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A orixe das nosas rúas

 

A orixe do Porriño como núcleo urbano 
relaciónase coa súa situación xeográfica nun 

cruce natural de camiños, polo que unha gran 
parte das rúas máis antigas da vila derivan 

das vías de comunicación. Algunhas, como 
San Sebastián, Cruceiro, Fernández Areal ou 

Aloques, terían o seu xermolo nos antigos 
camiños. O desenvolvemento urbano do 

Porriño acelerouse no século XIX, 
conformándose novas rúas a partir da 

apertura da estrada de Castela. Esta vía de 
comunicación, que tamén se chamaba de Vigo 

a Villacastín, foi aprobada en 1883. Na cidade 
de Vigo transformouse co paso do tempo nas 

céntricas rúas Príncipe e Urzaiz. No Porriño 
tamén conforma as rúas principias , así como 

as prazas máis antigas, como a Central, Cristo 
e a do Concello, que se sitúan nas súas 

beiras. A estrada de Castela entraba dende 
Sanguiñeda pola rúa Progreso e continuaba 
polas actuais rúas Peña, Ramón González e 

Antonio Palacios. No seu paso pola vila debeu 
adaptarse a outras vías máis antigas como o 

Camiño Real, tal como testemuñan as antigas 
edificacións da vila con escudos heráldicos e 

soportais. A estrada de Pontevedra a 
Camposancos, que cruzaba a vila de norte a 

sur, deu orixe as rúas Ramiráns e Manuel 
Rodríguez. Da zona do paso a nivel partía a 
estrada que conducía a Gondomar, da que 

deriva a actual rúa Bos Aires 

Detalle da fonte do Cristo, proxectada por Antonio 
Palacio Ramilo en 1904 



 

 

 

 

 

 

As estradas deron orixe ás principias rúas do Porriño. En vermello estrada de Madrid. 
En azul estrada de Pontevedra a Camposancos. En violeta estrada do Porriño a 

Gondomar. En verde Travesía do Porriño, ou variantes das estradas de Castela e 
Camposancos. 



 
 

 
 

 

 

 

Praza e Rúa Antonio Palacios

Esta rúa orixinouse co paso polo Porriño da 

estrada de Castela ou de Villacastín a Vigo. No 

ano 1895 recibe o nome de rúa Elduayen, na 

honra do político José Elduayen e Gorriti. En 

setembro de 1924 pasou a denominarse Antonio 

Palacios Ramilo, como recoñecemento á serie de 

proxectos que este arquitecto realiza 

gratuitamente para a vila, en especial o da casa 

consistorial que entrega ao Concello en setembro 

de 1919. No mes de marzo dese mesmo recibira 

polo igual motivo o nomeamento de fillo predilecto 

do Porriño. Hai uns anos déuselle o nome de 

Antonio Palacios á praza do Concello. Esta 

afamado arquitecto naceu no Porriño en xaneiro 

de 1874. Realizou os estudios de bacharelato en 

Pontevedra e os de arquitectura en Madrid, onde 

brillantemente obtivo a titulación en 1900. Hoxe é 

considerado como un dos arquitectos españois 

máis destacados das primeiras décadas do 

século XX cunha notable contribución á 

transformación de Madrid en cidade cosmopolita. 
Antonio Palacios Ramilo. 1874-1945. 

Foto Pacheco /AMI. Concello do Porriño. 

Palacio de Comunicacións de Madrid. Proxectado por Antonio Palacios Ramilo e Joaquín Otamendi 
Manchibarrena en 1904.  A Construción rematou en 1918.  
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En Madrid deixou emblemáticas obras 

como o Palacio de Comunicacións, 

Banco Español do Río da Prata (hoxe 

sede central do Instituto Cervantes), 

Hospital de Maudes, Círculo de Belas 

Artes e unha importante serie de 

edificios comerciais nas rúas máis 

céntricas. En Vigo proxectou o Teatro 

García Barbón, o pavillón do mosteiro 

das Salesas Reais e a antiga Banca 

Viñas Aranda da esquina das rúas 

Reconquista e Marqués de Valladares. 

Outras obras galegas son: a Virxe da 

Roca de Baiona, edificios do balneario 

de Mondariz (agás o Gran Hotel), 

Pavillón da alameda de Santiago de 

Compostela, central eléctrica do 

Tambre (Noia), templos de Panxón e 

do Carballiño, Salesas Reais de Vigo, 

chalés de Celso Méndez e Sileno en 

praia América, etc. 

 
Círculo de Belas Artes. Rúa Alcalá. Madrid. Proxectado por 

Antonio Palacios  Ramilo en 1919.   Inaugurado en 1926. 

Hospital de Maudes ou de Xornaleiros de Madrid, proxectado por Antonio Palacios en 1908. Rematouse en 1916. 



