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Resumo. O 15 de decembro de 2019 cúmprense corenta anos do pasamento de 
Avelino Camba Mato, un mestre de obras estradense nado en 1895. Emigrante 
en Cuba, tivo unha formación autodidacta en cantaría e albanelería, executando 
proxectos que el mesmo deseñaba e traballando con arquitectos como Juan Ar-
genti ou Arturo Zas. Da súa produción destacan as obras eclécticas realizadas na 
época da vila “airista”. A Esquina, a Porta do Sol ou a casa racionalista da rúa Pérez 
Viondi son algúns exemplos.

Abstract. December 15th, 2019 marks 40 years of the death of Avelino Camba 
Mato, a master builder born in A Estrada in 1895. He emigrated to Cuba and had 
a self-taught training in masonry, carrying out his own projects and working with 
architects as Juan Argenti or Arturo Zas. His eclectic works from the 1920s are 
remarkable. A Esquina, Porta do Sol or the rationalist house in Perez Viondi street 
are some of the examples.
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Introdución

Non cheguei a coñecer a Avelino. El faleceu en 1979 e eu nacín o 
ano anterior. Tampouco escoitara falar del ata que fixen o traballo 
final dos cursos de doutoramento. O meu TIT (traballo de investi-
gación tutelado), dirixido polo profesor Juan Manuel Monterroso 
Montero, titulábase a Arquitectura civil dos séculos xix e xx no Deza e 
Tabeirós: a figura do empresario Manuel Porto Verdura. Nel realicei unha 
análise das edificacións da Estrada dos anos 20 e 30, e Avelino fora 
un dos mestres de obras desa época. Tamén traballara para o afama-
do “Escobeiro”, por exemplo no edificio de Mistura, que a maioría da 
xente coñece como A Esquina. Ademais desta, a súa primeira grande 
obra, débenselle outras moitas por toda a vila. Por iso, neste artigo, 
afondo na súa biografía e nalgunhas desas construcións.
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Biografía

O día 28 de xuño de 1895, rematadas as festas patronais de San Paio, 
veu ao mundo na antiga rúa de San Lourenzo1 un cativo ao que lle 
puxeron o nome de Avelino. Era o cuarto fillo de Francisca Mato 
Fernández, natural de Ouzande, e de Domingo Camba Puente, de 
Guimarei. Ao día seguinte do seu nacemento, foi bautizado na igre-
xa parroquial, exercendo de madriña a súa tía Dolores Mato e de 
padriño un dos seus irmáns maiores, José María, de dez anos. Sendo 
aínda un neno, a temperá morte do pai obrigouno desde moi cedo a 
axudar na casa e poñerse a traballar, igual que o resto dos irmáns. Co 
paso do tempo, José María acabou establecéndose en Buenos Aires; 
a seguinte irmá, Manuela, dedicouse á venda de porcos; Antonio 
tivo taberna no Souto de Vea e unha casa de comidas con Bene-
dicta, unha moza de Cuntis coa que casou; Francisco, emigrante en 
Cuba, foi albanel en Ouzande2; e Laureano, quen tamén se trasla-
dara a Cuba, de polisón, foi feirante e panadeiro, rexentando xunto á 
súa muller, Flora, unha tasca no daquela “Barrio Novo”3.

Cando naceu Avelino, España atopábase baixo a rexencia de 
María Cristina de Habsburgo, dada a minoría de idade do rei Afonso 
xiii. En canto ao concello, o día 1 de xullo tomaba posesión como al-
calde4 o veciño de Berres Laurentino Espinosa Valladares5. O novo 
rexedor permaneceu no posto ata 1902, sendo substituído no cargo 
polo avogado Manuel Cagide Iglesias. Nese mesmo ano, Afonso xiii 
asumiu o poder efectivo.

1 En 1926, a rúa de San Lourenzo mudou de nome polo de Pérez Viondi. O acordo data do 
7 de abril dese mesmo ano, cando a corporación municipal acordou declarar fillo adop-
tivo da vila ao médico cubano e darlle o seu nome á vía. En ARCA CALDAS, Olimpio: 
Callejero Histórico de la Villa de A Estrada. Concello da Estrada, A Estrada, 1996.

2 Francisco Camba Mato mercou a casa reitoral de Ouzande cara a 1932. Nesa década e na 
dos anos 50 fíxolle varios arranxos para adaptala ás súas necesidades e novos usos que 
lle confiren o actual aspecto. Ver Camba Sanmartín, Xabier: “A casa do cura”, Carreiros 
nº 8, 2009.

3 O “Barrio Novo” naceu a finais do século XIX no contorno da vía de comunicación co 
veciño concello de Cuntis. Segundo Arca Caldas, a finais de 1868, Benito María de Oca 
y Gil conseguiu recursos da Deputación Provincial para construír a estrada de Cuntis - A 
Estrada. Arca Caldas, O.: Callejero Histórico de la Villa de A Estrada. Concello da Estrada, 
A Estrada, 1996, p. 85.

4 FERNÁNDEZ BASCUAS, María Jesusa: “Alcaldes estradenses”, en A Estrada, Miscelánea 
Histórica e Cultural, nº 7, 2004.

5 Laurentino Espinosa Valladares, avogado e escritor natural de Vilancosta, onde naceu en 
1861. Foi o recompilador da obra da súa tía Avelina Valladares Núñez, así como o herdei-
ro do seu tío Marcial, irmán da anterior.



