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A historia de Galicia, como a de calquera outro país 
do mundo, está chea de heroes anónimos. Persoas 
que por circunstancias da vida vense na tesitura de 
obrar consonte ós seus valores e en beneficio da 
colectividade, aínda que esa acción moitas veces lles 
leve a perde-la vida. Son accións desesperadas, actos 
de valentía suicida ou de rebeldía fronte a inxustiza. 
Actos todos eles que nos fan manter a esperanza no 
xénero humano. Hoxe voulles contar a historia duns 
deses heroes anónimos. 
 
Corría o último cuarto do século XIX e con el 
estábase a produci-la articulación dun novo marco 
político e o asentamento dunha nova orde social e 
económica en España. Vivíase o chamado período 
da Restauración. Os custos destes cambios e o 

despegue económico recaían sobre as clases sociais máis desfavorecidas, carentes de 
representación política. Isto estaba a provocar un aumento do asociacionismo e da 
conflitividade social. No rural as sociedades de agricultores e gandeiros mobilizábanse 
contra as células e o aumento dos arbitrios. Nas parroquias as protestas veciñais contra a 
suba dos impostos municipais incrementábanse e alcanzáronse os incidentes de maior 
gravidade no ano 1894 na parroquia de Salcedo.  
 
Aquel ano, para maior desgraza do pobo, á carga dos impostos uníranselle as grandes 
perdas na gandeira e na colleita do millo ocasionadas polo desbordamento do río Batán. 
Iso unido ós estragos que na comunidade estaba a facer o cólera e a varíola provocaron 
que os veciños adoitaran a decisión de non pagaren as células.    
 
Na mañá do 19 de xuño do 1894 os axentes recadadores  presentáronse no lugar do 
Campo da Porta para executa-lo embargo e proceder contra os veciños desta parroquia 
que se negaban a realiza-lo pagamento  das devanditas cédulas. As protestas foron tan 
multitudinarias e enérxicas que impediron a actuación da Garda Civil que acompañaba 
os axentes e acabaron expulsando os axentes recadadores xunto cos seus acompañantes.  
Os recadadores foron pedirlle axuda ó Goberno civil e esa mesma tarde enviáronse 
reforzos para aplaca-la protesta. Segundo contan os vellos da parroquia, os gardas civís 
subían andando cara a Salcedo e ó chegaren á taberna da Meneca pararon a botarlle 
unhas xerras de viño. Ó remataren, escacharon as xerras contra a parede e xa ben 
quentes e “motivados” proseguiron o seu camiño cara ó Campo da Porta. 
 
Contan que nada máis chegaren ó lugar enfrontáronse cuns mozos que por alí andaban. 
O certo é que  a súa brutal actuación causoulles feridas a un rapaz e unha rapaza. Este 
feito provocou aínda máis a irritación e a rabia dos veciños que acosaron as forzas 
públicas ata tal punto que a Garda civil disparou contra a multitude, feriu  numerosas 



persoas e causóulle-la morte a dous homes e unha muller. Os seus nomes eran: 
Francisco Piñeiro, José Rodríguez Rial e Manuela Couso. Dende entón estas vítimas da 
represión e da loita pola xustiza e o dereito a unha vida digna son coñecidas como Os 
Heroes do Campo da Porta  Heroes do Campo da Porta.  
 
Uns cantos veciños foron denuncia-los feitos ó Goberno Civil e ficaron alí detidos por 
alborotadores e incitadores. Os mortos foron levados ó hospital nun carro do país tras 
botaren toda a tarde tirados no chan. O posterior enterro foi unha grande mostra de dor á 
que se sumaron veciños doutras parroquias. 
 

No 1935 erixiuse neste lugar de Salcedo un 
monumento conmemorativo a estes heroes 
coa seguinte inscrición:  
 
“A los heroes de Campo da Porta, 1894. 

La S [sociedade?] de A [agricultores?] de 

Salcedo ca [¿? ]este recuerdo en 1935” 

 

Hoxe en día existe mesmo unha asociación 
de veciños da parroquia de San Martiño de 
Salcedo que leva o nome de A.V. Heroes do 
Campo da Porta en homenaxe a tales xentes. 
No cemiterio parroquial existe unha tumba 
onde din que descansan os restos das tres 
vítimas, cuxa lápida reza:  
 
“En memoria de Manuela Couso, José 

Rodríguez, Francisco Piñeiro, víctimas en 

defensa de la agricultura” 
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