       

 

 

 

 

 

Antigo edificio do Banco Español do Río da Prata, 
Hoxe sede central do Instituto Cervantes. Madrid. 
Proxectado por Antonio Palacios Ramilo en 1910. 

Inaugurouse 1918.  

Edificio da Banca Viñas Aranda na 
esquina das rúas Marqués de Valladares e 

Reconquista de Vigo. Proxectado por Antonio 
Palacios en 1942.   

Antigo teatro “García Barbón”. Hoxe centro cultural Caixanova. Proxectado por Antonio Palacios entre 1911 e 1913. 
Albergou o teatro, o Casino de Vigo e un cine, que se inauguraron a finais de 1926 e principios de 1927. 



 

 

 

       

 

 

Central Eléctrica do Tambre en Noia. Foi a primeira gran central construída en Galicia. Promoveuna a 
Sociedade Galega de Electricidade e proxectouna Antonio Palacio nos inicios da década de 1920.  

Maqueta do monumento da Virxe da Rocha de 
Baiona, proxectado por Antonio Palacios en 1909. 
Simboliza a Virxe como protectora dos homes do 

mar e a arribada da carabela Pinta a Baiona coa 
nova do descubrimento de América.   

Detalle do monumento da Virxe da Rocha en 
Baiona. A parte escultórica en mármore foi 

executada por Ángel García Díaz.  O monumento 
foi promovido por Laureano Salgado e levantado 

por subscrición popular.  Inaugurouse en 1930.   



       

 

       

 Templo da Veracruz do Carballiño.  Detalle da 
zona de ábsidas. Antonio Palacios. 1942.  

Templo da Veracruz do Carballiño.  Detalle do 
acceso principal coa singular e potente torre.  

Templo Votivo do Mar. Panxón (Nigrán). Antonio 
Palacios Ramilo 1932.  

Templo Votivo do Mar. Detalle do remate da parte 
cilíndrica da torre. O templo inaugurouse en 1937.  



 

 

    

 

 

A obra máis destacada de Antonio Palacios no 

Porriño é a casa do Concello, situada na praza e rúa 

que levan o nome do arquitecto. Foi proxectada en 

1919 e as obras estiveron baixo a dirección do 

mestre canteiro Manuel Ruibal Solla. O Concello 

inaugurouse en 1924 Este edificio foi un dos 

primeiros exemplos en Galicia dunha arquitectura de 

intención rexionalista, que quere emparentar coas 

tradicións construtivas vernáculas. 

Edificio do Concello do Porriño. Antonio 
Palacios  Ramilo. (1919-1924).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta rúa sitúase o noso instituto de Ensino Secundario “Pino 

Manso”, que foi construído por iniciativa privada dun grupo de 

entusiastas porriñeses, coa xestión dun padroado e as axudas 

económicas do industrial José Fernández López. A inauguración e 

apertura do primeiro curso académico levouse a cabo o 24 de 

outubro de 1966.

O edificio do IES “Pino 
Manso” en 

construción. Foto de 
Ángel Toucedo, 

aparellador da obra.  

O edificio do IES “Pino Manso” trala súa inauguración en outubro de 1996.  Proxectado polo 
arquitecto  Ignacio José Bescansa. Foto Pako. O Porriño.  



 

 

 

 

  

 

 

 

Cocheiras do tranvía Mondariz – Vigo. Iinaugurado en 1920, só funcionou o 
tramo entre O Porriño e Vigo. As cocheiras estaban situadas ao lado do noso 
Instituto. Aínda hoxe o bar situado enfronte leva o nome de cocheras.  Foto: 

Arquivo Municipal da Imaxe. Concello do Porriño. 

Rúa Antonio Palacios (antiga estrada de Castela) a principios do século XX. Á 
esquerda a vía do tranvía e o tendido eléctrico. Desaparecidas casas de planta baixa e 

peches de fincas coas tradicionais “pastas” de granito . Postal:  L. Roisín. Arquivo Municipal 
da Imaxe. Concello do Porriño. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antiga praza da Constitución (hoxe praza do arquitecto Antonio Palacios). No 

centro, a esquerda, antiga casa consistorial. No seu lugar levantouse o novo 
edificio proxectado por Palacios. Nese punto separábanse as estradas de 

Castela e de Pontevedra a Camposancos ( Foto: Xoiería  Lorenzo. Porriño 

Recuerdos de un siglo ). 

Tramo da rúa Ramón González e antiga praza da Constitución, 
hoxe do Arquitecto Antonio Palacios. Tarxeta Postal. Fototipia 

Thomas (Barcelona) 1928-1929. AMI. Concello do Porriño. 