105

Vol. 22 (2019)

105

Carmela Sánchez Arines

Nesa época, A Estrada era unha pequena vila na que se comeza-
ban a producir importantes melloras. No último cuarto do século xix 
tomábanse as primeiras iniciativas para unha incipiente planifica-
ción urbanística, coa dotación de servizos acordes coa capitalidade 
que pretendía asumir. Así, cara a 1878 expúxose a necesidade de 
realizar un plano, estando conformado o tecido urbano por unhas 
300 casas, a maior parte vivendas unifamiliares de planta baixa e 
unha altura6. Ademais, os anos finais da centuria estiveron marca-
dos polas xestións para a construción de dous importantes edificios: 
o concello e a igrexa. 

Nesta vila en proceso de crecemento, á que en pouco tempo lle 
foron concedidos os tratamentos de “Ilustrísima” e de “Excelencia”7, 
Avelino realizou os seus estudos primarios. Na escola foi compañeiro 

6 FERNÁNDEZ BASCUAS, M. J.: “Aproximación á xénese urbanística da vila de A Estrada. 
I”, en A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, número 2. A Estrada, 1999, pp. 50 - 54.

7 O rei Afonso XIII concédelle o tratamento de Ilustrísima en 1878 e o de Excelencia en 
1912 ao querer dar unha proba do seu Real aprecio á vila. Gaceta de Madrid, nº 262 de 
19 de setembro de 1878 e nº 108 de 17 de abril de 1912.

Avelino Camba de mozo.  
Arquivo familiar.

Avelino e Laureano Camba Mato en 
Cuba. Arquivo familiar.
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doutros mozos estradenses como Bernardino Sanmartín e os irmáns 
Pereira Rial, dos que gardou sempre bos recordos e cos que mantivo 
unha estreita amizade ao longo de toda a vida.

En 1916, cumpridos os 20 anos, alistouse para realizar o servizo 
militar, que naquel momento duraba tres anos. Estivo destinado en 
Tui, Santiago de Compostela e Ferrol, pasando á reserva en 1924. A 
súa amizade co estradense Ángel Pereira Renda8, capitán do Rexe-
mento Zaragoza 12, proporcionoulle algunha simpática anécdota da 
época da mili que recordou sempre.

Desde mozo dedicouse á construción e á cantaría, sendo bo coñe-
cedor do latín dos canteiros, o verbo dos arxinas. Pero igual que algúns 
dos seus irmáns, tamén probou fortuna na emigración, marchando 
a Cuba nos anos 20. Partiu desde Vigo nun barco transatlántico, 

8 Ángel Pereira Renda naceu na Estrada o 1 de marzo de 1891. Foi o pequeno dos fillos 
de Peregrina Renda López e Camilo Pereira Freijenedo e irmán, entre outras, de Sara e 
Virxinia.

Vista da casa do concello.  
Fondo Museo M. Reimóndez.

Antiga igrexa.  
Fondo Museo M. Reimóndez.
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pagando a pasaxe grazas aos cartos que lle deixara a nai. Segundo a 
familia, permaneceu alí tres anos, nos que, ao parecer, traballou en 
obras e reformas de edificios como o Centro Gallego de La Habana9 e o 
Capitolio10. Por iso, é probable que formara parte do cadro de persoal 
da contratista norteamericana Purdy & Henderson, que tiña unha 
sede en Cuba e participou en ambas obras.

A emigración a América experimentara un grande impulso des-
de mediados do século xix ata ben entrado o xx. Neste fenómeno 
migratorio influíron varios factores coma o da liberalización do fluxo 
de pasaxeiros, as garantías dunhas condicións mínimas nas viaxes e 
as melloras na navegación. Por iso, a presenza de galegos en terras 
americanas era moi habitual. E máis aínda a de estradenses en La 
Habana. Aquí foi onde Avelino coñeceu a outras familias emigra-
das da vila, como a Puente Núñez, coa que máis tarde chegou a ter 
vínculos familiares.

O traballo en Cuba debeu proporcionarlle unha certa estabilida-
de pois permitiulle, ademais de devolverlle os cartos á nai, regresar 
á Estrada en 1924. Durante esa estancia, contraeu matrimonio na 
igrexa parroquial de San Paio con Esmeralda Gómez Puente11, cur-
má dos seus amigos emigrados en Cuba e á que coñeceu grazas a eles. 
A voda celebrouse o seis de setembro de 1924, sendo oficiada polo 
párroco Nicolás Mato Varela e actuando de testemuñas Manuel To-
rrado e Maximino Sanmartín.

O matrimonio instalouse inicialmente nunha vivenda de aluguer 
na rúa Leicures. Transcorridos nove meses exactos do casamento, o 
día seis de xuño de 1925, naceu a súa primeira filla, Josefa, fami-
liarmente Pepiña. Ano e medio despois, tras mudarse á rúa Pérez 
Viondi, chegou Isabel, a segunda dunha familia que acabou sendo 
numerosa.

9 O edificio do Centro Gallego de La Habana, que hoxe alberga o Gran Teatro “Alicia Alon-
so”, inaugurouse o 22 de abril de 1914 segundo o proxecto do arquitecto belga Paul 
Beleu.

