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D
ar visibilidade aos arquivos como pezas fundamentais dunha sociedade democráti-
ca, facilitar o acceso aos documentos que custodian e garantir a súa preservación 
ao longo do tempo son elementos clave na defensa dos dereitos da cidadanía e na 
construción da memoria individual e colectiva, polo que han ser tamén obxectivos 
que unha política pública en materia de arquivos debe considerar. 

Unha sociedade cada vez máis desenvolvida desde o punto de vista tecnolóxico esixe tamén no-
vas formas de acceso á información e aos documentos. Por iso, se  as tarefas de identificación, 
organización e descrición segundo os principios arquivísticos seguen a ser imprescindibles para 
facilitar a súa localización, contextualización e utilización, cada vez é máis necesario aborda-
las de forma colaborativa e facendo uso de ferramentas que permitan unha maior difusión do 
patrimonio documental e faciliten a súa relación con outros ámbitos do patrimonio cultural. 

Ese é o espírito co que naceu Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia, así como o obxectivo dos 
programas de dixitalización levados a cabo pola Administración pública autonómica galega 
para incrementar o número de documentos cuxas imaxes podemos consultar e utilizar a través 
dela.

Nace pois esta publicación co propósito de animar os profesionais a continuar enriquecendo 
o seu contido e as persoas usuarias a descubrir  as súas potencialidades. Agardamos que 
contribúa ao fortalecemento da función social que corresponde aos arquivos e á mellora do 
coñecemento e valoración do patrimonio documental de Galicia por parte da sociedade no seu 
conxunto.  

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, eduCaCión,
FormaCión ProFesional e universidades
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N
o ano 2010 creábase o Arquivo de Galicia como arquivo intermedio e his-
tórico dos diferentes órganos da Xunta de Galicia ou das entidades de-
pendentes cun ámbito territorial superior a unha provincia e como centro 
de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia. Durante o transcurso 
destes anos o Arquivo de Galicia afianzou o seu papel como elemento 

fundamental no desenvolvemento da xestión documental da Administración de Gali-
cia e como centro visible e representativo do conxunto do patrimonio documental do 
país, obxectivos ambos cos que naceu. Así, o mesmo impulso que fixo posible comezar 
a desenvolver a Administración electrónica permitiu tamén crear o Arquivo dixital, 
que reúne e difunde o patrimonio documental dixitalizado custodiado en diferentes 
arquivos de Galicia.  

Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia é unha plataforma coordinada polo Arquivo de 
Galicia, que facilita a través dun punto único información sobre os documentos que 
se custodian nos arquivos integrados no Sistema de Arquivos de Galicia e permite a 
visualización e utilización das imaxes daqueles que contan con obxectos dixitais aso-
ciados. Ademais contribúe con estes obxectos dixitais á súa difusión a través doutros 
proxectos nacionais ou internacionais como Hispana ou  Europeana, 

Pola súa vez, Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia intégrase en Galiciana. Patrimonio 
Dixital de Galicia, un proxecto no que participan outras institucións da memoria da 
Comunidade autónoma, o que a converte no maior directorio e recolector de patri-
monio cultural de Galicia. O número de imaxes incorporadas a Galiciana increméntase 
constantemente a través dos proxectos de dixitalización. Tanto os financiados con 
fondos propios como os executados no desenvolvemento de programas realizados co 
apoio de fondos europeos (é o caso de Arpad, Geoarpad ou Memoria Dixital de Galicia).  
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En definitiva, Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia é un recurso de información cun espí-
rito colaborativo que pretende achegar o patrimonio documental de Galicia ás dife-
rentes persoas usuarias de maneira sinxela, sen limitacións xeográficas ou temporais, 
utilizando ferramentas tecnolóxicas para a comunicación e ferramentas metodolóxi-
cas que contribúan a contextualizar os documentos de maneira que sexa posible a 
creación de coñecemento.
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GALICIANA. A MEMORIA DIXITAL DE GALICIA

A dixitalización do patrimonio documental

Os documentos cualificados como integrantes do patrimonio documental dunha comunidade 
son parte do seu patrimonio cultural e, como tal, deben ser difundidos e preservados. 

As perspectivas abertas polas tecnoloxías dixitais nas sociedades contemporáneas posibilitan 
un mellor acceso da cidadanía e unha mellor conservación do patrimonio mediante a execución 
de plans e proxectos de dixitalización nos que a cooperación e a colaboración institucional re-
sultan un elemento fundamental. 

No ano 2002, no marco do Programa Memoria do Mundo da UNESCO, un grupo de traballo 
formado por representantes da Federación Internacional de Asociacións de Bibliotecarios e Bi-
bliotecas (IFLA) e do Consello Internacional de Arquivos (ICA) elaboraba unhas Directrices para 
proxectos de dixitalización de coleccións e fondos de dominio público, en particular para aqueles 
custodiados en bibliotecas e arquivos, que foron traducidas ao español por un grupo de traballo 
de coleccións dixitais do Ministerio de Cultura e das comunidades autónomas. O documento, 
que sistematizou a información naquel momento dispoñible respecto aos procesos de dixita-
lización, converteuse nunha referencia inestimable e serviu de pauta para outras directrices, 
recomendacións e plans directores de dixitalización realizados con posterioridade por diversas 
institucións. 

O desenvolvemento tecnolóxico permitiu tamén a creación de estruturas de agregación de 
contidos que posibilitan que a documentación que está fisicamente en distintos lugares poda 
ser consultada desde un solo punto a través de Internet. Estas estruturas poden xuntar con-
tidos procedentes de diferentes organizacións atendendo a múltiples criterios, entre eles o 
de pertencer a unha mesma comunidade territorial (de carácter nacional ou supranacional), 
recolectando os metadatos que van asociados ás propias imaxes. Calquera proxecto de dixita-
lización do patrimonio documental debería ter como obxectivo final a súa integración nestas 
estruturas de agregación que fan posible unha difusión a gran escala. Unha parte fundamental 
destes metadatos corresponden ás descricións arquivísticas normalizadas. 
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ARQUIVO TOTAL  OBXECTOS 
DIXITAIS

