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   Antonio aceu no ano 1923 e non tivo de-
masiada sorte na súa infancia. No colexio 
tomárono por superdotado e seu pai, con 
todos os gastos que tivo que afrontar, tivo 
problemas co alcohol. O seu pai tivo pro-
blemas de saúde e morreu, de modo que 
só quedaron el, o seu irmán e súa nai, soa 
a cargo dos dous fillos. 
   Antonio, cando era novo, non entendía 
ben a súa situación e quería seguir estu-
dando, pese a que o seu irmán, Víctor, lle 
dicía que estaban escasos de diñeiro. Esas 
ganas inmensas de estudar que tiña Anto-
nio trouxéronlle problemas económicos á 
familia, até o punto de que a súa nai enfer-
mase e morrese por problemas cos nervios. 
Os nenos fóronse vivir xunto da tía Felicita. 
   Coa súa tía Felicita viviron bastante ben, 
aínda que a Toño lle custou moito ter que 
deixar os estudos e comezar a traballar aos 
doce anos para gañar diñeiro. Axudoulle ao 
seu tío Manuel na construción. Facía me-
sas, cadeiras, cociñas... Até construíu a súa 
propia casa de pedra a mesma que tiña até 
fai pouco. Gustáballe moito o oficio e iso 
facíalle esquecerse dos estudos. 
   Aos dezaoito anos coñeceu a Margarita, 
que o contratou para construír unha casa 
en Vilaúde. Ell aceptara o encargo e levou-
no a cabo sen axuda de ninguén, até que 
el e Margarita se namoraron e decidiron ca-
sar. Aos 22 anos tiveron a súa primeira e 
única filla: Flor. Anos despois Toño e Mar-

garita divorciáronse. 
   Toño e Margarita ela seguiron vivindo na 
mesma casa, con Flor. El comezou a darlle 
algo á bebida, xa que estaba algo desespe-
rado pola súa separación; semellaba que 

seguía namorado de Margarita.  
   Pero aínda que polas noites Toño toma-
ba, de día cada vez facía máis inventos: 
unha canastra que non facía falla ir pola 
pelota ao encestar, un instrumento para 

 

   Antonio López López é un veciño noso que 
ten a súa casa no barrio de Vilaúde, en Mor. 
Naceu antes da guerra e pasa xa dos oitenta 
anos de idade e, a pesar de todo, o seu cerebro 
segue traballando en mil e unha ideas. Pode-
mos dicir que Antonio (Toño, como o coñecen 
moitos) é inventor. Pensa e fabrica unha chea 
de utensilios e máquinas que poden ter algu-
nha utilidade para facer a vida da xente máis 
cómoda e fácil. É unha desas persoas que tanto 
escasean nos últimos tempos, que sabe crear 
cousas da nada. Aínda que a vida, como a to-
dos, deulle moitos paus, Antonio segue adian-
te. Ademais, tivo a amabilidade de axudarlles a 
Lara, Rafa e Juan no traballo que fixeron en 2º 
da ESO para Ciencias Sociais o curso pasado, 
un traballo que versa sobre a súa vida e os seus 
inventos. Un abrazo para Antonio e o noso áni-
mo para que siga creando cousas para todos. 

A casa na que vive Toño, no barrio de Vilaúde, parroquia de Mor, concello de 
Alfoz. Alí Toño inventa e inventa mil e unha máquinas para mellorar a vida. 
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cortar a madeira... Até que chegou o inven-
to final... 
   Polo 1945 Antonio inventou unha peza 
que no 2009 levan todos os cortacéspedes 
(antes non o levaban). Toño conseguira in-
novar e mellorar ese instrumento e alguén 
llo quería vender: unha compañía de nego-
cios, moi boa ou... moi falsa. Pódese dicir 
que moi boa, sendo falsa. Prometéranlle 
10.150 euros polo accesorio do cortacéspe-
de. Un día a compañía e Toño quedaron 

para facer o troco: os cartos pola peza do 
cortacéspede. Que pasou en realidade ese 
día? 
   Toño, cando chegaron eses señores da 
compañía traerlle os cartos, estaba algo 
borracho e non lle deron os cartos por ese 
motivo, pero en lugar de volver outro día 
para facer o troco, roubáronlle a peza!   
Aquel roubo a el sacouno das súas casillas 
e comezou a beber cada vez máis, até que 
Margarita pediu a custodia da súa filla, e as 

autoridades déronlla. 
   Toño e Margarita repartiron a súa bonita 
casa; a parte darriba para ela, e o soto 
para el. O pequeno taller onde Toño traba-
llaba seguiu sendo del. Margarita rematou 
marchando do pobo. 
   Toño entrou en depresión por todo o que 
lle pasara e seguiu enganchado ó alcohol. 
Deixou por un tempo o seu traballo e na vi-
la adoitaba berrar: “Devolvédeme os cartos 
que son meus! Roubástesme todo...!! 

 

Algúns dos inventos de Toño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á esquerda vemos un invento de Toño para cortar a madeira sen ter que usar a brosa, de maneira que podes facelo sen 
cansar. Á dereito o invento que fixo para afiar as gadañas sen ter que usar a pedra de afiar. 

Á esquerda cortacéspede, do que Toño fixo un gran invento. Á dereita un aparello para endereitar radios das rodas. 

 

Aquí vemos dúas fotos dun orixinal carro que ideou e construíu Toño unindo diversas pezas. 
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   Toño é un señor moi agradable, 
simpático, ao que todo o mundo ou moita 
xente non dá comprendido e até o toman 
por tolo ou por borracho. Con este  traballo 

queríamos demostrar que isto non é así; 
Toño é moi intelixente, inventou e inventa 
moitas cousas útiles para a vida cotiá, 
aproveita todo tipo de cousas, até 

utensilios que parece  que non serven para 
nada! Pero el é como se lles dera vida! A 
súa  familia adórao. 
   Agora, se lle fai falla a alguén que lle 
seguen a herba, que lle amañen unha 
bicicleta, unha moto ou calquera outra 
máquina ou aparello, se queren facer algún 
tipo de traballo, Toño pódellelo facer  
encantado; encántalle axudar aos demais. 
Despois de todo o investigado sobre Toño 
e os seus inventos, podemos concluír que 
Toño é un exemplo a seguir. 
 
Traballo feito por: Juan, Lara e Rafa. 
 
 
 
 
 

   Pero Toño non só idea e constrúe 
cousas prácticas, útiles, senón que 
tamén lles dá un toque artístico, fa-
céndoas fermosas. Aquí podemos 
ver dúas perspectivas dunha máqui-
na que fixo para moer o café. Habe-
ría que pedirlle que nos explicara a 
fondo o funcionamento desta má-
quina, como faría para moer os 
grans, pero de momento contentá-
monos con vela e admirar o bonito 
acabado que presenta. Aínda que 
non servise para o que serve, vale-
ría só para ver, para contemplala. 

Novos inventos de Toño. Á esquerda preséntanos unha gadaña con dous soportes a diferentes alturas; usarase un ou 
outro dependendo da forza que se empregue e da distancia da herba. No centro vemos unha carreta para levar cousas 
do monte. Á dereita un tendal da roupa feito con tubos, porque Toño aproveita todos os materiais de que dispón. 

As dúas primeiras fotos son dun aparello para cortar herba alta. Á dereita unha lámpada moi xeitosa para un taller. 
Abaixo vemos unha pechadura que só se pode abrir cunha roda que leva dentro e unha boquilla para calar o tabaco. 