10 O Capitolio data de 1929 e foi realizado baixo a dirección do arquitecto Eugenio Raynie-
ri.

11 Esmeralda era a filla pequena de Juana Puente Núñez e Andrés Gómez González, comer-
ciantes da rúa Ulla. O pai, falecido o 25 de abril de 1931 aos 77 anos, fora un dos funda-
dores do casino estradense, ademais de xastre. As súas irmás e irmáns foron Enrique, 
América, José, María, Francisco, Josefa e Juan.
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O nacemento de Isabel marcou un novo cambio na vida de Ave-
lino, que tivo que regresar a Cuba. Por iso, o seu cuñado Enrique 
quedou na casa durante a ausencia para axudar a Esmeralda coas 
dúas nenas pequenas, unha delas acabada de nacer.

Nesta última estancia en La Habana residiu no número 44 da 
rúa Egido, actual avenida de Bélxica. E malia que, segundo contan 
as fillas, esta viaxe foi máis curta que a anterior, a súa relación con 
outros galegos serviulle para resultar elixido como vogal da socie-
dade cubana “Hijos del Ayuntamiento de La Estrada”12, formando 
parte despois da xunta directiva do Centro de Emigrados13. 

Establecido definitivamente na Estrada, viviu sempre na casa 
que construíra antes de marchar e na que entre 1928 e 1933 naceu 
o resto da prole: Enrique, Inés, Ana e Camilo.

12 A sociedade “Hijos del Ayuntamiento de La Estrada” fundouse nos salóns do Centro 
Gallego de La Habana o 4 de xuño de 1915 con 47 asociados e representación das pa-
rroquias estradenses de Vinseiro, Aguións, Cereixo, Tabeirós, Ribeira, Oca, Callobre e 
Lagartóns. Os seus fins eran, entre outros, a protección ás sociedades confederadas da 
Estrada, ao ensino e á persoa asociada necesitada.

13 O “Centro de Emigrados” creouse na Estrada o 1 de xaneiro de 1921 co financiamento da 
sociedade “Hijos del Ayuntamiento de la Estrada”.

Avelino e Esmeralda, xa de maiores. Arquivo familiar.
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Avelino con outros mozos estradenses en Cuba. Arquivo familiar.

Durante máis de catro décadas, traballou de mestre de obras, edi-
ficando ou reformando casas por todo o concello. Tamén construíu 
tumbas e panteóns, como o de Manuel Esmorís, quen, segundo con-
tan, lle dixo, Avelino, quiero que me hagas mi última casa y que no le falte 
de nada.

A dedicación ao sector da construción levouno a afiliarse ao sin-
dicato. O 22 de marzo de 1946, convocado polo delegado Antonio 
Barros Gómez, reuniuse co resto de empresarios e produtores do 
ramo co obxecto de constituír unha asociación. Avelino resultou 
elixido por unanimidade para o cargo de Mestre Maior da directiva. 
A súa vinculación seguiu sendo moi activa ata a súa xubilación. Así 
se pon de manifesto na documentación conservada no arquivo fa-
miliar, con circulares de diferentes décadas, e mesmo pola represen-
tación do gremio nalgunha comisión das festas de San Paio, como 
na de 1953.

Cumpridos os 65 anos, fíxose cargo da empresa o seu fillo Enri-
que, Tito, aínda que durante un tempo seguiron traballando xun-
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tos. Finalmente, retirouse tras rematar a que foi a súa última grande 
obra, un inmoble entre a praza do concello e a rúa Justo Martínez. 
Casualmente, na esquina oposta desa beirarrúa, no cruzamento con 
Calvo Sotelo levantara, corenta anos antes, o seu primeiro edificio.

Cando deixou de exercer, gozou da súa xubilación na Estrada coa 
familia e amizades. O seu falecemento produciuse cando contaba 84 
anos de idade, o 15 de decembro de 1979, a causa dunha bronconeu-
monía. Foi soterrado no cemiterio de Figueiroa, moi cerca da capela 
funeraria que construíra.

Avelino e Esmeralda con toda a prole. Arquivo familiar.
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Mestre de obras

Avelino Camba Mato tivo unha formación autodidacta, baseada na 
experiencia adquirida como peón e canteiro na Estrada e como al-
banel en Cuba. Tamén se instruíu co estudo de libros e manuais de 
arquitectura, conservando na biblioteca familiar interesantes publi-
cacións ao respecto, como os cadernos da Enciclopedia gráfica de ar-
tes y oficios da Casa Editoral Feliu y Susanna de Barcelona. Ademais, 
sempre contou cunha serie de especialistas en diferentes ramas que 
aportaron os mellores materiais e acabados ás súas obras: madeira 
da carpintaría dos Chao, que era logo traballada por Benito Gar-
cía; pedra do mestre canteiro Antonio Velay ou pezas da fundición 
Alemparte do Carril. 

Nun primeiro momento, el mesmo realizaba os bosquexos das 
vivendas que lle encargaban. Tratábase de sinxelos esbozos nos que 
debuxaba os principais trazos das fachadas, incorporando en oca-
sións as medidas e as plantas. Pero nos anos 30 apréciase un cambio 
na súa produción, probablemente a raíz dunha polémica xerada na 
vila en relación cos profesionais da arquitectura, un conflito que xa 
se vivira a nivel rexional a finais do século xix, sobre todo trala che-

En Ouzande con dúas netas. Arquivo familiar.
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gada a Galiza de novos arquitectos procedentes de Madrid. Houbera 
daquela momentos de gran tensión, como o acaecido co valisoleta-
no Jenaro de la Fuente Domínguez14, mestre de obras que tras obter 
en 1871 a titulación oficial na Escola Especial de Arquitectura de 
Madrid, compaxinou nun primeiro momento a súa actividade en 
Vigo como mestre de obras militares de terceira clase, co rango de 
alférez, co desempeño privado da profesión. O seu posterior nomea-
mento como director facultativo das obras municipais do concello 
olívico, posto que encubría o de arquitecto municipal, xerou un lon-
go conflito cos arquitectos da cidade. Dado que, ao parecer, a súa 
titulación non lle permitía ocupar ese tipo de cargo, foi denunciado 
pola Asociación de Arquitectos de Galicia, de recente creación. A 
denuncia chegou ao Tribunal Supremo pero, malia as disposicións e 
sentenzas, nada lle impediu continuar no seu posto municipal ata o 
seu falecemento. 

