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Os primeiros encoros
Utilización industrial da auga

• Aproveitamento do río Xunco (Sargadelos)



A electricidade chega a Galicia
A producción hidroeléctrica

• O primeiro encoro hidroelécrico foi o do río Xubia para 
utilización industrial e de alumeado público, en 1892. 



A electricidade chega a Galicia
A producción hidroeléctrica. 2

• A comezos de século era xa a dominante (máis do 60%) 
ainda que a potencia non superaba os 2.000 CV (Tronceda e 
Caldas)



A electricidade chega a Galicia
A producción hidroeléctrica. 3

• A central hidroeléctrica do río Tambre, creada en 1925, 
cunha potencia de 24.000 CV inaugura unha nova época.



O comezo da política hidraúlica da postguerra
O encoro de As Conchas (1949) no Limia

FENOSA- Zona franca de Vigo



O aproveitamento do lago de Sanabria
As primeiras contestacións

• No ano 1953 Ideam e Iberduero solicitan un aproveitamento do lago de 
Sanabria que suporía o descenso do seu nivel en estiaxe de case 30 m.

• A loita contra o proxecto a protagonizaron os veciños e o xornal ABC

• Gonzalo Gurriarán, médico e presidente do clube “Peña Trevinca”:

• ...que no se permita tocar el
• Lago de Sanabria, como no se
• permite hacer una cantera en
• las cuevas de Altamira, ni vender
• el Tesoro de la Catedral de Toledo,
• ni dividir el Palacio de Oriente
• en habitaciones con derecho a
• cocina (ABC, 11-III-1953)



Comeza a política hidraúlica intensiva 

• Na procura do autoabastecemento enerxético de España 
construíronse 370 encoros en vinte anos (1959-1969)

• Moitos deles foron feitos en Galicia.

• Desplazamento de poboacións 

• (Belesar – Portomarin, 1963)



A loita contra o encoro de Castrelo de Miño
(1966)

• …feudalismo eléctrico

• De FENOSA, protexido

• polo estado, que é máis

• tiránico que o propio

• feudalismo da Idade

• Media.
• (Otero Pedrayo, na

• Homenaxe en Ourense

• a Celso Emilio Ferreiro)



Os maiores encoros galegos
( > 100 Hm3 )

Belesar  (1963 ) ………………. 640 Hm3

Portas (1972)…………………… 536   “

Portodemouros (1967)…….. 297   “

Grandas de Salime (1956)….265   “

Bao (1960) ………………………. 238   “

Santo Estevo (1955) ………… 213   “

Peares (1955) ………………….. 182   “

Eume (1960)…………………….. 123   “

Prada (1958) ……………………. 122   “





• Miguel Torga (Diario, VIII) :

• Estes tempos de barragens sáo uma verdadeira nova do 
mundo. Qualquer día, na escola, o mestre aponta o mapa e 
diz:

• - Antes do período albufeirozóico, aquí era o Barroso.
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