Praza do arquitecto 
Antonio Palacios 

    
 

                

 

   

Alzados do edificio do Concello do Porriño dedicado por Palacios a Ramón 
González Fernández (Xoiería Lorenzo. Porriño. Recuerdos de un siglo)   

Foto Agustín Bemejo. C.1950. AMI. Concello do Porriño.

 AMI. Concello do O Porriño. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúa Ramón González 

 

As orixes desta rúa relacionase co 

paso da estrada de Castela polo 

centro da vila. Anteriormente recibira 

o nome de rúa Real e despois o de 

Gabino Bugallal.. En 1920 o Concello 

acordou darlle o nome de Ramón 

González pola gran xenerosidade 

que este filántropo tivera coa vila. 

Pola mesma causa en 1915 xa o 

nomeara fillo adoptivo do Porriño. 

Ramón González Fernández, nacido 

en 1856 en Ribadeo, era un indiano 

que lograra facer fortuna na 

emigración en Rosario de Santa Fe 

(Arxentina) e se establecera no 

Porriño ao contraer matrimonio con 

Corona González Santos. En xullo 

de 1921 asume todos os gastos da 

execución do proxecto de Antonio 

Palacios de nova casa consistorial, 

ante a imposibilidade económica do 

Concello de levalo a cabo. A súa 

xenerosidade estendeuse a Ribadeo, 

onde merca un teatro, constrúe un 

praza de abastos e financia un 

edificio para as sociedades obreiras. 

Pola iniciativa dos concellos do 

Porriño, Mos e Ribadeo recibiu en 

1923 a Gran Cruz da Beneficencia. 

Faleceu o 15 de decembro de 1925, 

pouco tempo despois de ser 

inaugurada a nova casa consistorial.  

Ramón González Fernández ( 1856 –  1925).  Foto: Xoiería  
Lorenzo. Porriño Recuerdos de un siglo.  

  

Rúa Ramón González a principios do século XX. 
Tarxeta postal. L. Roisín. AMI. Concello do Porriño.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Rúa Ramón González. No centro a desaparecida casa con soportal e paredes encaladas. 
Perdeuse un notable exemplo da antiga e tradicional arquitectura de soportal que caracterizaba o 

centro da vila do Porriño. Ca. 1960. Tarxeta Postal. 1960-1970 CAMPAÑA, A.- PUIG FERRÁN, J./ AMI 
Concello do Porriño. 

 

Rúa Ramón González cara ao ano 1928 ou 1929. A rúa ten nese momento un pavimento de 
lastros (adoquín). O tráfico cara a Madrid e Portugal pasaba por este punto, separándose diante da 

casa do Concello. Tarxeta Postal. Fototipia Thomas (Barcelona) 1928-1929. AMI. Concello do Porriño. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúa Ramón González cara ao ano 1960.  Esta parte da rúa perdeu algúns inmobles 
importantes, como o edificio Villasuso (terceiro pola dereita). Un exemplo da 

arquitectura ecléctica executada con boa cantería de granito. Tarxeta postal. / J. M. 
Zaragoza – Ed. París. AMI. Concello do  Porriño. 

 

Rúa Ramón González na actualidade.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Rodríguez Rodríguez naceu na parroquia de 

Chenlo, Como outros moitos galegos tivo necesidade 

de emigrar. Instalouse en Guayaquil (Ecuador), onde 

casou con Anxelina Bonín, que pertencía a unha 

familia de orixe italiano dedicada ao comercio. 

Despois de reunir unha notable fortuna o  matrimonio 

regresou ao Porriño cara ao ano 1894, onde 

construíron a fermosa residencia familiar “Villa 

Angelita”, que na actualidade sigue emprazada na 

rúa Manuel Rodríguez co nome de “Villa Florida”. 

Dende o seu regreso Manuel Rodríguez desempeñou 

o cargo de cónsul de Ecuador na cidade de Vigo. 

Xunto con outros filántropos porriñeses, a familia 

Rodríguez Bonín, sufragou a reedificación da igrexa 

parroquial que se leva a cabo entre os anos 1908 e 

1913. Por estas desinteresadas achegas económicas 

de Manuel Rodríguez para as obras da igrexa, a 

corporación municipal acorda en outubro de 1912 

darlle o seu nome a esta rúa. En novembro dese 

mesmo ano falecía na vila do Porriño. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúa Manuel Rodríguez 

Rúa Manuel Rodríguez. Tarxeta postal:  
 L. Roisin.  AMI. Concello do O Porriño.  

Rúa Manuel Rodríguez.  
Tarxeta postal:  . Fototipia Thomas 

(Barcelona). AMI. Concello do Porriño.  