14 Biografía consultada na páxina da Real Academia da Historia en setembro de 2019 (http://
dbe.rah.es/biografias/38294/jenaro-de-la-fuente-dominguez)

Vista dun dos tomos da enciclopedia. Biblioteca familiar.
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No caso da Estrada, o 15 de maio 
de 1929, o arquitecto Juan Argenti y 
Navajas15, titulado pola Real Acade-
mia de San Fernando, presentou un 
escrito ao alcalde Benito Vigo Muni-
lla en relación coas incompatibilida-
des do cargo. Nel dicía literalmente 
que ha podido observar que las casas que 
se ejecutan en esa importante y progresiva 
Villa, carecen de plano y dirección de facul-
tativo competente, sino todas, por lo menos 
la mayor parte de las actualmente en ejecu-
ción y es de suponer que la principal causa 
de ello debe estar en no pedirse este trámite 
por ese Ayuntamiento, polo que sentin-
do a necesidad de llamar la atención de 
ese Excmo. Ayuntamiento [non só] como Arquitecto, sino también como 
Arquitecto Provincial y en representación de la Asociación de Arquitectos de 
Galicia, suplica que no se concedan más autorizaciones para la construcción 
de edificios de importancia superior a doce o quince mil pesetas que no estén 
garantizadas con plano y dirección de Arquitecto. 

Aínda que non hai coñecemento da resposta dada polo concello, 
o escrito debeu exercer certa influencia nos mestres de obra locais á 
hora de presentar proxectos, apreciándose a partir desa data un in-
cremento na documentación conservada no Arquivo Municipal dos 
expedientes asinados por profesionais. Do mesmo xeito, obsérvase 
que Avelino estivo máis unido a arquitectos titulados como o propio 
Juan Argenti, con quen xa traballara nalgunhas casas promovidas 
polo empresario Porto Verdura.

Con todo, isto non foi impedimento para que Avelino seguira 
levando a cabo a construción de numerosas promocións privadas 
cos seus proxectos, como veremos, e tamén de obras públicas. Así, 

15 Este arquitecto, de orixe madrileña, foi o responsable do plano urbanístico municipal 
da vila da Estrada dos anos 20 do pasado século e de obras públicas como a do antigo 
matadoiro ou das desaparecidas praza de abastos e escola de traballo. Malia que os 
seus apelidos poidan aparecer na rede ou en bibliografía sen o i grego de unión, nesta 
caso respectouse por ser como aparece escrito nos documentos que manexamos e que 
asinara el.

Avelino Camba Mato. Arquivo familiar.
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por exemplo, en 1928 adxu-
dicáronlle por un valor de 
3512,32 pesetas as reparacio-
nes en extremo necesarias para 
sacar el auga de las lluvias de 
la Casa Consistorial y para am-
pliar el local destinado a oficinas 
municipales. Anos máis tarde, 
en 1932, mediante concur-
so, asignáronlle as obras de 
reparación y ensanche del Labo-
ratorio municipal por 217,50 
pesetas, xunto coas de pavi-
mentación do matadoiro por 
outras 213,45 pesetas.

En 1944, e cunha decena 
de obreiros, estivo traballan-
do no ensanche e afirmado 
do Camiño de Gradín, in-
cluíndo o peche de fincas e a 
apertura do segundo tramo. 
Rematada esta obra, en 1946 

levaría a cabo a construción da segunda fosa séptica dos sumidoiros 
da vila, segundo o proxecto de Argenti y Navajas.

Obras con bosquexos propios

A diferenza do seu coetáneo José Sanmartín Constenla16, mestre de 
obras da Somoza, Avelino non adoitaba asinar os seus bosquexos. 
Nin sequera asinou os planos da súa propia casa que se conservan 
no Arquivo Municipal, que con certeza deseñou el. Por iso, eses 
esbozos, as obras executadas e varias testemuñas orais permiten atri-
buírlle algúns dos proxectos conservados no Arquivo Municipal da 

16 Sanmartín Constenla, popularmente coñecido como “Sanmartín da Somoza”, naceu cara 
a 1893 na parroquia estradense da Somoza e faleceu en 1957, aos 64 anos de idade. Esta-
ba casado con María Florinda Carracedo Figueira e un dos seus fillos, Odense, continuou 
coa empresa de construción paterna.

Vista do escrito. Arquivo Municipal.
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Estrada, como por exemplo o do popular bar La Puerta del Sol onde 
Elenita Piñeiro preparaba saborosos batidos e cócteles.