TOTAL DE
IMAXES

TOTAL REXISTROS 
DESCRITIVOS

arquivo muniCiPal de Ferrol 35.018 109.819 161.883

arquivo do reino de GaliCia 28.262 833.949 318.965

arquivo de GaliCia 15.339 218.505 84.073

arquivo da real aCademia GaleGa 8.587 41.395 37.971

arquivo HistóriCo ProvinCial de luGo 5.002 323.657 289.986

arquivo da FundaCión rosalía de Castro 4.143 20.938 4.305

arquivo da FundaCión viCente risCo 4.042 115.991 4.080

arquivo HistóriCo ProvinCial de Pontevedra 2.431 423.855 144.153

arquivo HistóriCo ProvinCial de ourense 2.082 358.872 53.325

arquivo HistóriCo da FundaCión 10 de marzo 1.547 38.567 1.677

arquivo da FundaCión Penzol 1.544 3.289 1.558

arquivo muniCiPal de Pol 1.028 73.069 1.041

Centro de doCumentaCión e arquivo da udC 802 2.681 12.125

arquivo muniCiPal de ribeira 643 83.659 3.257

arquivo muniCiPal de tui 359 183.584 731

arquivo muniCiPal de betanzos 343 81.153 3.745

arquivo muniCiPal da Coruña 268 677 19.892

arquivo muniCiPal de ortiGueira 204 86.325 4.983

arquivo muniCiPal de vimianzo 165 16.313 237

arquivo muniCiPal de muros 133 25.073 223

arquivo muniCiPal de Culleredo 108 19.743 110

arquivo muniCiPal de berGondo 103 14.904 3.927

arquivo muniCiPal de avión 99 25.913 115

arquivo muniCiPal de ribadeo 64 26.152 95

arquivo muniCiPal das Pontes de GarCía rodríGuez 41 12.676 43

arquivo muniCiPal de Cambre 26 4.365 28

arquivo muniCiPal de boqueixón 15 1.410 17

arquivo muniCiPal de Foz 10 5.025 5.476

arquivo do instituto de ensino medio xelmírez i 1 10 360

TABOA 1
TOTAL DE DOCUMENTOS DIXITALIZADOS NOS ARQUIVOS INTEGRADOS EN GALICIANA. ARQUIVO DIXITAL DE GALICIA*

* Datos a 31 de decembro de 2021
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Dado que o patrimonio documental é moi amplo e que a dixita-
lización é un proceso custoso e consumidor de moitos recursos, 
resulta fundamental a cooperación institucional e a planificación e 
coordinación no seu desenvolvemento. 

Planificar implica, en primeiro lugar, seleccionar os documentos 
que se van a dixitalizar, atendendo a  criterios e requisitos previa-
mente establecidos. A participación en proxectos de dixitalización 
de ámbito nacional, autonómico, pero tamén a planificación espe-
cífica de cada centro implica a fixación duns obxectivos concretos 
para cumprir no longo ou medio prazo. Neste proceso o papel dos 
responsables dos arquivos, como coñecedores dos fondos que cus-
todian e das necesidades dos usuarios que os consultan, resulta 
determinante. 

Coordinar todos os traballos a desenvolver resulta tamén funda-
mental para lograr a converxencia. Galiciana. Arquivo Dixital de 
Galicia incorpora os resultados de múltiples proxectos de dixita-
lización, a maioría deles financiados ou cofinanciados pola propia 
Xunta de Galicia con recursos propios e con fondos europeos, e os 
fai accesibles a través dun punto único, permitindo ademais a súa 
agregación por recolectores de carácter autonómico, nacional ou 
supranacional como Galiciana. Patrimonio Dixital de Galicia, Hispa-
na ou Europeana, así como a súa preservación a longo prazo. Isto 
permite dar cumprimento ao artigo 16.2 da Lei 7/2014, do 26 de 
setembro, de arquivos e documentos de Galicia, que establece que 
a Xunta de Galicia promoverá a converxencia de arquivos, bibliote-
cas e museos na conservación e acceso ao patrimonio documental 
a través de directrices e políticas integradas para a súa dixitaliza-
ción e difusión.

A finais do ano 2021 Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia contaba 
con 1. 269.838 documentos dixitalizados e 3. 151.569 imaxes.

Proxecto ARPAD

O obxectivo deste proxecto, levado a cabo entre os anos 2013 e 
2016 e cofinanciado con fondos europeos (Programa operativo 
POCTEP), foi impulsar a implementación das tecnoloxías da infor-
mación e das comunicacións nas administracións públicas da área 
da Eurorrexión Galicia e Norte de Portugal, no contexto do desen-
volvemento da Administración electrónica e da utilización de ser-
vizos dixitais por parte da cidadanía. 

Podemos dicir que o seu eixo principal foi a creación das infraes-
truturas necesarias para construír o Arquivo dixital de Galicia, 
concibido como un sistema integral de xestión documental, tanto 
dos documentos nacidos dixitais como daqueles outros que sexan 
dixitalizados, así como o establecemento de procedementos e a 
fixación de estándares en relación a esta xestión. No que se refire 
á dixitalización, foi elaborado un estándar técnico que establecía 
as condicións que deberían cumprir os procesos de dixitalización.  

De forma complementaria, outra liña de actuación tivo como fina-
lidade a dixitalización e preservación de documentos integrantes 
do patrimonio documental dos estados participantes, prestando 
especial atención ao contexto transfronteirizo. Para alcanzar este 
obxectivo foron dixitalizados documentos de diversos fondos docu-
mentais custodiados nos seguintes arquivos do Sistema de Arqui-
vos de Galicia: Arquivo do Reino de Galicia (fondo da Real Audiencia 
de Galicia e grupo de fondos das diversas xuntas e deputacións 
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establecidas en Galicia a raíz da Guerra da Independencia), Arquivo 
Histórico Provincial de Ourense (fondo da Delegación Provincial do 
Ministerio de Facenda en Ourense e do Mosteiro de Santa María a 
Real de Oseira) e Arquivo municipal de Tui (fondo documental do 
Concello de Tui). Un total de 134.814 imaxes de documentos cun 
ámbito cronolóxico comprendido entre os anos 1155 e 1977.

Proxecto Geoarpad

No ano 2017 púxose en marcha un novo proxecto cofinanciado con 
fondos europeos, tamén dentro do Programa operativo POCTEP, 
para protexer e impulsar o valor do patrimonio cultural e natural, 
como soporte de base económica da rexión transfonteiriza de Ga-
licia e o Norte de Portugal. Dado que crear un Sistema de informa-
ción fundamentado nas TIC para a xestión do patrimonio cultural 
cunha vertente xeoespacial constituía o seu obxectivo fundamen-
tal, o proxecto denominouse Geoarpad. 

Tamén neste caso unha das súas liñas de actuación consistiu na 
dixitalización do patrimonio documental transfronteirizo e a súa 
posta a disposición a través de repositorios on line autonómicos, 
nacionais e europeos, promovendo a difusión do patrimonio cultu-
ral de Galicia e Norte de Portugal a nivel internacional. 

Rematado no ano 2020, a súa execución, polo que a participación 
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se 
refire, supuxo a incorporación de 1.153.698 novas imaxes corres-
pondentes aos seguintes arquivos: Arquivo de Galicia, Arquivo do 
Reino de Galicia, Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Arquivo His-
tórico Provincial de Ourense e Arquivo Histórico Provincial de Pon-

tevedra. Dada a vinculación do proxecto co territorio, destacamos 
a dixitalización de documentos relacionados coa xestión catastral 
ao longo da historia: libros do Catastro do Marqués de Ensenada, 
1752-1754, libretas de campo do catastro de urbana (primeira dé-
cada do século XX) ou fotografías aéreas do catastro parcelario 
realizado na década dos anos de 1950.  

Elaborouse ademáis unha metodoloxía para a planificación e exe-
cución de proxectos e programas de dixitalización co propósito de 
servir de axuda aos responsables de arquivos que queiran difundi-
los a través de recolectores e agregadores de información. 

