traballaron en ASTANO: Conchita e Mari Cruz; e a descrición 
da Central Teléfonica de Fene, un avance importante para o concello no 
referente á comunicación que tivo repercusións positivas en moitas fac-
etas da mesma.

!

1.COMPARTINDO VIVENCIAS 

APRENDICES DE ASTANO
“...dende o 58 ata o 62 foi unha moratoria, non había traballo en ASTANO, 

houbo un parón;  pero no 63 xa comezaron a levantar e a meter a aprendices e 
tamén xente de fóra” (JUANJO)

“ Cada aprendiz na empresa tiña un número de matrícula - o número que 
tiñas na empresa- e o número de chapa, que era o número dentro do gremio ao 
que pertencías. Eu tiña o 3718 como nº de matrícula, o de chapa ía cambiando 
a medida que ía subindo de curso (de 1º a 4º). Tamén aumentaba o soldo a 
medida que ías pasando os cursos: en 1º cobrabas 100 pesetas, en 2º 200 ptas., 
en 3º 300 e en 4º 400. Unha vez que acababas estes cursos xa eras operario e 
cobrabas 600 pesetas.” “...estabamos todo o día no taller, ás 07:45 entrábamos 
igual que os traballadores e iamos cos operarios a traballar. A partir de 2º xa 
comezabas a traballar so. Ás 16:45 dábanse as clases (Matemáticas, Relixión, 
Política, Física e Química...) pola mañá tamén facíamos ximnasia” “...naqueles 
tempos o que entraba en ASTANO era como o que tiña unha carreira universi-
taria...” “...tiñamos 15 días de vacacións...”  “...os grupos que había en ASTANO 
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eran: armadores, monturas, electricidade, maquinaria, gálibos e plomeiros...” 
“ ... a última vez que se colleron aprendices creo que foi no 76, pero non estou 
seguro”...”  (JUANJO)

“... a maior parte dos aprendices eran da comarca, pois eran rapaces/as de 
14 ou 15 anos.”  (TERESA)

“Acórdome que os nenos aprendices  saían en grupos a facer ximnasia, pola 
estrada vella do peirao de Perlío. Eu tiña que levarlle o almorzo a meu pai á 
fábrica de Baldosas que estaba xunto ao peirao dábame moita vergonza pasar 
por alí e todos facendo ximnasia. Eu tiña 14 anos e, claro, algúns te dicían algo, 
outros te miraban …” (MARI CARMEN)

“… había rapaces/as que viñan dende moi lonxe camiñando para traballar 
en ASTANO, eu recordo un compañeiro que viña de Bouzarredonda, da Moure-
la” (CAZÁS)

ASTANO e BAZÁN 
“Onde está agora ASTANO era unha ribeira coa casa dos avós de Juanjo 
e un peirao, o demais era ribeira e xunqueira. Despois cortaron o Castro 
Prehistórico, onde estaba o local, para engadirlle Astano á empresa” 
primeiro fixeron unhas oficinas e despois o de proxectos, alí estaban as 
calquistas.” (CARMELA)

“Eu vivía alí abaixo de todo, onde facía os barcos Ramón Aguilar, que 
meu pai lle dicía a miña nai que se pasaba o día mirando o que facían os 
traballadores. A nosa casa a tivemos que deixar, ¿sabes por que? porque 
alí fixeron as primeiras oficinas de ASTANO. Era unha casa de Ambrosio, 
que xa tiña cociña con azulexos, porque a preparaban para veraneantes de 
Ferrol. Tivemos que deixar tamén a fábrica de Baldosas e trasladala para 
o Peirao” (MARI CARMEN)

“Había por onde está agora Astano un chalet precioso con xardín que 
tiraron para poder facer a ampliación. Estaba nun alto e Subías a costa e 
en cada esquiniña había plantas de todo tipo.” (MARILUZ).