La Puerta del Sol

La Puerta del Sol foi un moderno bar a todo confort que en 192817 abriu 
as súas portas na praciña da Baiuca. Era propiedade de José Piñeiro, o 
pai de Elenita, un veciño de Moreira que estivera emigrado en Cuba. 
A sona do negocio foi tal que, pasado o tempo, acabou designando 
co seu nome á praza na que se asentou.

17 Dous anos despois, o primeiro piso estivo ocupado pola sede social do Centro Repu-
blicano Estradense. Así, o 18 de maio de 1930, tivo lugar a sesión de constitución da 
mesma nos altos del café “Puerta del Sol”. Máis información en Garrido Couceiro, Xoán 
Carlos: A Estrada Republicana I, https://www.tabeirosmontes.com/novas/a-organiza-
cion-do-republicanismo-estradense 

Plano para Enrique Vázquez. Arquivo Municipal.



116

Avelino Camba Mato, mestre de obras

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

En xullo de 1928, un anuncio no xornal El Emigrado informaba 
á cidadanía da apertura de dito establecemento en la esquina de tri-
ple fachada que está terminando de edificarse. Grazas a esta publicidade, 
constatamos que o proceso construtivo demorouse catro anos, pois 
a solicitude de licenza databa do 20 de outubro de 1924. Estaba a 
nome de Enrique Vázquez Esmorís, quen quería construír unha casa 
en la calle del Ulla de esta villa, carretera de Chapa a Carril, kilómetro 22, 
hectómetro primero, segundo o plano que achegaba. Un plano cuxo es-
tilo e caligrafía permiten atribuírllo a Avelino Camba Mato. Deste 
xeito, a da Porta do Sol convértese na primeira obra que deseñou e 
executou. 

No bosquexo, a diferentes escalas, obsérvase unha edificación 
de planta trapezoidal de dúas alturas, con catro ocos de ancho nas 
fachadas ás rúas e tres na da praza. Os vans da planta baixa corres-
póndense con portas, varias modificadas a día de hoxe, dispoñén-
dose unha fiestra no centro do chafrán. No primeiro andar ábrense 
balcóns, coa excepción de dúas galerías na esquina. Nesta última, 
cun tratamento diferenciado por ser a que dá á praza, unha varanda 
percorre a cornixa.

Casa familiar

Un ano despois do proxecto de La Puerta del Sol, o 14 de outubro de 
1925, Avelino solicitou permiso para construír una casa de planta baja 
con una puerta central y dos vidrieras a los lados en la forma que resulta del 
adjunto plano. Tralo informe do xefe de camiños provinciais, a co-
misión municipal permanente acordou concederlle a autorización 
o día 31 dese mesmo mes. O plano que acompaña á solicitude de 
licenza é un sinxelo bosquexo a escala 2 x 100. Nel vese unha porta 
central con arco de medio punto flanqueado por dous grandes vans 
con parteluz. Estas fiestras terían unha reixa decorada con espirais 
dobres e un rombo central, que na obra final foron substituídas por 
dúas simples barras. Rematada a Guerra Civil, engadiulle a planta 
superior, conservándose varios esbozos do mesmo na documenta-
ción do arquivo familiar. 

A ampliación segue o mesmo ritmo marcado no baixo, coa aper-
tura de tres ocos correspondentes con dúas ventás laterais cuadran-
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gulares e unha porta 
central coas esquinas 
superiores redondea-
das. Construtiva e or-
namentalmente, o máis 
salientable é o balcón 
de formigón con plan-
ta poligonal e esquinas 
rematadas en curva, así 
como os enmarques dos 
vans e o efecto de hori-
zontalidade empregan-
do franxas de formigón 
na parte inferior dos 
ocos. No ático, sobre 
unha pequena cornixa, 
érguese un sinxelo 
acroterio liso que actúa 
como peche da terraza 
do baixo cuberta. 

Un bosquexo si-
milar ao que execu-
tou para a súa propia 
casa foi o presentado 
por Francisco Torrado 
Otero en 1926 e que, 
polas características, 
tamén lle é atribuíble. 
Era para unha vivenda 
de planta baixa que se 
situaría en la travesía 
que va de la calle Riestra 
a la feria del Ganado. A 

Plano da casa familiar. Arquivo Municipal.

Vista da casa coa 
ampliación.
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principal diferenza radica no tamaño da construción, que sería máis 
ancha, e nos vans, cun arco rebaixado.

Casa para José Piñeiro Sanmartín

No número 13 da actual rúa Pérez Viondi sitúase unha casa de dúas 
alturas que, aínda que deshabitada e en estado de abandono, con-
serva restos dunha traballada carpintería. Ademais, as súas trazas 
arquitectónicas responden ás da corrente ecléctica galega.

O promotor da mesma foi o carpinteiro José Piñeiro Sanmartín, 
quen en 1928 solicitou permiso para construir una casa en terreno de su 
propiedad sito en la calle de San Lorenzo. Xunto á solicitude, presentaba 
un bosquexo da fachada, a escala 2 x 100, que volve a responder ás 
características dos traballos de Avelino.

No esbozo vemos o debuxo dunha fachada de dúas alturas que se 
organiza a través da apertura de tres vans. No piso inferior ábrense 
portas con arcos de medio punto, mentres que na planta alta dispon-
se un balcón flanqueado por dúas galerías. Por desgraza, na actuali-
dade, estas galerías xa se perderon.