 

 

 

 Na arquitectura desta rúa destaca a citada “Villa Florida”, unha elegante casa de estilo 

ecléctico de inspiración francesa, que probablemente proxectou o afamado Jenaro de la 

Fuente Domínguez, técnico afincado en Vigo que trazou outros proxectos para esta familia, 

como o suntuoso edificio Bonín do ángulo das rúa Oporto e Areal da cidade de Vigo, unha 

das xoias da suntuosa arquitectura pétrea do ensanche vigués. Tamén destaca a igrexa 

parroquial proxectada en estilo neogótico polo arquitecto Manuel Felipe Quintana Ochaita, 

que pouco tempo atrás deseñara a igrexa de Santiago de Vigo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Villa Angelita” (hoxe “Villa Florida”).  Foi construída a finais do XIX pola  familia Rodríguez-Bonín 

Edificio Bonín do ángulo das rúas O Porto e Areal de Vigo. Foi construído por Manuel Rodríguez e 

Angelina Bonín e proxectado por Jenaro de la Fuente Domínguez en 1909.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    

 

 Igrexa parroquial do Porriño. De estilo neogótico, foi proxectada a principios 

do século XX polo arquitecto Manuel Felipe Quintana Ochaita  

Antiga igrexa parroquial do Porriño, sobre a que 
se levantou a actual. Ca. 1900 (Xoiería Lorenzo. 
Porriño, recuerdos de un siglo) 

Xoiería Lorenzo. Porriño, recuerdos de un siglo.

Iglesia parroquial do Porriño. Tarxeta 
Postal. Ediciones París - J. M. Zaragoza.   

  



 
 

 

 

 

 

A orixe da rúa Domingo Bueno relacionase coa construción do 

edificio da antiga escola graduada que na actualidade alberga 

a Casa da Cultura. No ano 1925 as autoridades municipais 

contratan un crédito para construír escolas unitarias de nenos 

e nenas nas parroquias e un edificio para escola graduada na 

vila. Esta edificación situaríase nunha nova rúa, coa que tamén 

se pretendía facilitar o crecemento urbano da vila. No ano 

1926 está redactado o proxecto do primeiro tramo entre a 

estrada de Castela e a rúa Fernández Areal. As obras de 

apertura deberon rematar cara ao ano 1929. A travesía foi 

coñecida popularmente o nome de “Rúa Nova” e oficialmente 

co do xeneral Martínez Anido. En 1931, no inicio do período 

republicano, recibiu o nome do líder socialista Pablo Iglesias. 

Posteriormente pasou a denominarse Domingo Bueno, na 

honra deste cóengo da catedral de Tui, que tivera un papel 

destacado nas xestións realizadas en Madrid para a 

aprobación do proxecto dos Matadoiros Rurais de Galicia, dos 

que só se construíu o do Porriño. Foi inaugurado o 3 de abril 

de 1928 polo xeneral Primo de Rivera. Domingo Bueno Arenas 

naceu en Asturias e faleceu en Madrid en febreiro de 1929, 

pouco tempo despois da inauguración do matadoiro. Foi 

soterrado no cemiterio municipal do Porriño. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúa Domingo Bueno 

Rúa Nova (Hoxe Domingo 
Bueno) cara ao ano 1929. 
Tarxeta postal: L. Roisin. 
(Xoiería Lorenzo. Porriño, 
recuerdos de un siglo.) 



 

 

 

 

 

 

O elemento máis destacado desta rúa é o edificio da Casa 

da Cultura, que en 1926 proxectara como graduada o 

arquitecto Antonio López Hernández. Nesta rúa tamén se 

sitúa o edifico do Círculo Recreativo e Cultural que, 

proxectado polo arquitecto Melida Bosch, foi inaugurado o 

29 de agosto de 1964. Na posguerra esta rúa foi 

prolongada ata a antiga estrada de Redondela co fin de 

aliviar o tráfico do centro 

 

 

 

 

 

 

Matadoiro de MARUCOGA (Matadoiros Rurais Cooperativos de Galicia) cara 

ao ano 1929, pouco  despois de ser inaugurado. Nas negociacións en Madrid 

para a súa instalación no Porriño desempeñou un papel destacado Domingo 

Bueno Arenas. O edificio foi proxectado polo arquitecto Luis Bellido.. 
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En maio de 1949 arrendou o matadoiro do Porriño, que poucos anos despois transformou en 

Industrias Frigoríficas del Louro e posteriormente en Frigolouro. José Fernández facilitou 

axudas económicas para a compra do solar do Círculo Recreativo Cultural e avales para a 

construción do seu edifico social. Tamén foron destacados os apoios para a construción do 

noso instituto “Pino Manso” e as achegas económicas para mercar o solar no que se sitúa o 

propio instituto e o colexio “Fernández López”. O 17 de agosto de 1973 O Concello 

nomeouno “fillo adoptivo do Porriño”. 