“...dábanche os cartos nuns sobres marróns feitos a man. As contas e todo 
o que se levaba na oficina da empresa eran a man tamén...” (JUANJO)

“...a min en Bazán dábanme os cartos nun papel envolto que poñía por 
fóra o teu número de matrícula. Cando casamos Teresa e eu xa mo daban 
nun sobre marrón tamén. O 1º mes que casamos tiña o número 4195. 
Aquel mes eu cobrei 4.089 pesetas” (CAZÁS) “eu pensei que o número que 
viña por fóra era o que tiña que cobrar, polo que lle dixen -déroche 100 
pesetas de menos, equivocáronse-“ (TERESA)
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 “...para anunciar a entrada dos traballadores en ASTANO tocaban o pito 
ou serea. O 1º toque era ás 07:35, para avisar de que quedaban 10 minutos 
de marxe para entrar; ás 7:45 tocaba de novo para indicar que tiñas que 
estar no taller; á unha e media para entrar volvía a tocar a sirena e ás seis 
tocaba de novo e isto tódolos días” (JUANJO)

“ ...meu avó era quen tocaba o pito” (TERESA)

“...en Ferrol para entrar tocaban o canonazo... era como un reloxo e aquí 
en Fene o escoitábamos . ...cando isto ocorría todos tiñamos que pararnos 
e poñernos firmes; incluso os cidadáns...se pasaban por diante dalgún dos 
sitios onde estaban izando a bandeira tiñan que parar...” (TODOS)

“...recordo ver aos homes todos por alí na beira da rúa comendo. As 
mulleres e fillas traiámoslles a comida no descanso e comíamos por alí.” 
(MARI LUZ)

“...miña nai lle ía levar a meu pai a Ferrol a comida na lancha...” (TERESA)

“... en Bazán a 1ª ración que nos deron por Nadal: cuarto litro por persoa 
de aceite, media tableta de marmelo, media de turrón e creo que nada 
máis” (TERESA)

“...aquí daban un paquete por cada produtor, daba igual cantos fosen 
na casa. Cando empezou IMENOSA xa non daban cestas, senón cartos”. 
(AMPARO)

“...o primeiro Economato creouse no 52-53...había o dos víveres e o da 
roupa... e a panadería estaba tamén por alí...” (CONCHITA)

“ ...aquí mesmo na entrada de ASTANO, arriba, onde estaba a caseta 
dos gardiáns había xa un barracón que foi o 1º Economato. Alí estaban o 
Señor Barcia (que era o que despachaba) e Musa (a que facía os tikets, o 
pedido), pois no Economato había que pasar pola fiestriña para dicir o que 
ías buscar, anotábancho e pagabas. Coa nota despois despachábante as 
cousas. Despois pasouse todo ao baixo dos comedores, para unha parte 
dela. O comedor tiña 2 plantas. Arriba nun dos lados estaba o economato 
de víveres, máis tarde o fixeron de roupa tamén.” (JUANJO)

“... despois, por onde estaba a Estrella estivo o Economato dos xoguetes e 
da roupa...” (CONCHITA)

“...os economatos eran so para as persoas da empresa e  para a Garda 
Civil” (AMPARO)
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AS BOTADURAS DOS BARCOS
“....recordo que no parte nacional, cando se fixo a botadura do Arteaga, 
o periodista Enrique Mariñas o presentou como un barco no que na súa 
cuberta cabían 3 campos de fútbol”. (CAZÁS)

“...viñeron construtores xaponeses á botadura, porque non se crían que 
se fose a conseguir, pensaban que ía romper... foi o 1º barco dese tamaño 
que saía de gradas” (JUANJO) 

“Cando botaron o Arteaga ata os nenos dos colexios non tiveron clase”“...
na botadura do 3º barco viñeron os reis. Preparouse a comida nunhas 
carpas e de 1º tiñan no menú percebes e tivérono que quitar porque nas 
comidas de etiqueta non se podía comer coas mans” (CARMELA)

O CRECEMENTO DE FENE
“... chegou un momento no que aquí se empezaron a facer barcos moi 
grandes, como o Arteaga, e facía falta moita xente... viñeron persoas 
de Asturias, de Bilbao, etc...chegamos a ser na empresa 10.000-11.000 
persoas...de ASTANO eramos 6000, o resto eran de compañías contratadas 
que viñan de fóra.” (JUANJO)