Memoria Dixital 

Este ambicioso proxecto está financiado pola Axencia para a Mo-
dernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e cofinanciado nun 
80% polo Fondo Europeo de desenvolvemento rexional no marco 
do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020.

O obxectivo é a creación de recursos dixitais coa finalidade de pre-
servalos e difundilos a través de Galiciana. Patrimonio Dixital de 
Galicia e así contribuír á construción da Memoria Dixital de Galicia 
por medio dun plan estratéxico de dixitalización do patrimonio cul-
tural material e inmaterial galego.

Establecéronse dúas liñas de actuación: a destinada á dixitaliza-
ción de fondos custodiados nos arquivos históricos da Xunta de 
Galicia e a dirixida a outro tipo de arquivos integrados no Sistema 
de Arquivos de Galicia. 
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No primeiro caso continuouse o proxecto de dixitalización dos li-
bros do Catastro do Marqués da Ensenada iniciada no proxecto 
Geoarpad (189.900 imaxes correspondentes a libros reais e per-
soais custodiados no Arquivo do Reino de Galicia e nos arquivos 
históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra). Tamén fo-
ron dixitalizadas 11.000 imaxes correspondentes a libros do fondo 
da Casa de Comercio e Banca Bengoechea custodiado no Arquivo 
de Galicia do período comprendido entre os anos 1820 e 1874. 

A segunda liña de actuación foi dirixida aos órganos estatuta-
rios da Comunidade Autónoma de Galicia e a entidades locais de 
Galicia, universidades, entidades privadas sen fins de lucro, reais 
academias, e as academias de Galicia oficialmente establecidas e 
recoñecidas e entidades e organizacións, públicas ou privadas sen 
animo de lucro, que dispoñan de activos do patrimonio cultural de 
Galicia susceptibles de ser incorporados e difundidos a través de 
Galiciana. Patrimonio Dixital de Galicia

Os beneficiarios concretos do proxecto na primeira convocatoria, 
desenvolvida entre 2018 e 2020, foron o Arquivo Universitario de 
Santiago de Compostela, os arquivos municipais de Ortigueira, 
Muros, Ribadeo, Pol, Betanzos, Vimianzo, Marín, Ribeira e Avión, 
o Arquivo Histórico da Fundación 10 de marzo, o Arquivo da Fun-
dación Rosalía de Castro, o Arquivo da Fundación Vicente Risco e 
a Asociación Padroado do Museo do Pobo Galego. Estes quince 
proxectos supuxeron que 737.115 novas imaxes entraran a formar 
parte do Arquivo Dixital de Galicia.

Actualmente está en marcha a segunda convocatoria de subven-
cións na que foron seleccionadas vinte e dúas institucións que 
aportarán novas imaxes de documentos ao Arquivo Dixital. 

Memoria e Concordia

Memoria e Concordia é o título dun proxecto encamiñado á di-
fusión e preservación de documentos relacionados cos episodios 
históricos do Golpe de Estado, Guerra civil e Ditadura franquista, e 
o posterior camiño, longo e arduo, ata a Constitución española de 
1978. 

Coa finalidade de facilitar o acceso aos documentos referidos á 
Guerra ou á represión política subseguinte e de contribuír ao 
coñecemento dunha parte fundamental da nosa historia que 
debe ser construída, entre outros cimentos sobre os testemuños 
documentais conservados tanto en arquivos públicos como 
privados, nacionais ou estranxeiros, a Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade puxo en marcha un proxecto encamiñado 
a identificar, describir e dixitalizar fondos documentais custodiados 
nos arquivos de xestión autonómica e poñelos á disposición das 
persoas interesadas a través de Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia.

Inclúe o proxecto a descrición e dixitalización de documentos pro-
ducidos polas Institucións do Movemento Nacional instauradas 
a partir do alzamento militar de 1936 (Falanxe Española, Sección 
Feminina, Fronte de Xuventudes, Sección Naval da Fronte de Xu-
ventudes), os tribunais de responsabilidades políticas, os gobernos 
civís, as prisións provinciais ou fondos privados de persoas e fami-
lias, empresas, asociacións e fundacións especialmente implicados 
nos acontecementos sucedidos neste período histórico, como pode 
ser, por exemplo, o do político Santiago Casares Quiroga, ministro 
da Guerra e Presidente do Consello de Ministros no momento do 
Golpe de Estado de xullo de 1936, que se custodia no Arquivo do 
Reino de Galicia.
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A execución do proxecto púxose en marcha no ano 2021 e está pre-
visto que finalizace no 2023.

O número de imaxes resultantes desta dixitalización a 31 de de-
cembro de 2021 foi de 836.098, correspondentes a documentos 
custodiados nos arquivos históricos provincias de Lugo, Ourense e 
Pontevedra e no Arquivo do Reino de Galicia.

Plan de recuperación, transformación e resilencia 

En abril de 2021 o Goberno de España aprobou o Plan de recupera-
ción, transformación e resiliencia cun horizonte temporal previsto 
ata o ano 2026. O plan, sustentado en catro eixes de transforma-
ción (ecolóxica, transformación dixital, cohesión social e territo-
rial e igualdade de xénero) divídese en dez políticas que a súa vez 
recollen diversos compoñentes. Un deles é o da revalorización da 
industria cultural, que inclúe diversos proxectos con participación 
das comunidades autónomas, entre eles a descrición e dixitaliza-
ción de fondos documentais de titularidade estatal e xestión auto-
nómica que comezou a súa execución no ano 2021 e continuará ata 
o 2023. O número de imaxes resultantes desta dixitalización a 31 
de decembro de 2021 foi de 162.611, correspondentes a documen-
tos do Catastro do Marqués da Ensenada custodiados nos arquivos 
históricos provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra e no Arquivo 
do Reino de Galicia. 

Outros proxectos

Ademais destes proxectos de carácter plural, os distintos centros 
do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia levaron a cabo outros 
proxectos de dixitalización financiados con fondos propios. Todos 
eles están incorporados ao Arquivo Dixital de Galicia. 

Podemos sinalar entre eles os Padróns Calle Hita (século XVIII) cus-
todiados no Arquivo Histórico Provincial de Lugo (14.573 imaxes) 
Os libros índice (S XVIII-XIX) dos preitos interpostos perante a Real 
Audiencia de Galicia que forman parte da Historia do Arquivo do 
Reino de Galicia (39.818 imaxes), documentos do Inventario do Pa-
trimonio Etnográfico inmobiliario de Galicia (1994-2005), custo-
diados no Arquivo de Galicia, fotografías aéreas do Catastro de 
Rústica dos anos cincuenta do século XX custodiados nos arquivos 
histórico provinciais de Lugo ou Pontevedra (63. 384 imaxes) ou 
as imaxes do fondo do fotógrafo José Luis Vega (2.960 imaxes) do 
Arquivo Histórico Provincial de Lugo, por poñer algúns exemplos.