 
 
 RÚA JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rúa José Fernández López 

Esta rúa, que arranca dos laterais do Círculo 

Recreativo e Cultural e da Casa da Cultura, 

recibe o 23 de setembro de 2004 o nome de 

José Fernández López nun acordo que toma o 

Concello por iniciativa do Círculo Recreativo. 

O empresario José Fernández López, nado en 

Lugo, potenciou a vida económica do Porriño 

coa creación de Zeltia, Industrias Frigoríficas 

do Louro, Industrias Pecuarias Gallegas, Sial, 

Industrias Forestais Gallegas, Granxa do 

Louro, etc. A inquietude empresarial de José 

Fernández López levouno a participar con 

outros membros da súa familia na creación de 

outras importantes industrias, como é o caso 

de Pescanova. 

José Fernández López. 

Instalacións de 
Zeltia, empresa 

constituída en 
1939. Xoiería Lorenzo. Porriño, recuerdos de un siglo. 



 

 

 

 

 

Febreiro de 1968. Visita 
oficial ao Instituto. 

Dende a esquerda: a 
directora do centro 
María del Carmen 

Pintos Vieites, 
gobernador civil, José 
Fernández López e o 

alcalde Gonzalo 
Ordóñez.. 

Laboratorio do instituto 
nos primeiros anos de 

funcionamento do centro. 

Capela do Instituto 
pouco tempo 

despois de iniciarse 
a actividade 
académica. 

Imaxe da aula de 
debuxo trala 

inauguración do 
instituto en outubro 

de 1966. 



 

 

 

 

 

Recibe o nome dun antigo cruceiro do ano 1622 que agora se atopa no parque do Cristo. 

O elemento máis destacado deste espazo é a Fonte do Cristo proxectada por Antonio 

Palacios Ramilo no ano 1904 e inaugurada o 4 de xuño de 1905. O seu deseño inspírase 

nas tradicionais fontes barrocas galegas. Destacan as pezas de cerámica realizadas por 

Daniel Zuloaga, afamado artesán tío do pintor do mesmo apelido. En cerámica 

executáronse os azulexos ornamentais tipo “botón”, o escudo do Porriño e os pequenos 

dragóns de intenso colorido. As obras de cantería correron a cargo do canteiro Sabino 

Torres. A escultura do paxe encargóuselle ao  mestre canteiro Cerviño.A fonte, primeira 

obra de Antonio Palacios executada en Galicia, resume algunhas características da súa 

creación, como a integración de materiais e o desexo de converterse en emblema urbano. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praciña do Cristo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praza e parque do Cristo 
nas primeiras décadas do 

século XX. Fotografía 
Cobián (Pontevedra) e 
tarxeta postal L. Roisin. 

AMI. Concello do Porriño. 

 

   

Fonte do Cristo. Antonio Palacios (1904-1985). Cerámica: Daniel Zuloaga. 



 

 

 

 

 

 

Os terreos deste espazo foron mercados 

cara ao ano 1897 por Servando Ramilo Nieves 

coa intención de crear un parque e construír unha 

capela con advocación ao Cristo da Agonía en 

memoria da súa dona Prudencia Diz Fortes. A 

capela, dun ecléctico estilo neogótico, abriuse ao 

culto o 17 de setembro de 1899. Outro elemento 

destacado é o cruceiro do ano 1622. Co fin de 

acondicionar este espazo para o goce dos 

veciños, Servando Ramilo plantou árbores, puxo 

bancos e pechou o terreo. Mandou tamén 

construír un palco da música, que se inaugurou 

no ano 1903. A principios do século o parque era 

un espazo importante na vida dos porriñeses. Era 

o lugar do paseo, da conversa, das festas, dos 

concertos e tamén un lugar para lucirse, 

presumir... O parque foi doado por Servando 

Ramilo Nieves ao pobo do Porriño no ano 1909, 

agás a capela e unha franxa de terreo de dous 

metros no seu perímetro 
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Parque do Cristo 



 
 

 

 

 

       

 

Rúa Servando Ramilo Nieves 

 

Servando Ramilo Nieves foi un 

filántropo que fixo doazón ao pobo do 

Porriño do actual parque do Cristo e 

pagou do seu peto a construción da 

fermosa capela do Cristo. Nesta rúa está 

situada a “Botica Nova”, unha destacada 

edificación, proxectada cara ao ano 1909 

por Antonio Palacios para o seu irmán 

José, farmacéutico da vila. No seu 

momento foron famosos os faladoiros da 

rebotica, nos que, xunto a outros homes 

de letras, participou o poeta Ramón 

Cabanillas, veciño do Porriño durante un 

tempo tras ser nomeado en 1917 

secretario do Concello de Mos. 

Rúa Servando Ramilo Nieves e Botica Nova.   

