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» Nace o 23 de abril de 1898 en Lérez 
(Pontevedra). 

»  Aos 8 anos queda orfo de nai. 

 



» Iníciase nas letras da man 
de seu tío Juan Bautista 
Andrade, o seu “primeiro 
mestre”. 

 

 

 

» Coñece a Castelao en 
Pontevedra, o seu 
“segundo mestre”. 



» En 1921 é chamado a filas para a fronte de África; 
será repatriado por problemas de saúde. 

» Estuda Dereito 
e exerce a 
avogacía ao 
longo da súa 
vida.  

 



» En 1924 pasa 15 días na 
cadea de Vigo por 
defender en dous artigos o 
ferrocarril dende Galicia á 
fronteira francesa. 

 

 

» En 1926 comeza a asesorar 
xuridicamente á Sociedade 
de Armadores de Bouzas 
La Marítima. 



» Con motivo da folga dos mariñeiros de 1932 
recibe varios balazos en Vigo. 

 

» En 1936 é desterrado a Verín; en 1937, a 
Requeixo de Queixa; en 1939, a Villanueva de la 
Serena (Badaxoz). 



» En 1957 é detido e enviado a cadea 3 días por un 
artigo publicado en Industrias Pesqueras. 

 

 » Ingresa na Real Academia 
Galega en 1978 e na 
Academia Galega das 
Ciencias en 1985. 

» Falece en Vigo o 19 de maio de 1987. 



» Durante a 
guerra en África 
escribe crónicas 
da guerra 
publicadas en El 
Noroeste (A 
Coruña).  

 



» Colabora dende os primeiros 
números na revista quincenal 
Industrias Pesqueras, da que 
será director, e en Industrias 
Conserveras. 

» Outras colaboracións en:  El Sol, La Calle, El Pueblo 
Gallego, La Noche, Faro de Vigo, La Vanguardia e 
ABC .  



» Designado pola FAO, 
imparte cursos e 
seminarios sobre 
economía pesqueira 
en Chile, México, 
Bogotá (dos que 
nace Principios de 
economía pesquera)  

 



» Conferencias en Vigo,  
Lorient, A Coruña,  
Reykyavick, Roma, Londres, 
Caracas, Suecia… 



» En 1973, con xestións de Valentín Paz Andrade, 
celébrase en Vigo a Exposición Mundial de Pesca, 
a World Fishing Exhibition; volve a celebrarse en 
1985, 1991, 1997, 2003 e 2009. 



» En novembro de 1919 participa como orador na II 
Asemblea Nacionalista Galega. 

» É nomeado 
presidente do 
Grupo 
Autonomista 
Galego de 
Estudantes. 



» En 1930 é nomeado presidente do Grupo 
Autonomista Galego. 

 

» Intégrase no Partido Galeguista e preséntase 
candidato a deputado das Cortes constituíntes de 
1931 sen acadar acta de deputado. 



» Participa na elaboración 
do Anteproxecto do 
Estatuto de Galicia. 



» Preséntase como candidato nas eleccións ao 
Parlamento na Candidatura Republicana de Centro. 

»  Participa en 1950 e 1957 nas Xornadas Patrióticas 
do 25 de xullo en Bos Aires. 



» 1977: sae elixido senador por Pontevedra pola 
Candidatura Democrática Galega. 

 

» Participa nas manifestacións de reivindicación da 
autonomía para Galicia. 



» Aos 24 anos asume a 
dirección do Galicia, xornal 
que pretende dinamizar os 
valores económicos, 
sociais, artísticos e 
culturais do país. 

 

 



» En 1960 monta 
en Vigo 
Pescanova 
S.A., da que é 
vicepresidente. 

 



» A finais dos 50 participa no proxecto de creación de 
Petrogasa, que ten como obxectivo instalar unha 
refinería de petróleo en Vigo. 

 

 

» 1963: proxecto de creación dun Banco Industrial de 
Galicia, con sede en Vigo, banco netamente galego 
que orientase o aforro no desenvolvemento. 
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