Tampouco podemos deixar de mencionar os proxectos que no pe-
ríodo 2009-2012 foron realizados no Arquivo da Real Academia 
Galega e no Arquivo da Fundación Penzol con financiamento da 
Fundación Cidade da Cultura de Galicia ou os realizados coa axuda 
de subvencións convocadas periodicamente pola consellería com-
petente en materia de Cultura, das que maioritariamente foron 
beneficiarios diversos arquivos municipais. 
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OS DOCUMENTOS DA MEMORIA

En setembro de 2010 a Asemblea Xeral do Consello Internacional de Arquivos celebrado en 
Oslo aprobaba a Declaración Universal dos Arquivos. Nela, recoñécese o papel esencial que 
xogan os arquivos no desenvolvemento das sociedades salvagardando e contribuíndo á memoria 
individual e colectiva.  Certamente nos documentos custodiados nos arquivos reflíctense tanto 
as estruturas políticas e administrativas responsables do exercicio do poder como as formas de 
vida e as mentalidades das persoas sobre as que ese poder é exercido. 

Nas seguintes páxinas móstrase unha selección de documentos custodiados en centros do 
Sistema de Arquivos de Galicia pertencentes a fondos tanto de orixe pública como  privada 
cuxas descricións e imaxes son accesibles a través de Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia. 
Constitúen testemuños dos cambios experimentados  nas institucións e nas estruturas 
de poder, dos acontecementos políticos sucedidos ao longo do tempo, das actividades que 
determinaron o desenvolvemento da economía á vez que alteraron a paisaxe, das conquistas 
científicas, da evolución dos usos da lingua e as manifestacións artísticas ou da transformación 
das estruturas sociais e dos cambios na concepción do patrimonio cultural que debemos 
preservar. Son documentos da memoria.
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DAS INSTITUCIÓNS 
Calquera comunidade humana, con independencia do tempo ou do espazo que lle tocara vivir 
conta cunha organización máis ou menos complexa que facilita a toma de decisións,  a exe-
cución de accións e a resolución de conflitos que afectan á vida común dos membros que a 
compoñen. 

Os arquivos de Galicia custodian moitos documentos que rexistran accións dos órganos que 
rexeron o destino dos seus poboadores ao longo de moitos centos de anos. Son documentos 
emitidos por reis, persoas nobres e eclesiásticas, ou órganos colexiados que se sucederon no 
tempo e que mostran as formas de exercicio do poder polos grupos dirixentes  e de participa-
ción por parte dos diferentes actores sociais. 
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A doazón realizada no ano 867 polo bispo Rosendo ao mosteiro de 
San Vicenzo e San Xoán de Almerezo, é o documento máis antigo 
de todos os integrados en Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia. 

Escrito en letra visigótica cursiva, a súa lectura presenta dificulta-
des engadidas debido ás vellas manchas de humidade, perdas de 
soporte e esvaecemento da tinta. 

O documento foi obxecto de estudo de historiadores e diploma-
tistas do período alto medieval desde finais do século XIX. Moitos 
deles estimaron que era auténtico, mais outros como Carlos Saéz e 
María del Val González de la Peña1 consideraron que se trata dunha 
copia do primeiro terzo do século X.

E o único documento solto que se conserva de todos os copiados 
nos tumbos do Mosteiro de Santa María de Sobrado, no que se in-
tegrou o antiguo mosteiro de Almerezo (hoxe igrexa de San Vicen-
zo da Graña, no concello de Ponteceso).

1 Carlos Sáez e Mª del Val González de la Peña. La Coruña. Fondo Antiguo (788-
1065) 1. Alcalá de Henares: Universidade, 2003 pp. 54-58
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 867, maio, 7 
Escritura de doazón de Rosendo, bispo de Mondoñedo, ao mosteiro de San 
Vicenzo e San Xoán de Almerezo do lugar de Almerezo con todo o que posúe 
nel por herdanza do seu tío Gavinio.
ARG. Colección de documentos en pergamiño. 25
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=155844
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 1135, maio, 6 
Privilexio de Alfonso VII de León ao mosteiro de San Xoán 
de Caaveiro polo que amplía as lindes do seu couto, exime 
os seus moradores de responder de fonsadera, facendera, 
caloña ou foro rexio, prohíbe a outros señores ter vasalos 
dentro del, concédelle a supresión do portádego real e 
establece o pago da metade das súas posesións a aqueles 
habitantes que o queiran abandonar.
AFP. Colección B de documentos soltos. PLA-04/001
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/
registro.do?id=1506078
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 1268, setembro, 3. Santiago de 
Compostela 
Confirmación de Sancho IV do privilexio 
de Alfonso IX de 1208 concedendo ao 
concello da Coruña dúas leguas de 
termo, pastos, auga, leña e madeira e 
o foro de Benavente.
AMCoruña.  Concello da Coruña. 
Caixa 2611-1
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=1840015
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 1571, febrero, 1. Madrid 
Carta de privilexio e confirmación 
de Felipe II á vila de Muros da 
carta pobra outorgada polos Reis 
Católicos na que lle concedían o 
fuero de Benavente. 
AMMuros. Concello de Muros. 
Caixa 86-4
http : / /arquivo .gal ic iana .gal /
arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1710106
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  1758
Plano do cárcere da cidade da Coruña inserto no preito de 
Francisco Antonio Zalaeta, mestre arquitecto, co fiscal da súa 
Maxestade sobre pago da fábrica deste cárcere. 
ARG. Real Audiencia de Galicia. 21
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1556628
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 1585
Apeo dos bens e rendas 
pertencentes a D. Álvaro Sarmiento 
de Mendoza, conde de Ribadavia, 
adelantado maior de Galicia. 
ARG. Real Audiencia de Galicia. 
Caixa 1774-1
http://arquivo.galiciana.gal/
arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=2618
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 1603
Apelación dos donos xurisdicionais 
de Galicia ao fiscal da súa 
maxestade sobre a providencia 
dada polo Real acordo da Real 
Audiencia de Galicia para o peche 
de calabozos, covas, alxibes e 
subterráneos que fagan de cárceres. 
ARG. Real Audiencia de Galicia. 
Caixa 3845-67
http://arquivo.galiciana.gal/
arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=39521
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 1618
Expediente da visita xirada por 
Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués 
de Cerralbo, gobernador e capitán 
xeneral de Galicia, aos portos 
comprendidos entre Betanzos e 
Ribadeo.
ARG. Real Audiencia de Galicia. 
Caixa 45763-3
http://arquivo.galiciana.gal/ar-
padweb/gl/catalogo_imagenes/
grupo.do?registrardownload=0&pa-
th=145186&posicion=4&presenta-
cion=pagina
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 1763-1765
Libro de actas da Xunta do Reino de 
Galicia
AMTui. Concello de Tui. Caixa 5728-1
http://arquivo.galiciana.gal/
arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1513940
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  1763
Plano da demarcación do couto de Vilaseco (San Cristovo de 
Cea) inserto nun expediente de auto ordinario solicitado polo 
conde de Ribadavia á Real Audiencia de Galicia na disputa 
con D. Joaquín de Temes pola posesión da xurisdición de 
Amoeiro e o dereito de ter forca no sitio de Cova de Atán. 
ARG. Real Audiencia de Galicia. Caixa 201
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1583587
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 1810, xuño,1 –1810, setembro,30 [A Coruña].
[Libro de] actas de la Junta Superior Provincial del Reyno de Galicia 
desde 1º de junio de 1810 hasta 30 de septiembre siguiente.
ARG. Xunta Superior de Subdsidios, Armamento e Defensa do Reino de 
Galicia. Caixa 334-2
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1550175
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 1886
Libro de actas de sesións do Pleno do concello de 
Betanzos. 
AMBetanzos. Concello de Betanzos. Caixa 31-4
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1724844
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DOS ACONTECEMENTOS POLÍTICOS  
Atopamos tamén en todos os arquivos múltiples testemuños dos acontecementos 
que, como consecuencia da acción directa das institucións, tiveron especial trans-
cendencia na vida das persoas. Sucesos bélicos ou revolucionarios que pola súa 
vez son causa de cambios nas estruturas e nas formas de goberno. Péchase desta 
maneira un círculo no que institucións e sociedade evolucionan nun constante pro-
ceso de cambio.
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 1598
Expediente de certificación de documentos que 
acreditan os servizos prestados por Gregorio 
Sarmiento de Valladares durante a Guerra de Sucesión 
en Portugal.
ARG. Familia Sarmiento Valladares. Caixa 44976 9
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1129485
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 1811, agosto, 12
Real orde do Consello de Rexencia dirixida á Xunta Superior de Galicia 
na que ordena a abolición dos señoríos, dos ditados de vasalaxe e dos 
privilexios exclusivos.
ARG. Xunta Superior de Subsidios, Armamento e Defensa do Reino de 
Galicia. Caixa 40052 3 110
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=313010
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 1820
Folla de servizos dun sarxento de 
milicias do Rexemento provincial de 
Monterrei.
ARG. Xunta Suprema de Galicia. Caixa 
40041 21
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=1296266
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 1927, setembro, 24 
Fotografía da visita de El-Rei Alfonso XIII e a Raiña 
Victoria Eugenia á Coruña, acompañados polo alcalde 
Manuel Casás e outras autoridades.
ARG. Colección fotográfica. 2499.
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=167796