Botica Nova. Proxectada por Antonio Palacios cara ao ano 1909  



 

 

 

 

Esta praza confórmase co cruce das estradas que entraban na 

vila. Nese punto coincidía a estrada de Castela coa que 

comunicaba Pontevedra con Camposancos, na Guarda. A 

principios do século XX chamouse praza de Isidoro Bugallal. A 

primeira construción destacada da posguerra foi o antigo edificio 

da Caixa de Aforros de Vigo, proxectado polo arquitecto vigués 

Antonio Cominges Tapias en estilo rexionalista con concisas 

decoracións neobarrocas. As oficinas desta entidade no novo 

edificio foron inauguradas o 15 de agosto de 1949. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praza Central 

Praza Central cara ao 
ano 1960. Tarxeta 
postal.  Ediciones París - 
J. M. Zaragoza. AMI. 
Concello do Porriño.  

Praza Central cara 
ao ano 1960. 

Tarxeta postal. 
Fototipia Thomas 
(Barcelona) . AMI. 

Concello do Porriño.  



A orixe desta rúa relaciónase coa estrada de Castela ou de 

Vigo a Villacastín que entraba no Porriño polo paso a nivel. 

Ata a apertura da Avenida de Galicia soportaba todo o 

trafico en dirección a Madrid. Como noutras localidades o 

seu nome hai que poñelo en relación co progreso que 

podía chegar coas novas estradas e coa liña do ferrocarril, 

que neste caso ten a estación a un lado. Na rúa destaca 

“Villa Anastasia” (imaxe superior), fermosa vivenda de 

estilo ecléctico con certos trazos pintorescos que 

posiblemente proxectou  Jenaro de la Fuente Domíguez 

XIX o inicios do XX. Tamén se conserva un inmoble 

(imaxes inferiores) que dentro do seu carácter ecléctico 

amosa certos detalles modernistas, en especial nos 

balcóns da segunda planta. 

 

 

 
 

 

 

Rúa Progreso 



 

 

 

 

 

 

   

Rúa Peña 

Rúa Bos Aires 

Posiblemente o seu nome se 

relacione con Bartolomé Peña 

Otegui, contratista de obras 

porriñés que traballou nas obras 

da liña do ferrocarril de Ourense 

a Vigo. En 1875 encargábase 

das obras de asentamento da vía 

dende a estación de Vigo. Tamén 

se encargou da finalización da 

obra do túnel dos Valos, tras 

producirse en 1876 o seu 

derrube parcial na boca sur en 

dirección a Porriño 

Deriva da estrada que conducía a Gondomar. Déuselle o nome de Bos Aires tras unha 

petición dos emigrantes, que en setembro de 1921, a través da “Sociedad de Fomento de 

Porriño y su Distrito” de Bos Aires solicitan que o Concello lle poña un nome relacionado 

coa Arxentina a unha rúa da vila, dada a xenerosa acollida que recibiran neste país. O 26 

de novembro de 1922 levouse a cabo o acto de colocación das placas co nome de Bos 

Aires, doadas por la citada sociedade. 

Fototipia Thomas (Barcelona) . AMI. Concello do Porriño.  

Arquivo Municipal da Imaxe. Concello do Porriño.  



 

 

 

 

 

A rúa recibe o nome de José Fernández Areal, porriñés emigrado en Valparaiso (Chile) que 

no seu testamento deixou unha cantidade de cartos para crear unha escola no Porriño con 

todos os seus servizos. O proxecto da escola foi realizado por Antonio Palacios en 1904. As 

obras estaban rematadas en 1906. No corpo torreado e nas claves dos arcos das ventás da 

aula principal situábanse detalles cerámicos, executados no taller de Daniel Zuloaga, 

seguindo bosquexos de Palacios. A escola “Fernández Areal” foi modélica nos seus primeiros 

anos de funcionamento. Pechou cara ao ano 1932, comezando a deteriorarse. A pesar dos 

intentos dalgúns porriñeses, o fermoso edificio escolar foi derrubado absurdamente na década 

de 1960. A escola situábase na rúa Antonio Palacios, no espazo que hoxe ocupa o parque 

Gonzalo Ordóñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúa José Fernández Areal 

Desaparecida escola 
fundación “Fernández 

Areal”, proxectada por 
Antonio Palacio sen 1904 

Fototipia Thomas 
(Barcelona). AMI. Concello 

do Porriño.  

Escola fundación “Fernández Areal”. Museo de Pontevedra. Colección Durán Loriga. AMI. Concello do Porriño.  