“...a xente viña para aquí e había casas particulares que daban habitacións, 
como a casa de Chicho o das Chancas- El Túnel-, A Nosa Casa, O Baradero, 
o Caracas, o Américans, o Hotel Nomar. Este era dun fillo de Ramón dos 
Barcos, é o nome del ao revés.” (TODOS)

“...o Baradero xa era unha tenda antiga, unha tasca. A xente viña por 
exemplo de Venezuela e lles daban comidas...e ao lado da Fábrica de meu 
pai estaba tamén o de Ambrosio, que era outro bar de comidas...” (MARI 
CARMEN)

“...en Sillobre xa non había casas para alugar, ata as bodegas sen servizos 
se alugaban” (TERESA)

 “Había moito movemento, moita xente estranxeira... especialmente cando 
viñan os barcos gregos, con chicos guapísimos, isto enchíase... os xoves e 
os domingos, que había iamos ao paseo e faciamos un paseo. Era cando 
viñan os chicos a visitarnos e era cando se ligaba. Sacábamos as nosas 
mellores galas, que daquela vestíamos como señoritas.” (MARILUZ)

“Moitas empresas da zona se crearon arredor de ASTANO este deulle vida 
a tódolos talleres da vila.” (CAZÁS)

 “A canteira se beneficiou do auxe de Astano, tanto por Astano como pola 
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ponte. Había tanta demanda de pedra para Astano que pasaban camións 
deseguido, era un ruído constante e ata tremían as casas” (AMPARO)

“ aproximadamente no ano 69-70 fíxose a ponte das Pías, pois antes para 
ir a Ferrol había que ir por Neda” (JUANJO)

“...en outubro do 69 aínda non estaba a ponte feita. Nós iamos paseando 
tódolos domingos a ver como ían avanzando. Da canteira do Reboredo de 
Sillobre saíu toda a pedra para facelo.” (AMPARO)

“...as vivendas de San Valentín  fixéronse no 71, despois da ponte. Os 
terreos cedeunos a empresa. Fíxose unha cooperativa, a través dos comités 
de empresa. Maximino Souto Valado foi o promotor. A xente que estaba 
traballando alí podía solicitar a vivenda. Cando chegou a hora na que as 
entregaron houbo xente que renunciou, pois eran moitos cartos compralo, 
poñerlle mobles e todo” (JUANJO)

“... San Valentín era unha Xunqueira e alí había un campo de fútbol, alí era 
onde se facía a ximnasia dos aprendices” (AMPARO)

“...fixeron as vivendas en 2 fases. 1º fixeron as máis baixas, de 4 pisos e 
despois fixeron as torres, que xa eran máis altas” (TERESA)

“ …en San Valentín intentaron facer un verdadeiro barrio, con Capilla 
e Colexio, que son os elementos que precisa para que así se considere” 
(CARMELA)
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A Central Telefónica de Fene

A Centraliña de teléfonos de Fene estaba na Porta do Sol (hoxe Av/ 
Naturais de Fene), ao lado da Ferretería Dobarro. Era una casa cun baixo 
e unha planta onde a telefonista, Purificación Villanueva Carrillo (Pura), 
vivía co seu irmán Nicolás, a súa cuñada Marina Aguilar e cos seus sete 
sobriños/as, dos cales as nenas- María e Mariluz- sendo mozas xa facían 
quendas para axudar na centraliña. Alí tiñan a súa máquina de bordar, 
para aproveitar o tempo, mentres non tiñan que atender ás chamadas. 
Tamén os rapaces – Moncho e Juan José- despois da escola axudaban no 
reparto dos avisos de conferencias e telegramas.