 1931, abril,14 
Fotografía da celebración da proclamación da II 
República no Pazo municipal da Coruña
ARAG. Colección de fotografías. FXL Caixa 10 6
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1113786
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  1931, abril,26. Carral
Discurso de Manuel Lugrís Freire no monumento aos 
mártires de Carral
ARG. Colección fotográfica. 5000
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=980475



44

 [1936]
Carta de Alfonso R. Castelao a Alexandre Bóveda sobre a 
marcha dos traballos para a elaboración do Estatuto de 
autonomía de Galicia.
AFP. Colección A.  CA-0205/087
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1505943
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 [Ca. 1936]
Fotografía de Castelao.
ARAG. Colección de retratos. FS Caixa 11 92  
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=463495
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 [Ca. 1938-1939]
Fotografía do Corpo do exército de Galicia na Campaña de Levante. 
Burriana: despois do bombardeo. [Nenos diante das ruínas].
ARG. Colección Fernando Villaamil de fotografías da Guerra Civil 
española. 6192
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1684475
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 1949-1952
Expediente de revisión da depuración dun médico dos 
Institutos provinciais de hixiene da Coruña.
ARG. Delegación/Dirección Provincial de Sanidade da 
Coruña. Caixa 26096 3
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=49107

 1952, agosto,29
Fotografías da recepción de Francisco Franco na Coruña.
ARAG. Alfonso Molina Brandau. FM Caixa 13 79  e Caixa 10 6
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=455080



48

 1978
Tríptico do Partido comunista de Galicia con motivo do referendo da 
Constitución.
AF10 de Marzo. Carlos Dafonte. Caixa 00139 004
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1726101
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 1979 
Estatutos do Partido comunista de Galicia aprobados no seu III Congreso.
AF10 de Marzo. Manuel Amor Deus. Caixa 00106 006 01
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1707496
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DAS ACTIVIDADES DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO 

Contratos, Informes técnicos, rexistros públicos  ou simples fotografías dan mos-
tra das transformacións experimentadas tamén na economía galega desde a Idade 
Media ata os nosos días. Unha economía fundamentalmente de base agraria e pes-
queira ata ben entrado o século XVIII que favorecerá uns procesos migratorios, de 
carácter temporal ou definitivo, que se agudizan no século XIX e que terán como 
destino diferentes lugares segundo cada momento histórico.
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 1210
Aceptación dun contrato de foro outorgado polo 
abade do mosteiro de Oseira a Xoán Arias, Arias 
Núñez e Mariña Muñiz, das herdades que ten na vila de 
“Molitaes”, polo pago da terceira parte do pan,  entre 
outras rendas.
AHPOu. Santa María a Real de Oseira. Carpeta 10/003
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=137772
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 1617, agosto, 5. San Lorenzo [del 
Escorial]
Privilexio de Felipe III concedendo ao 
concello, xustiza e rexemento da vila 
de Muros as rendas derivadas dos 
oficios da cestería e peso da sardiña. 
AMMuros. Concello de Muros. Caixa 
85-05
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/catalogo_imagenes/grupo.do?pa-
th=161031&registrardownload=0&po-
sicion=3&presentacion=pagina
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 1753
Libro real de leigos da parroquia de 
San Pedro de Xurenzás (Catastro do 
Marqués da Ensenada).
AHPOu. Real Intendencia de Galicia. 
Libro 114.
h tt p : / /a r q u i v o . g a l i c i a n a . g a l /
arpadweb/gl /consulta/registro.
do?id=1549235
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 1753
Libro interrogatorio da parroquia 
de San Xurxo de Piquín (Catastro do 
Marqués da Ensenada).
AHLu. Real Intendencia de Galicia. 
Caixa 10853-1
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=1578978
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 [1767]
Reflexións que a Academia de 
Agricultura de Galicia pide aos 
seus membros sobre o cultivo dos 
montes.
ARG. José Cornide Saavedra. Caixa 
44813 80
http://arquivo.galiciana.gal/
arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1620238
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 1786
[Representación da xávega realizada por José 
Cornide para un informe presentado á Real 
Sociedade Económica de Amigos do País de 
Santiago.
ARG. José Cornide Saavedra. Col.Ico. Cart. F. 13
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1620213
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 1878-1879
Matrícula da contribución industrial e de comercio. 
AMRibeira. Concello de Ribeira. Caixa 584-08
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1718902
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 1895- 1954. 
Expediente de concesión de aproveitamento de augas do 
río Tebra. 
AG. Xunta de Galicia. Caixa G75595-007
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1704964
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 [Ca. 1910-1920]
Muller fiando á porta da casa cunha nena.
ARG. Colección fotográfica. 5593
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=414436
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1916, xaneiro,1. [Becerreá]. 
Debullando o trigo con máquina.
ARAG. Familia González de las Riberas. FS Caixa 36 42
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1089945
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 1917, novembro,12 – 1921, novembro, 19.  
Expediente de contrabando de tres kg. e medio de azucre, un de arroz e un 
litro de aceite requisados no posto de Cádavos.
AHPOu. Delegación Provincial do Ministerio de Facenda en Ourense. Caixa 
354/013
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1331426
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 1919. 
Caderno de campo do catastro de urbana dos lugares da Ermida, Fonte 
Carreira e Cruceiro, no Concello de Arbo.
AHPPo. Delegación Provincial do Ministerio de Facenda en Pontevedra. 
Libro 2499
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1565494
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  1923-1937
Rexistro de emigrantes do Concello de Ribeira.
AMRibeira. Concello de Ribeira. Caixa 2700
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1533700
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DA CREACIÓN DE INFRAESTRUTURAS 
No século XVIII, no marco dunha política de centralización e racionalización, dá 
comezo a  construción dunha rede de camiños en todo o territorio. A partir des-
te momento o Estado reforzará o seu papel na creación de infraestruturas e na 
construción de obras públicas. As amplas competencias do Ministerio de Fomento 
creado en 1833 converterano en xérmolo da maioría de departamentos ministeriais 
dos séculos XIX e XX. 