 

Enrique Rodríguez, natural de Chenlo, ao igual que o seu irmán Manuel 

Rodríguez, emigrou a Guayaquil (Ecuador), onde logrou facer fortuna. Como 

outros membros da súa familia axudou a custear as obras da capela de San 

Bieito, unha das edificacións máis singulares deste espazo que se constrúe cara 

ao ano 1890. Esta familia tamén asumiu os gastos de ampliación e remodelación 

da capela que se levan a cabo no ano 1908. Enrique Rodríguez pagou do seu 

peto a construción en 1908 do fermoso palco da música desta paseo que 

deseñara Isidro Palacios García e Teruel, pai do afamado arquitecto Antonio 

Palacios Ramilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Paseo de Enrique Rodríguez 

 Capela de San Bieito 

Fototipia Thomas (Barcelona). AMI. Concello do Porriño 

L. Roisin. AMI. Concello do Porriño. 



O seu nome deriva da necesidade de comunicar o cruce de estradas da praza Central coa 

estación da liña do ferrocarril Ourense-Vigo que se abre á explotación en 1881. O edificio 

máis destacado é a propia estación, unha das poucas que se conservan desta liña. O 

enxeñeiro Francisco Javier Boguerín, autor do proxecto desta liña ferroviaria, clasificou a 

estación do Porriño de terceira clase, xunto as de Ribadavia, Tui e Redondela. A de 

Ourense de segunda e a de Vigo de primeira clase. En 1881, como primeira estación do 

Porriño debeu funcionar unha construción provisional de madeira. As obras do edificio actual 

comezaron en marzo de 1889 e remataron en xaneiro de 1890, data na que entrou en 

servizo 
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Rúa Estación 

Chegada dun tren 
de vapor ao 

Porriño a 
principios do 

século XX. Foto 
Díez e Rodríguez 

(Redondela). AMI. 
Concello do 

Porriño.  

 

Estación do 
Porriño antes de 
levarse a cabo o 

peche de “pastas”.  
Finais do XIX – 

inicios do XX 
Xoiería Lorenzo. 

Porriño, recuerdos 
de un siglo. 



A orixe da rúa relacionase directamente coa apertura do 

primeiro mercado ou praza de abastos no Porriño o 31 de 

decembro de 1917. Anteriormente o mercado celebrábase 

nas prazas da vila, en especial na do Cristo e na do 

Concello. Nun primeiro momento a nova rúa chamouse 

Fernández Barrón, que era un político conservador 

emparentado coa familia Bugallal de Ponteareas. Hoxe, 

nesta pequena rúa destaca a presenza da singular Praza de 

Abastos, proxectada en 1970 polo prestixioso arquitecto 

vigués Xosé Bar Bóo. As obras remataron en 1974. 

 

 

 

 

 

 
 

Antiga praza de 
abastos e rúa do 

Mercado. Foto 
Magno. Arquivo 

Municipal da Imaxe. 
O Porriño. 

Rúa do Mercado  

Foto Magno. AMI. O Porriño. 

Nova praza de 
abastos, proxectada 
por Xosé Bar Bóo en 

1970.   



 

Esta rúa deriva da antiga estrada de Pontevedra a Camposancos. Recibe o nome actual de 

Ramiranes do pazo que se situaba nunha das súas beiras. Esta antiga edificación era 

empregada pola familia do conde de Ramiranes, título que no ano 1875 concede Alfonso XII 

a José Varela Cadaval. O pazo era unha magnífica construción barroca que 

desgraciadamente foi derrubado na década de 1960. Coa desaparición do pazo, perdeuse 

tamén unha importante zona arborizada no centro do Porriño con especies centenarias. 
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Rúa Ramiranes  

Desaparecido pazo barroco do conde de Ramiranes que da nome a esta rúa. A vila do Porriño perdeu 
un fermoso exemplar desta tipoloxía histórica galega e o amplo espazo arborizado dos seus xardíns. AMI. 

Concello do Porriño.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rúa do Parque Infantil  

Templete do Metro da estación da Gran Vía de Madrid no seu 
emprazamento primitivo. AMI. Concello do Porriño.   

Templete do Metro instalado 
no Porriño. Perdeu o 

destacado elemento de cristal 

Esta rúa e o parque contiguo 

sitúanse en parte do espazo 

que antigamente ocupou o 

Campo da Feira, un gran 

parque arborizado que 

comezou a degradarse a 

mediados do século XX ao 

ser atravesado nun dos seus 

lados pola prolongación da 

rúa Domingo Bueno. No 

parque foi emprazado o 

pavillón da Rede de San Luis 

do Metro de Madrid, que 

proxectara Antonio Palacios 

en 1919. Foi trasladado en 

1971. No traslado perdeu a 

parte complementaria de ferro 

e cristal, polo que o 

contemplamos incompleto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avenida de Galicia, antiga “Travesía do Porriño en 

diversas etapas a través do tempo.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Avenida de Galicia  

 

 

A actual Avenida de 

Galicia ábrese para 

solucionar os graves 

problemas que provocaba 

no centro do Porriño o 

paso de todo o tráfico da 

estradas de Madrid e 

Pontevedra a 

Camposancos, agravado 

coas retencións que 

provocaba o paso a nivel. 