Bosquexo para Francisco Torrado. Arquivo Municipal.
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Casa para Ramiro Esmorís Rozados

Outro dos proxectos atribuíble a Avelino Camba Mato é o do nú-
mero 14 da rúa Calvo Sotelo, en cuxo baixo houbo durante anos un 
comercio de tecidos. O seu promotor foi Ramiro Esmorís Rozados, 
quen en 1929 iniciou os trámites para reedificar a súa casa, solicitan-
do licenza para derribar y construir de nuevo el edificio que posee en la Plaza 
de R. Ciorraga de esta Villa, adelantándolo a la línea que determina el plano 
de población vigente, para lo cual ha adquirido el terreno que era propiedad de 
ese Ayuntamiento. Acompaña el adjunto plano y SUPLICA le sea concedida 
la oportuna autorización.

O plano conservado no expediente do Arquivo Municipal é un 
sinxelo esbozo da fachada da casa, a escala 2 x 100, de planta baixa 
e unha altura. O baixo organízase coa apertura de tres grandes vans, 
mentres que na planta superior disponse un balcón flanqueado por 
dúas galerías. A única decoración sitúase na parte superior das gale-

Bosquexo da fachada. Arquivo municipal.

Vista da casa.
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Bosquexo para Ramiro Esmorís. Arquivo Municipal.

Estado da casa en 2008.
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rías e no balcón, que presenta unha balaustrada e un frontón sobre 
columnas xónicas como remate.

A casa construíuse en formigón, contando na actualidade cun 
revestimento de lousas no baixo. Esta cubrición, xunto coa redistri-
bución dos vans e a carpintaría dos escaparates, falan dunha reforma 
posterior, polo que é probable que nun primeiro momento a obra se 
executara seguindo o deseño inicial.

A nivel construtivo, son característicos os balaústres, as galerías 
de formigón con fiestras de guillotina e o remate dentellado da cor-
nixa; aspectos que lle confiren un aire ecléctico acorde coa arquitec-
tura desenvolvida na vila na década dos anos 20.

Casa de Comidas de Benedicta Campos

A que moitas coñecemos como o “TNT” foi, en tempos, a casa de 
comidas de Benedicta Campos, cuñada de Avelino. O seu irmán, 
Antonio Camba Mato, solicitou permiso para construíla en 1929.

O proxecto conservado, aínda que moi simple, ten bastante cali-
dade técnica. Cunha escala de 2 x 100, nel preséntanse dous alzados 
xunto co plano da planta baixa. Porén, entre o debuxo das fachadas 
e a construción actual atopamos varias diferenzas, que radican prin-
cipalmente nas dimensións.

No referente á planta, debemos salientar o feito de que aparece 
marcada a rede de sumidoiros, que atravesaría a casa de leste a oes-
te, algo que ata o de agora non viramos nos proxectos de Avelino. 
Seguindo este bosquexo, no baixo da vivenda habería unha tenda, 
un comedor, un cociña, un retrete, unha galería e as escaleiras de 
acceso ao piso superior.

A construción presenta unha organización simétrica con catro 
ocos nas fachadas principais e un na da esquina. Na actualidade, 
case todas as portas da planta baixa están cegadas. No piso superior, 
aínda que en mal estado de conservación, obsérvanse os balcóns e os 
balaústres de cemento das portas de aire, similares aos empregados 
na casa de Esmorís. En canto aos enreixados de fundición, o modelo 
utilizado verémolo noutras obras construídas por Avelino.

Os principais referentes desta edificación atopámolos na arqui-
tectura desenvolvida nas primeiras décadas do século xx en cidades 
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como Vigo. En xeral, pódese dicir que as características da vivenda 
se corresponden cos gustos eclécticos do momento. O máis destaca-
do é a unidade formal e estrutural das súas fachadas, xunto co em-
prego da cantaría combinada co formigón e o uso do ferro fundido 
nos balcóns.

Detalle do proxecto. Arquivo Municipal.
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Fachada para Manuel Porto Verdura

O 29 de maio de 1929, o empresario Manuel Porto Verdura solici-
taba licenza para edificar una fachada en el solar que posee en la Travesía 
de Vega de Armijo y precisando para ello la autorización de la Excma. Co-
misión Municipal Permanente, acompaña plano”.18 A decisión favorable 
da comisión data do 1 de xuño de 1929. Porén, o promotor recibe a 
notificación na casa consistorial o 28 de xaneiro de 1930, polo que é 
probable que nese tempo estivera en Cuba. O plano que acompaña á 
solicitude é un simple bosquexo dunha construción de planta baixa 
con dous portóns de tres follas. 

Na actualidade, o esbozo non se corresponde con ningunha das 
construcións que hai nesa rúa. Porén, é probable que houbera un 
cambio de proxecto ou unha reforma posterior, co engadido dunha 
planta, polo que se correspondería co número 5.

Así mesmo, tanto polo bosquexo inicial como polas caracterís-
ticas construtivas, pode atribuírselle o traballo a Avelino Camba 
Mato, quen por esas datas tiña ata unha ducia de obreiros ao seu 
cargo.

18 Arquivo Municipal da Estrada. Licenzas de obras de 1924 a 1935. Caixa 1382, expediente 
97.

Detalle do plano. Arquivo Municipal.
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A casa promovida por Manuel Porto Verdura en Vega de Armijo 
é unha construción de cemento de dúas alturas. No baixo ábrense 
dous portóns e dúas portas nas esquinas, mentres que na planta dis-
póñense dous balcóns. Malia tratarse dunha edificación moi sinxela, 
posúe dous aspectos que lle confiren protagonismo: por unha ban-

Fachada da casa.
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da, a grande altura dos vans e, por outro, a tipoloxía do peche dos 
balcóns con motivos de flores, probablemente feitos na Fundición 
Alemparte de Carril.