Por outro lado, a nova división territorial do Estado que supuxo a creación  das 
provincias dará lugar a unha  nova distribución de competencias na prestación de 
servizos públicos, que será novamente alterada coa chegada do Estado das auto-
nomías a partir da aprobación da Constitución de 1978.  
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 1583
Debuxo de alzado da ponte sobre o río Bibei extraído 
dun expediente de autorización para a súa composición, 
solicitado polos veciños de Sobrado de Trives á Real 
Audiencia de Galicia. 
ARG. Colección cartográfica e iconográfica. R.377
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1872610
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  1583
[Ca.1740]
[Plano de demarcación e lindes entre a freguesía de 
Santiago de Ribas Pequenas e o couto de San Pedro de 
Valverde]
ARG. Real Audiencia de Galicia.110
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1620230
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 1863
Expediente de expropiación forzosa por causa de utilidade 
pública da estrada de terceira orde de Cabanas a Mugardos. 
Tramo 1º. Termo municipal de Fene.
AG. Xunta de Galicia. Caixa 26952-1 9B
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1647159
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1879. 
Proyecto de edificio para oficinas de 
los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la provincia, Junta de Obras 
del Puerto de La Coruña, Comandancia 
de Marina, etc.
ARG. Alfredo Álvarez Cascos. Caixa 
21305- 8
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=1379494
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 [Ca. 1900]
A Coruña [Visual] : [Despedida na Estación do Norde].
ARG. Colección fotográfica. 3734
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=168919
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 1911. 
A Capela: homes traballando nas obras da central do 
Eume. 
ARG. Colección fotográfica. 359
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=781504



78

 1919
Cadernos de campo do catastro de urbana dos lugares dos Eidos de 
Abaixo, Panceiras, Ponte, Porto de San Martín, vía Ferrocarril e Cabanelas.
AHPPo. Delegación Provincial do Ministerio de Facenda en Pontevedra. 
Libro 2503
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1565498
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 [Ca. 1930]
Tui (Pontevedra): Ponte Internacional.
AHPLu. Empresa Loty. 35717
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739015
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 1940 
Traslado e izado do arco central da 
ponte do Pedrido. 
ARAG. Colección de fotografías. 
FL.Caixa10-22
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=808307
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 1955
Acción da Junta de Obras y Servicios 
del Puerto de La Coruña.
ARAG. Colección de documentos 
impresos. Depósito 1. Carpeta 59-15
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=1695374
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 1964. 
Fotografía da Coruña. Vista xeral da cidade. 
AG. Fotografía Aérea e Terrestre S.l. Caixa G06071/068
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1515304
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 1965
Fotografía de Ourense. Pontes sobre o río Miño. 
AG. Fotografía Aérea e Terrestre S.l. Caixa G06071/509
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1518715
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 1992.
Fotografía de Vigo. Vista xeral do porto. 
AG. Fotografía Aérea e Terrestre S.l. Caixa G06072/404
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1532597
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 1992. 
Fotografía de Santiago de Compostela. Vista cenital do 
centro histórico. 
AG. Fotografía Aérea e Terrestre S.l. Caixa G06071/382
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1516656
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DOS SISTEMAS EDUCATIVOS  
Na longa evolución experimentada polos sistemas educativos ata os nosos días, 
a Constitución de 1812 e a primeira lei educativa concibida dunha forma integral, 
a coñecida como Lei Moyano de 1857, supuxeron verdadeiros fitos. A primeira por 
consagrar, aínda que de forma indirecta, o principio da universalidade do primeiro 
ensino  ao dispoñer, no seu artigo 366, o establecemento de escolas de primeiras 
letras en todas as poboacións da monarquía. A segunda por determinar o soste-
mento por parte do Estado de universidades e escolas superiores e profesionais. 

Do papel xogado por diferentes institucións, públicas e privadas, eclesiásticas e lai-
cas, ou da evolución dos plans e métodos educativos dan mostra  múltiples fondos 
de carácter público e privado custodiados no Sistema de arquivos de Galicia.  
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 1598.
Título de bacharel en Filosofía pola Universidade de 
Santiago a favor de Francisco Rodríguez.
ARG. Colección de documentos en pergamiño. 1411
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1786412
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 1834
Estatística da escola de nenas de Arca (O Pino)
ARG. Delegación Provincial de Educación da Coruña. 
Caixa 4216 1 2
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1578399
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 1888
Expediente de reválida de María Aurora Cedrón y 
Gómez
ARG. Escola Normal de mestras da Coruña. Caixa 4750
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1577833
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 [Ca. 1930]
Debuxo de exercicios  ximnásticos 
para acompañar cantos aplicados na 
escola graduada de nenas da Guarda
ARG. María Barbeito Cerviño. Caixa 
5856 12
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=1578173
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 [Ca.1930]
Fotografía de Vigo. Escola de Artes e Oficios e 
biblioteca na avenida García Barbón.
AHPLu. Empresa Loty. 35416
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1738003
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 [Ca. 1940]
Fotografía dun claustro de profesores en Lugo
ARAG. Primitivo Sanjurjo. Caixa 14 28
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/
consulta/registro.do?id=1156767
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 [Ca. 1940]
Fotografía de alumnado dun colexio. 
AFRC. Colección Pardellas de Blas. 
G01_10
http://arquivo.galiciana.gal/
arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1723281

 [Ca. 1940]
Fotografía da Escola Normal 
(Maxisterio) de Lugo.
AHPLu. Empresa Arribas. 0099
http://arquivo.galiciana.gal/
arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=462252
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 1979
Fotografía dunha asemblea de estudantes na Escola de Náutica da 
Coruña
CEDAR. Colección de fotografías da Escola Técnica Superior de Náutica e 
Máquinas. 001093-001095
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1700093
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 1999
Ficha identificativa do ben denominado Escola Nacional de Esteiro (I). 
Cedeira.
AG. Xunta de Galicia. Caixa G78707-46
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1798179
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DA ACTIVIDADE ASISTENCIAL   
Ata épocas recentes a sanidade non terá a consideración dun dereito das persoas. 
O concepto de caridade, exercida a través de accións particulares ou de  institu-
cións case sempre privadas e de carácter xeralmente relixioso como confrarías, 
obras pías ou casas de misericordia, imponse na prestación de todo tipo de fun-
cións asistenciais e de socorro. 