A nova rúa, coñecida no 

seu tempo como “Travesía 

do Porriño”, enlazaba a 

estrada de Castela (hoxe 

Antonio Palacios) co barrio 

das Angustias para 

despois continuar cara a 

Sanguiñeda. Foi necesario 

facer obras de recheo nas 

Angustias e construír unha 

ponte para salvar a liña do 

ferrocarril. A actual 

avenida de Galicia foi 

inaugurada o 14 de 

febreiro de 1954,  polo 

Ministro de Obras 

Públicas, conde de 

Vallellano 

Arquivo Municipal da Imaxe. Concello do  Porriño. 

Xoiería Lorenzo. Porriño, recuerdos de un siglo. 



 

 

 

 

 

Esta rúa foi proxectada polo arquitecto vigués Arturo Fraga Framil en 

xullo de 1955 e aprobada o 30 de setembro de 1955 pola Corporación 

que presidía Ceferino Míguez Otero. Coa apertura desta rúa foi 

necesario trasladar a “Fonte dos Tres Canos” que anteriormente se 

situaba no lado contrario coa súa fronte mirando á rúa Ramón 

González. A fonte, un dos poucos elementos destacados desta rúa, foi 

construída cara ao ano 1830. Como ornamentación exhibe na súa 

fronte un escudo de España da época de Fernando VII. A rúa, que no 

clima de relixiosidade da posguerra recibiu o nome de Pío XII, foi 

inaugurada en 1957 
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Rúa Pio XII  

Arquivo Municipal da Imaxe. Concello do  Porriño 

Arquivo Municipal da Imaxe. Concello do  Porriño. 



   

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Xoiería Lorenzo. Porriño, recuerdos de un siglo. 

Inauguración da rúa Pio XII no ano 1957. Na foto da esquerda aparece ao fondo a fonte dos “Tres Canos” 
no seu emprazamento anterior. 

Rúa Avelino Villasuso  

Avelino Villasuso foi un emigrado porriñés en Arxentina. 

Despois de alcanzar unha sólida posición económica 

con actividades comerciais en Bos Aires regresou ao 

Porriño onde falece en 1905. Deixou no seu testamento 

unha importante partida de cartos para a construción 

dun asilo que debía levar o nome de Nosa Señora do 

Carme. Construiríase na Rúa Real (hoxe Ramón 

González) nun solar propiedade do filántropo. 



 

 

 

 

 

Hai anos esta rúa chamábase rúa Riveiro. Púxoselle o nome de 

Xogo da Ola porque nela celébrase no Entroido ese xogo 

tradicional que consiste en pasarse olas de barro polo aire. Ao que 

se lle rompe perde e ten que pagar. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Rúa Leandro Diz  

Leandro Diz. Caricatura de Antonio Fernández Valverde. 1974. 

Leandro Díz Rey (O Porriño 1896-1971). Traballou 

como funcionario do Concello e foi cronista oficial 

do Porriño. En 1956 publicou o libro “Recuerdos 

Porriñeses” que recolle aspectos da historia da vila, 

relatos da vida cotiá, anécdotas, descrición de 

personaxes, etc. 

Rúa Xogo da Ola  

Participantes no xogo 
da ola nas festas do 

Entroido. Ca. 1950-1960. 
AMI. Concello do 

Porriño.  



 

 

 

 

Entre as rúas máis antigas do Porriño atópanse 

San Sebastián, Aloques e Cando. O nome da primeira 

rúa relaciónase coa advocación da capela que se sitúa 

na súa beira e dá tamén ao barrio, un dos máis antigos 

do Porriño. Aloques deriva do topónimo tradicional do 

barrio. A rúa Cando debeu conformarse coa apertura da 

liña do ferrocarril Ourense-Vigo en 1881, xa que corre 

paralela á vía do tren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rúas Aloques, Cando e San Sebastián  

Festa no barrio de 
Aloques. Ca. 1950-1960. 

AMI. Concello do Porriño.  

A rúa Cando corre paralela a vía do tren.                                      Capela de San Sebastián.  



 

 

 

 

 

 

 

As rúas Pinar e Salgueira teñen un nome derivado dun 

topónimo que alude á presenza de pinos e salgueiros. Cun 

topónimo tamén se relaciona a rúa Codesal que menciona un 

lugar onde abundaron os codesos,  un arbusto semellante á 

xesta. Noutros, casos como o da rúa Cruceiro, o nome deriva 

da existencia dese tradicional elemento patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Roisin. AMI. Concello do Porriño 

Rúas Pinar, Salgueira e Codesal  
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