A centraliña estaba no baixo, na primeira habitación entrando á es-
querda; o resto da vivenda era para uso familiar. Nesta habitación, ao en-
trar xa se vía á esquerda colgado o teléfono para os usuarios/as; á dereita 
un banco para sentarse mentres se esperaban as conferencias, as cales 
podían tardar segundo houbese ou non liña dispoñible. Un pouco máis 
ao centro había unha mesa e unha cadeira, onde se redactaban os tele-
gramas e xa na parede do fondo nun lado atopábase o cadro da central-
iña, que tiña un certo número de orificios por onde se inserían as cara-
villas. Estas servían para conectar as comunicacións e saían da parte de 
abaixo, onde tamén había unha pequena mesa onde a telefonista facía 
as súas anotacións no libro das conferencias. Na parte dereita do cadro 
atopábase colgado o teléfono da telefonista, que tiña unha manivela que 
servía para efectuar as chamadas á central, que se atopaba en Ferrol. Todo 
este aparataxe alimentábase cunhas pilas secas cilíndricas, duns 15 a 20 
centímetros, de cor gris que ían introducidas nunha caixa negra. Cando 
estas se gastaban ou estragaban, avisábase a un técnico que viña de Pont-
edeume para repoñelas.

A centraliña de Fene dependía da de Ferrol, é dicir, que tódalas co-
municacións de Fene pasaban por ela. Na zona había outras centraliñas, 
como a de Atios (Valdoviño), Xuvia, Chao de Aldea (Maniños), Balocos...

Nos anos 50 en Fene había moi poucos teléfonos particulares. Recorda-
mos os seguintes: nº1-ASTANO; nº2- Garda Civil; nº4 ASTANO; nº5- Con-
cello; nº6- Ribera Roibal; nº7- PEBSA; nº8- a tenda de Abel. Tamén o tiñan 
o Xulgado; os médicos D. Paco e D. Demetrio; a farmacia de Teodomiro 
Hidalgo Rivas; o dentista Chanolo; Chanqueiro (taller de automóbiles); a 
RAN; Adoración Veiga –Chon-; Comesaña; o cine “Cinema Fene”; e poste-

Por  Juanjo Villanueva Aguilar
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riormente o Franlaza. Estes eran algúns, pero non sobrepasaban os vinte. 
Todos dependían da central para chamar a outros usuarios, non podían 
facelo directamente.

As persoas que non tiñan teléfono particular tiñan que acudir á central-
iña para poder chamar. Debían pedir á telefonista a conexión (por exem-
plo: “co 58 de Ferrol”); esta normalmente o mandaba esperar, pois a co-
municación podía tardar uns 5 minutos en establecerse. Para isto dáballe 
á manivela e comunicaba coa central de Ferrol para pedir a conexión con 
dito número e cando este lle daba liña, xa por medio das caravillas se co-
municaba ambos números e se avisaba ao usuario que estaba esperando 
dicindo “al habla con el nº 58”. Este, dende onde estaba o teléfono descol-
gaba e xa se establecía a comunicación. 

Nun principio non había ningún lugar reservado para falar e as conver-
sas se podían escoitar. Simpático resultaba o caso dun home que acudía a 
miúdo para chamar á empresa de autobuses Ideal Gallego para pedir un 
asento para viaxar á Coruña e lle dicía textualmente “mire, quiero un bil-
lete para ir a La Coruña, pero que no sea a caballo de la rueda”. Había outro 
home que habitualmente falaba cun amigo de Puertollano e se despedía 
sempre con “ abrazos y besos para tu mujer!”. Máis tarde xa se colocou un 
pequeno locutorio e as conversas eran máis privadas.

Cando a conversa remataba a telefonista pedía a Ferrol o importe 
da chamada e este era o que se lle cobraba ao usuario. Dita transacción 
quedaba anotada nun libro que ao seguinte día había que confrontar con 
Ferrol. Igual pasaba con tódalas conferencias que facían os abonados 
dende os seus domicilios; facíanse uns recibos de tódalas conferencias e 
isto se mandaba á central de Ferrol. Dende alí, a finais de mes, se lles 
enviaban os recibos con tódolos gastos das chamadas, impostos, abonos, 
etc. Estes recibos tamén eran cobrados pola centraliña de Fene.