En consonancia co establecido na constitución de 1812, que confiou aos concellos 
as funcións asistenciais, a Lei de Beneficencia de 1822 pon este tipo de establece-
mentos a cargo da autoridade municipal. Uns anos máis tarde, ao tempo que se 
produce un cambio revolucionario na medicina (asepsia, vacinas, anestesias...) leva-
rase a cabo un novo reparto de funcións entre o Estado, deputacións e concellos. 
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101

  1587, xullo,12. Madrid
Título de cirurxián de Andrés de Villanueva. 
ARG. Colección de documentos en pergamiño. 933
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=480972
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 [Ca. 1750]
Botica general de remedios experimentados 
contra todo género de enfermedades.
ARG. José Cornide Saavedra. Caixa 44815-145
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/
consulta/registro.do?id=1620206



103

 1810
Estado demostrativo que da D. Josef 
Pelayo de Mira de los 167 expósitos que 
se expusieron en este año de 1810 en 
el torno, de los que existen lactándose 
de los años anteriores, de los que 
murieron,
ARG. Xunta Superior de Subsidios, 
Armamento e Defensa de Galicia. 
Caixa 39979 264 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=1314067



104

 1890
Fotografía dunha muller bañando un bebe.
ARAG. José Ogea. Caixa 15 -19
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1259191

 1895-1924
Libro de actas de sesións da Xunta administrativa do 
Hospital municipal da caridade San Sebastián e San 
Lázaro de Ribadeo.
AMRibadeo. Concello de Ribadeo. Caixa 1167 001
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1712532



105

 1900. Madrid
Fotografía dun laboratorio de química.
ARG. Familia Pedrosa Pérez Dávila. Fotografía 74
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1620210
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107

  1922
Fotografía do Sanatorio marítimo de Oza. 
Alzado da fachada norte.
ARG. Sanatorio Marírimo Nacional de Oza. SO 
20 3. 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/
consulta/registro.do?id=1591482
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 1930.
Fotografía do interior da “Farmacia Europea” na Coruña. 
ARG. Colección fotográfica. 4890
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=168506



109

 [Ca. 1930]
Fotografía do Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela.
AHPLu. Empresa Loty. 16245
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1732001
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 1945
Fotografía dun dormitorio no pavillón de colonias do 
Sanatorio Marítimo de Oza, na Coruña.
ARG. Sanatorio Marítimo Nacional de Oza. FOT 2076 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1591556

 1956
Fotografía da preparación de instrumental cirúrxico 
no Sanatorio Marítimo de Oza, na Coruña.
ARG. Sanatorio Marítimo Nacional de Oza. FOT 2159
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1620200
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 1965
Fotografía do Hospital Xeral Cíes de Vigo. 
AG. Xunta de Galicia. Caixa G06072/323 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/catalogo_imagenes/grupo.
do?registrardownload=0&path=56503&posicion=1&presentacion=pagina
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DAS ESTRUTURAS SOCIAIS E OS MODOS DE VIDA
Os arquivos familiares e persoais constitúen testemuños de gran transcen-
dencia para o coñecemento das sociedades nas que se insiren. Os fortes 
sentimentos de pertenza ao grupo e as implicacións xurídicas que iso ten 
para o mantemento do patrimonio familiar fan que os documentos que axu-
dan a reconstruír tanto a xenealoxía coma eses patrimonios e as actividades 
destes grupos sociais teñan especial transcendencia. Ademais, outros do-
cumentos de carácter máis persoal axudan a coñecer a formación, afeccións 
ou carácter dos seus propietarios. Por iso resultan fundamentais desde o 
punto de vista sociolóxico e son o contrapunto da información recollida nos 
documentos públicos.
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  1609, marzo, 14. Santiago de Compostela
O arcebispo de Santiago, Maximiliano de Austria, ordena 
subdiácono a Simón de Montalvo, veciño de San Salvador 
de Cecebre.
ARG. Colección de documentos en pergamiño.786
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=442837
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117

  1631, xullo, 1
Dispensa para celebrar matrimonio entre [Buicinto] 
Méndez e Catalina García, veciños de Santiago de 
Compostela. 
ARG. Colección de documentos en pergamiño. 1089 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=917529
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 1670, xullo, 21. Madrid
Título de vizconde de Meira concedido por Carlos II a 
Luis de Valladares y Meira Sarmiento.
ARG. Familia Sarmiento Valladares. Caixa 44977 14
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1130506

 1846, xaneiro,1-1949, decembro, 31 
Estados de nacidos, matrimonios e defuncións. 
AMOrtigueira. Municipio de San Adrián de Veiga. Rexistro 
civil. Caixa 1010/1
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=450584



119

 [Ca. 1900-1950]
Fotografía dun grupo familiar. 
CEDAR. Coleccións fotográficas. 264 026
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1386888



120

 [Ca. 1910-1920]
Fotografía dunha muller lendo o xornal nun xardín. 
ARG. Colección fotográfica. 5417
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=421694



121

 [Ca. 1910-1920]
Fotografía dun grupo familiar nun prado.
ARG. Colección fotográfica. 5631 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=409576



122

 1920. A Coruña
Fotografía dunha manifestación de parados na praza de María Pita da 
Coruña.
ARG. Colección fotográfica. 3824
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=169007



123

 [Ca. 1920-1929]. A Coruña
Fotografía da saída de emigrantes polo porto da Coruña.
ARAG. Juan Naya Pérez. FS.Caixa 13-36
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=463637



124

 1926. Sobrado dos Monxes
Fotografía dunha excursión dos “Amantes del Campo” ao mosteiro de 
Sobrado dos Monxes.
ARAG. Juan Naya Pérez. FM.Caixa 16-6
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=909770



125

 1936
Carné de clases pasivas a nome de Antonio Barral. 
ARAG. María Casás Torres. FS.Caixa 3-82
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=462382



126

 [Ca. 1940-1955)
Establecemento da imprenta “Gráfico Galaico”. 
ARAG. Colección de fotografías. FL.Caixa 7-22
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=463797



127

 [Ca. 1950]
Fotografía de xente no Club fluvial de Lugo.
AHPLu. Empresa Ediciones Arribas. 0110
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1725415



128

 1972, setembro. Moaña
Fotografía de mulleres cosendo redes de pesca.
AG. Fotografía Aérea e Terrestre S.l. G06072/099
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1521337



129

 1979
Informe da Unión sindical de Comisións 
Obreiras da Coruña sobre a incidencia 
da folga do día 13 de decembro de 1979 
na provincia. 
AHF10 de Marzo. Manuel Amor Deus. 
Caixa 00093 001 21
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=1706985
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DA LINGUA E A CREACIÓN ARTÍSTICA
A linguaxe é un medio extraordinario que ten o ser humano para comunicar-
se e para transmitir información de xeración en xeración. A aparición da es-
critura supuxo ademais un salto cuantitativo e cualitativo nas posibilidades 
de difusión de ideas, emocións e coñecemento.  Na escritura queda cons-
tancia, ademais, das diferentes linguas que amosan a extraordinaria riqueza 
e diversidade das distintas comunidades ao longo do tempo. Achegarnos a 
eses textos, sexan de carácter administrativo, relixioso, científico, comercial 
ou literario, axúdanos a coñecer e comprender a sociedade na que se produ-
ciron. Por iso a lingua forma parte de noso patrimonio cultural.