Os principais referentes desta casa atopámolos noutras constru-
cións realizadas na Estrada na década dos anos 20. A organización 
simétrica dos vans, a altura dos mesmos e o os balcóns poñen en re-
lación esta edificación con outras nas que traballou Avelino Camba 
Mato e promoveu Manuel Porto Verdura como a Casa de Comidas 
de Benedicta Campos ou “A Esquina”.

Detalle do balcón no catálogo da fundición Alemparte. Arquivo familiar.
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Obras executadas con proxectos alleos

Durante máis de corenta anos, Avelino construíu numerosas obras 
na vila seguindo os proxectos de arquitectos de Vigo, Pontevedra 
ou Santiago de Compostela. Porén, neste apartado, centrarémonos 
principalmente nas obras desenvolvidas no primeiro terzo do século 
xx xa que supoñen un paradigma na arquitectura estradense. Algun-
has desas edificacións foron promovidas por Manuel Porto Verdura, 
“O Escobeiro”, un empresario, natural de Nigoi, que fixo fortuna en 
Cuba, onde rexentou a fábrica de vasoiras, á que chamou “El Águila 
de Nigoy”, en memoria da súa parroquia natal.

A Esquina. Edificio para Manuel Porto Verdura.

O edificio da Esquina foi a primeira grande obra que executou Ave-
lino. Segundo a familia do construtor, chegaron a traballar nela ata 
sesenta persoas entre peóns, albaneis, canteiros, carpinteiros, fonta-
neiros e electricistas. Foi tamén alí onde Avelino perdeu un dedo da 
man por un accidente19.

O edificio, situado na intersección entre as rúas Justo Martínez e 
Calvo Sotelo, foi deseñado polo aparellador Manuel Constenla Ro-
dríguez. Concibido para vivendas e baixos comerciais, desde o ano 
1952 un dos locais acolle unha coñecida tenda de calzados que lle 
deu o popular nome de A Esquina a toda a edificación. Para outra xe-
ración, non obstante, é coñecido como o edificio de Mistura, por ser 
sede desde finais dos 90 desta asociación e escola de tempo libre.

De acordo coa documentación conservada no Arquivo Munici-
pal da Estrada, o edificio proxectouse con tres pisos, contando na 
actualidade con cinco. Segundo a información que aporta a licenza 
de obras, outorgada o 6 de xullo de 1929, e a da placa do remate, na 
que se sinala o ano de 1931, supoñemos que o cambio estrutural do 
proxecto realizouse sobre a marcha. Unha variación que tamén se 
reflicte nos materiais construtivos utilizados, pois as tres primeiras 

19 Ao parecer, Avelino atopábase na terraza falando co promotor, Manuel Porto Verdura. De 
súpeto, un dos operarios tirou dunha polea e, para non caer, agarrouse á roldana que lle 
arrincou o polgar dereito. Baixou correndo e deulle tempo a chegar á casa do médico 
Araújo, na rúa San Paio, antes de se desmaiar. Detrás del saíron varios empregados ata 
a farmacia de Pardo, na actual praza de Galicia, onde puxeron o dedo en alcohol, aínda 
que, desgraciadamente, non foi posible a súa recuperación.
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plantas son de cantaría e as dúas últimas de formigón. Xunto a isto, 
a propietaria asegura que a construción realizouse dunha soa vez e 
que non sufriu ningunha ampliación.

O edificio organízase a través de balcóns e portas de aire que 
percorren ambas fachadas. A entrada disponse na da rúa Justo Mar-
tínez, lenzo que puido ser concibido como o principal por situarse na 
rúa que conduce cara á casa do concello.

Detalle do plano. Arquivo Municipal.
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Xunto á simetría e harmonía dos vans, o edificio destaca polos 
remates. Así, sobre o baixo cuberta dispóñense en cada unha das 
fachadas dous frontóns semicirculares con cadansúa placa nas que se 
pode ler “M. p. verdura 1931 placa-obsequio de los obreros de esta 
obra”, e “M. p. verdura año 1931”.

Detalle dunha das placas.

Detalle da baixante  
de fundición.

Vista da entrada.
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A nivel ornamental, ademais das placas e dos xerros do rema-
te, son de salientar as varandas de cemento da terceira planta e os 
traballos de fundición, como as reixas dos balcóns ou o baixante de 
auga.

No interior, a distribución dos espazos están determinados pola 
escaleira e por un patio interior. Nas plantas primeira e segunda, á 
dereita e á esquerda do relanzo, ábrense as portas das dúas vivendas. 
Ao lado destas, dúas fiestras para dar luz no interior dos pisos. Pola 
contra, no terceiro piso obsérvase unha diferenza, motivada polo 
probable cambio de proxecto. Á esquerda e á dereita da escaleira hai 

Vista xeral do edificio.
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dúas portas que dan a unha mesma vivenda que ocupa toda a planta 
e que, en orixe, ía ser destinada á Sociedad El Casino. 

Como decoración do interior, son salientables os balaústres de 
fundición das escaleiras, as reixas das ventás interiores, o pavimento 
de baldosa hidráulica, o zócalo do salón do terceiro piso e a carpin-
taría.