Cando chegaba un aviso de conferencia para calquera persoa da zona, 
dende a centraliña se encargaban de facer chegar este aviso ao domicilio 
da persoa destinataria. Tratábase dun impreso amarelo no que se espe-
cificaba o día e a hora na que tiña que acudir á centraliña para falar. Ta-
mén se tiñan que entregar os telegramas, estes eran azuis e ían cerrados. 
Disto tamén se encargaban os sobriños de Pura; primeiro Moncho e cando 
este comezou a traballar en Astano no 56 pasou a facelo Juan José (con 
9 anos), aínda que ás veces era bastante distancia para uns nenos. Con-
seguían bastantes propinas; contan que conseguían máis cartos con elas 
que cando empezaban a traballar co soldo de aprendiz, pois os cartos o 
entregaban na casa e o das propinas era todo para eles. Contan que nal-
gunhas casas eran moi espléndidos e lles daban ás veces ata 5 pesetas. 
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Algúns dos lugares aos que adoitaban ir eran Sillobre, Magalofes, Baral-
lobre ou Perlío.

Aquí temos un exemplo dun telegrama:
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Nun principio, dadas as características da sociedade daqueles anos, 
ASTANO era un mundo de homes. As única mulleres que traballaban o 
facían en tarefas de limpeza, servizo de comedor, o Economato... Pero a 
medida que o cambio na sociedade se foi palpando, as mulleres comezaron 
tamén a incorporarse noutras áreas da vida do estaleiro. Sen embargo, can-
do se casaban deixaban o traballo. O primeiro dos postos que comezaron 
a cubrir foi o de “calquista”. Contamos coa sorte de que algunhas destas 
primeiras mulleres aínda seguen con nós e tiveron a amabilidade de con-
tarnos a súa experiencia.

A primeira traballadora de ASTANO
Por  Mª Luz Arias Suárez

No mundo laboral de empresas gobernadas normalmente por homes, 
a muller o tiña difícil para entrar, por iso a nai de Mª Cruz, “Paca” Vidal, 
tivo o valor e coraxe de coller á súa filla e levala a ASTANO para que a 
aceptaran de aprendiz. Isto foi en 1942 e así foi como una nena de 14 anos 
foi a pioneira no estaleiro.

Naquel tempo machista esta decisión tomada por “Paca” recibiu nu-
merosas críticas do seu entorno por sacala da escola, cousa que non era 
certa xa que a nena tódalas tardes ía a Ferrol á clase.

O certo é que a Mª Cruz non lle gusta rememorar certas etapas, pero si 
recorda con moito cariño e respecto ao director Rafael Bescos Pedreira e 
a algúns compañeiros. Naqueles tempos a mentalidade da xente era moi 
atrasada, e unha nena no medio dun mundo de homes era cousa compli-
cada. Ao principio custoulle moito adaptarse, era tímida e tiña medo ao 
volver da clase na lancha dende Ferrol, era noite e tiñan que ir buscala.

E alí estaba ela, traballando nunha pequena casa habilitada no vello 
ASTANO, onde instalaron as oficinas e os talleres de delineación, así foron 
os seus primeiros pasos na empresa con moitos nervios e paciencia.

Non coñezo aos seus compañeiros, e non podo preguntar por esas 
pequenas anécdotas das que estou segura haberá moitas; pero confór-
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mome con esta pequena historia, síntome orgullosa de ser a súa veciña e 
penso que podo considerarme unha boa amiga.

Mª Cruz, xa sei que non che gusta recordar algunhas vivencias laborais, 
pero douche as grazas polo coraxe que demostraches sendo así un grande 
exemplo para as mulleres de seguintes xeracións.

A experiencia dunha calquista
Por Amparo Saavedra Salgado

Conchita foi unha traballadora de Astano. Traballou como calquista, o 
seu pai morrera nun accidente dentro da empresa. Cando  isto  sucedía, 
os descendentes tiñan  prioridade a optar a un emprego, ela era menor de 
idade e con catorce anos xa comezou a prepararse  para poder presentarse  
ao devandito emprego. Aos dezasete anos, despois de pasar  por unhas 
probas, foi admitida e conta que entrou a traballar en maio  de 1956, no 
taller de delineación, alí exercía como calquista. O seu traballo consistía 
en calcar os planos con papel vexetal , eran corenta homes e tres mulleres 
,nunca sentiu discriminación  algunha , ao contrario eran  queridas e re-
spectadas.