132



133

  [Século XI]
Folla de homiliario cunha letra capital policromada con 
motivos vexetais, utilizada como encadernación dun 
protocolo de escribán do século XVI.
AHPPontevedra. Colección de códices e incunables. Pl.3, 
c.1, cp.1 (1)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1518795



134

  [Ca. 1430]
Livro da montaria de João I de Portugal.
AHPLu. Colección de códices e incunables. P-234 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1701994
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 1433-1434
Fragmento dun cancioneiro escritas nun libro de notas do escribán Lopo 
Garcia de Toar.
AG. Familia Pita da Veiga. Caixa G6062/045 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1508476
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 1859
Fotografía de Eduardo Pondal con 24 anos.
ARAG. Arquivo Parga Pondal. FS Caixa 6 19
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/
consulta/registro.do?id=462652

 1909
Poesía de Eduardo Pondal para P. Castillo.
ARAG. Familia Castillo. Caixa 245-52
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/
consulta/registro.do?id=1217429



138

 [Ca. 1875-1885]
Fotografía de Emilia Pardo Bazán. 
ARAG. Familia Pardo Bazán. FM.Caixa 14-12 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=462479



139

 1884.
Fotografía de Rosalía de Castro
AFRC. Padroado da Fundación Rosalía de Castro. Caixa G01_02
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=1723232



140

 1884
En las orillas del Sar / Rosalía de Castro
Madrid: Establecimiento tipográfico de Ricardo Fe,1884.
Exemplar dedicado pola  autora ao seu amigo, Manuel Barros, director do 
periódico bonaerense “La Nación española”..
AFRC. Padroado da Fundación Rosalía de Castro FB001_003
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1723049
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 1904, outubro, 1. A Coruña
Fotografía da comisión organizadora dunha homenaxe a Curros 
Enríquez (Coronación poética).
ARAG. Manuel Casás Fernández. FL Caixa 35 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=462317



143

 1911. A Coruña
Programa de man da función ofrecida polo pianista José 
Arriola no Teatro Rosalía, o 8 de outubro de 1911.
ARAG. Colección de retratos. FL.Caixa 10-32
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=809669
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  1919
Manuscrito da conferencia dada por Alfonso R. Castelao na exposición 
do pintor Imeldo Corral na Coruña, titulada Arte e galeguismo.
ARAG. Colección de manuscritos orixinais. MO.Caixa5-2
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=381825
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146

 1920
Fotografías do interior da Imprenta Roel.
ARG. Colección fotográfica. 3776 e 3778
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.
do?id=168961



147

 1979, xullo, 15. Padrón
Fotografía do acto de entrega da prancha orixinal do texto do decreto sobre 
bilingüismo de Galicia, polo ministro de Educación José Manuel Otero Novas, no acto de 
celebración do 94 aniversario do falecemento de Rosalía de Castro.
AFRC. Padroado da Fundación Rosalía de Castro. G05_06
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1723399
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DA PROTECCIÓN DO  PATRIMONIO CULTURAL 
O patrimonio cultural é froito do noso devir no tempo e está integrado por 
bens de carácter  moi diverso (dende as obras de interese artístico, histó-
rico, etnográfico ata o patrimonio bibliográfico ou documental). A preocu-
pación pola súa conservación e transmisión ás xeracións futuras está inti-
mamente relacionada coa percepción que del ten a sociedade. Por iso, con 
independencia do interese que certas  “cousas notables” puidesen espertar 
a nivel popular ou nunha minoría ilustrada, non será ata o século XVIII cando 
comece a valorarse como un ben colectivo do que todos podemos gozar e 
que debemos protexer.  

Desde este momento e sobre todo a partir do impacto que supuxo a ven-
da dos bens da igrexa desamortizados en 1836, desenvolveranse normas e 
crearanse organismos para asegurar a súa  protección.
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 1941-2011.
Expediente informativo do xacemento 
arqueolóxico do Castro de Baroña (Porto do Son) 
tramitado pola Comisión provincial de patrimonio 
artístico da Coruña para a declaración de 
monumento histórico-artístico.
AG. Xunta de Galicia. G47622-03 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1511165

 1992
Fotografía aérea do Castro de Baroña
AG. Fotografía Aérea e Terrestre S.L. G06071/299
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/
registro.do?id=1516436
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152

 [Ca. 1950]
Fotografía do Torques de San Martiño do Porto (Cabanas)
ARAG. Colección de fotografías. FM.Caixa16-29
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=916274



153

 [Ca. 1920-1930]
Fotografía do museo arqueolóxico situado nas ruínas do convento de San Domingos de 
Pontevedra.
AHPLu. Empresa Loty 35031  
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1736103



154

 1913. O Cebreiro
Fotografía de Ángel del Castillo entrevistando unha muller diante dunha 
palloza.
ARG. Colección fotográfica. 448 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=784483



155

 [Ca. 1950]
Plano de plantas, sección e alzados dunha palloza e hórreo en Piornedo (Cervantes).
AG. Xunta de Galicia. PV00230 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1576345
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  1977
Expediente informativo para a declaración do Castelo de Vilamarín como 
Monumento nacional histórico artístico e paisaxístico.
AG. Xunta de Galicia. G47625-03  
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1511141
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 1961-1976
Expediente informativo para a declaración do parque-xardín de Caldas 
de Reis como Xardín artístico e paraxe pintoresca.
AG. Xunta de Galicia. G47623-16 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1510913
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 1909
Postal do recinto da Exposición rexional galega celebrada en Santiago de Compostela 
en 1909. 
ARAG. Colección de tarxetas postais. FS.Caixa24-45
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=496263
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  1976
Plano de alzados para as obras de restauración do Conxunto histórico 
artístico de Combarro (Poio)
AG. Xunta de Galicia. PV00771
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1574919



162

 [Ca. 1890]. Noia 
Fotografía do baile da regueifa nunha romaría.
ARAG. Eladio Oviedo y Arce. FS Caixa 7 52 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=462841



163

 [Ca. 1950]. Santiago de Compostela 
Fotografía da rúa da Senra de Santiago de Compostela  coa imaxe, á dereita, do 
desaparecido Edificio Castromil.
AHPLu. García Garrabella y Cia.  0265
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1730873
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Con motivo da creación en 1948 do Consello Internacional de Arquivos 
pola UNESCO o 9 de xuño celébrase o Día Internacional dos Arquivos. 

Esta data pretende promover o valor destas institucións ao servizo da 
investigación, a cultura, a memoria e a transparencia.

O Arquivo de Galicia súmase a esta celebración presentando a edición 
˝Galiciana, Arquivo Dixital de Galicia˝ unha ferramenta para difundir o 

patrimonio documental da nosa comunidade.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2022