Tipoloxicamente, o edificio responde aos gustos eclécticos do 
primeiro cuarto do pasado século, acordes con outras obras reali-
zadas na Estrada, e que se xustifican no seu carácter burgués. Esta 
corrente, que floreceu nas principais vilas galegas na década dos 20, 
debeu chegar, pois, con algún atraso a esta pequena vila. 

O emprego do granito combinado con formigón, o uso do fe-
rro fundido ou a unidade formal e estrutural da fachada, son algun-
has das características comúns que igualan a obra con outras obras 
eclécticas das cidades de Pontevedra ou Vigo. Ademais, o feito de 
estar emprazado na esquina de dúas rúas principais, ponnos en re-
lación con múltiples exemplos da arquitectura que se desenvolveu 
ata os anos 30 do século XX en autores como Domingo Rodríguez 
Sesmero, Jenaro de la Fuente Domínguez, Manuel Felipe Quinta-
na ou José Franco Montes, quen traballou na Casa do Concello da 
Estrada. Tamén se atopan diversos parecidos coa obra realizada en 
Vigo polo arquitecto francés de ascendencia polaca Michel Jean Pa-
cewicz Durand.

Palco da música

Nunha reportaxe sobre A Estrada publicada no diario La Noche o 
26 de xuño de 1948 con motivo das festas patronais, a colaboradora 
Aurora Fernández falaba da vila e dos bellos jardines con un artístico 
templete que se están llevando a feliz término en las inmediaciones de la es-
belta Casa Consistorial. Un palco da música que, segundo fontes orais, 
foi realizado por Avelino. Así, aínda que data de mediados do século 
xx, merece unha mención específica neste apartado pola súa tipo-
loxía arquitectónica, acorde coa dos quioscos das alamedas de finais 
do xix.

De planta octogonal, presenta un baseamento de pedra de gra-
nito. No corpo central dispóñense oito pilastras de formigón con 
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varandas de ferro que dan paso á cuberta cónica de tella do país. A 
decoración concéntrase na varanda, situándose no centro de cada 
tramo unha lira rodeada por unha coroa vexetal. 

Vista co palco en 
construción.  

Fondo Museo M. 
Reimóndez.

Vista do palco na 
alameda. Fondo Museo M. 

Reimóndez.

Detalle do enreixado antes 
da última remodelación.
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Outros traballos

Durante toda a súa carreira, Avelino Camba Mato levou a cabo a 
construción de numerosos proxectos asinados polo arquitecto Juan 
Argenti y Navajas. Un gran maioría executounos a partir da década 
dos anos 30, despois do escrito que Argenti presentara no concello. 
A modo de exemplo, mencionamos algúns como o garaxe para o 
empresario Ángel García Barcala na rúa do Muíño (1944); a casa 
para Jesús Carbón Mosteiro na travesía da Feira (1945); a casa de 
planta baixa comercial e tres pisos para vivendas dos irmáns Camba 
na rúa Pérez Viondi, a carón da súa (1965); a reforma da casa de 
Francisco Gómez Puente na rúa Ulla (1949); a modificación e am-
pliación dunha casa no barrio do Cruceiro para Manuel López Baño 
(1966); a adición de pisos na casa de Gumersindo Souto en Capitán 
Bernal (1966); a casa para José Álvarez Vinseiro na prolongación da 
rúa número 2 (1968); ou casa de planta baixa e dous pisos para José 
Brea Mato na rúa San Paio (1969). 

Con Arturo Zas Aznar e Manuel Nieto Caballero realizou un 
edificio para unha vivenda e baixo comercial para María del Car-
men Conde Presares na rúa 11, actual Iryda (1965); mentres que 

O edificio en 1971. Arquivo familiar.
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co coruñés Francisco Taracido 
Fraga executou da man do seu 
fillo Tito a que foi a súa última 
obra, o coñecido como Edificio 
de Varela, na esquina da praza 
do concello coa rúa Justo Mar-
tínez (1966). 

Dúas obras funerarias

Panteón para Manuel  
Esmorís

O panteón sitúase no cemite-
rio parroquial de San Paio de 
Figueiroa, acaroado a un dos 
muros de peche do recinto pri-
mitivo, no lateral sur. A cons-
trución, de planta cuadrangu-
lar, responde a tipoloxía dunha 
capela funeraria. A fachada, re-
vestida en mármore, está orga-
nizada en tres rúas, situándose 
unha porta con lintel de medio punto na central. Nas rúas laterais, 
sobre o baseamento, álzanse pedestais que soportan ás pilastras. No 
tímpano disponse o nome dos propietarios faMilia de M. esMorís. No 
interior, tamén revestido en lousa e cuberto cunha bóveda de canón 
casetonada, hai un pequeno altar de pedra. O máis salientable do 
conxunto é a decoración a base de gamas cromáticas, combinando 
o branco, o gris e o rosa. 

Proxecto dunha capela neogótica

Na documentación do arquivo familiar de Avelino Camba Mato 
consérvase o proxecto dunha capela funeraria de estilo neogótico. 
No proxecto, a escala 5 x 100, represéntanse a planta, composta 
por un círculo inscrito nun cadrado, e a fachada, cun arco apuntado 

Vista xeral do panteón.
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flanqueado por dúas fiestras alongadas. Como remate, unha cuberta 
moi pronunciada a dúas augas coroada por un anxo. Posúe decora-
ción vexetal.
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Detalle do proxecto da capela.  
Arquivo familiar.
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