En horario de inverno entraban a traballar ás oito menos cuarto da 
mañá e saían ás seis e media da tarde, dábanlles unha hora e media para 
comer. O  horario de verán era de oito e media a dúas  da tarde. Cobraba 
naquel entón 550 pesetas ao mes (que era un soldo nada despreciable). 
O emprego mantívoo até os vinte anos, que contraeu matrimonio,  pois 
naquel entón a muller perdía por lei o emprego  ao casar.



!

!

 FENE …
O DECLIVE?
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DATOS HISTÓRICOS

No ano 1972, debido ás dificultades que atravesaba a empresa e o im-
pacto destas dificultades no Banco Pastor o INI (Instituto Nacional de In-
dustria) toma o control do 60% do capital e no ano 1979 faríase co 100% 
do capital de Astano converténdose no único accionista e dono da em-
presa.

No ano 1982 Astano pasa a depender da DCN (División de Construción 
Naval) creada neste mesmo ano.

No ano 1984, de triste recordo para esta bisbarra, Astano debe adoptar, 
por mor da reconversión naval, tres decisións que marcan o fin dunha em-
presa que foi referente mundial na construción naval: deixar de construír 
buques civís, reducir o seu cadro de persoal en 3.414 traballadores e reori-
entar a súa produción. Isto dará orixe á súa nova dedicación á actividade 
offshore, onde Astano volveu a dar mostras da súa capacidade volvendo a 
ser un referente mundial neste tipo de construción.

Gustaríanos salientar que cando comeza a reconversión naval as insta-
lacións desta empresa eran das máis completas de Europa e as mellores 
do estado español. Estas instalacións estaban orientadas á reparación de 
buques, fabricación de tubaxes e módulos, de motores auxiliares diésel 
con licenza de MAN, mecanizado de pezas e á construción de buques de 
gran tonelaxe. 

Astano estaba composta por catro Divisións: Naval, Industrial, 
Reparacións e Servizos.

No ano 1985 tivo lugar a segregación da División Industrial que estaba 
dedicada á fabricación de maquinaria e construcións metálicas, constituín-
dose a Sociedade IMENOSA, filial de Astano, que pasou posteriormente a 
integrase na División de Bienes de Equipo do INI. Esta segregación foi mo-
tivada polo plan de reconversión. 

No ano 1987, co buque “Paxo” comeza unha nova actividade a de des-
pezamento. Esta actividade abandonase no ano 1990 por considerarse 
non rendible e despois de despezar tan só 8 buques.

No ano 1987 créase a marca Astilleros Españoles, nome polo que a 
partir de entonces coñeceuse no mercado a antiga DCN. Astano mantivo 
dentro de Astilleros Españoles a súa propia identidade inda que sometido 
á política xeral do grupo.

No ano 1987 entra en vigor o primeiro contrato offshore que consistía 
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nunha plataforma semisumerxible. A actividade offshore remata no ano 
1999 coa botadura do “Discoverer Deep Seas”.

No ano 2000 créase IZAR que está formada por Astilleros Españoles 
e a Empresa Nacional Bazán, Astano intégrase dentro de IZAR como Izar 
Fene.

No ano 2005 créase Navantia que incorporou parte das empresas de 
IZAR. Izar Fene pasou a denominarse Navantia U. P. Fene-Ferrol

O declive e case que desaparición de Astano a podemos ver na evo-
lución do seu persoal directo. Como vimos anteriormente Astano foi in-
crementando paulatinamente o seu persoal ata acadar os máis de 6.000 
traballadores no ano 1972. Po mor da chamada reconversión naval a partir 
do ano 1984 no que 3.414 traballadores/as pasan ós Fondos de Promo-
ción de Emprego o persoal foi decrecendo, no ano 1992 era de 2.017 tra-
balladores/as, no ano 1994 era de 1.971, no ano 1995 era de 1.620, no ano 
1996 era de 1.491, no ano 1999 era de 1.259 e na actualidade é de algo 
máis de 300. A este brutal descenso do persoal directo habería que sumar 
os milleiros de empregos destruídos na industria auxiliar e a incidencia da 
desaparición de Astano na industria e o comercio de Ferrolterra.

Recompilación de información feita por Valentín García Modrón
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OS NOSOS RECORDOS

!

!

!

Foi un pau moi grande para a comarca. A imaxe que teño na cabeza gravada 
é a do enfrontamento entre os que quedaron e os que non. A min tocoume por 
un lado a reconversión e por outro no. Eu pertencía á división industrial pero 
nós éramos excedentes da construción Naval. Non pasamos á reconversión, 
estabamos dentro, pero non dentro de Astano. A D.I. non estaba aínda 
definida como ía ser. Despois se lle puxo o nome de IMENOSA. Algúns 
tiñamos que entrar e viñan aos talleres a que pararas de traballar, e era xente 
que coñecías polo que era moi duro. 
     Juanjo  

!

 

A Reconversión de Astano foi o afundimento para as familias, os 
negocios, etc. Houbo moitos problemas familiares, separacións, depresións. 
Comezou a entrar a política polo medio e mesmo houbo enfrontamento 
de irmáns, etc. Isto era como a galiña dos ovos de ouro, subimos como a 
espuma, era moita a bonanza e de vez quedamos sen nada.

     Mari Luz

!

 

Para min foi tempo de depresión, de angustia. Fomos a manifestacións familias 
enteiras, aquela angustia se sentía; eu só tiña ganas de chorar. Non esperabamos 
semellante golpe, tiñas o teu futuro labrado e de súpeto te vías nunha incerteza 
continua. Hai xente que aínda segue marcada con isto.

      Amparo
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A pesares de que a nosa visión é certamente pesimista, queremos invitarvos a 
todos/as vós a loitar para que este concello siga adiante. Para isto, é imprescindible 
coñecer a súa historia, non perder de vista as súas RAÍCES para poder labrar un 
novo FUTURO.

!

 

!

 

Fene agora é un compás de espera. Antes se podían 
marchar de aquí cando a reconversión pero agora 
ata emigrar está difícil. Como na crise anterior dos 
50, esto precisa moito para levantalo.

    Juanjo

Moi baixo, coa moral polo chan, cos fillos na casa 
sen traballo e futuro. É máis duro que a crise 
anterior, pois á xente lle costa máis pasar dunha 
bonanza á pobreza.                 

    Mari Luz
!

 Un futuro nefasto. Si se amaña será 
despois de moito tempo. Eu creo que os 
nosos ollos xa non o verán.                                                          
   Amparo

!

 

 

!

 

Isto aumentara, o comercio e as casas. Agora non 
hai traballo e todo foi a peor.

    Teresa

Antes viña a xente a Fene e agora vaise a 
xente de Fene 

   Cazás
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Conclusións   

Non podemos rematar este traballo sen agradecer a colaboración das 
persoas que acudiron ás primeiras sesións pero non puideron continuar; a 
Valentín García, que realizou un traballo de recompilación de datos históri-
cos e a Conchita e Mari Cruz, por agasallarnos coas súas testemuñas sobre 
o traballo das mulleres en ASTANO.

E, por suposto, ás entidades que apoiaron económica e tecnicamente o 
programa, como é a Deputación da Coruña, o Concello de Fene e o Centro 
Social de Perlío, quen nos cedeu as instalacións. Especial mención debe-
mos facer á Concellaría de Servizos Sociais, Igualdade e Educación, e á téc-
nica María José Paz en particular, por apostar por este tipo de actividades 
para as persoas que nos atopamos na madurez ou na terceira idade.

Para nós foi un pracer moi grande compartir o noso tempo e os nosos 
recordos tarde tras tarde, polo que animamos á xente a participar neste 
tipo de programas, xa que isto permite manter viva a historia de Fene e 
nos fai sentir vivos a nós mesmos/as.

Esperamos que vos gustara e que vos invite a recordar e compartir as 
vosas propias historias cos vosos veciños/as, os fillos/as, os netos/as... 
NÓS SEGUIRÉMOLO FACENDO!!
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