
A Guerra de Independencia en Galicia: 

dous heroes e dúas batallas 

 Para liberarse da dominación 
francesa, na Guerra de 
Independencia  en Galicia foi 
fundamental o papel dos 
guerrilleiros e o apoio inglés. 
Cachamuíña e John Moore poden 
servir de exemplo de heroes e 
dúas batallas, Elviña e Ponte 
Sampaio, como feitos militar de 
vitas trascendencia porque  
obrigaron ao exército francés a 
retirarse. Deste modo, Galicia foi 
a primeira rexión española en 
verse libre dos exércitos 
napoleónicos. 

  

Para completar o coñecemento sobre os aspectos seleccionados desta guerra, busca 

información para responder ás seguintes cuestións: 

 

-Breve biografía dos personaxes seleccionados. 

-Descrición das batallas (lugar, data, exércitos enfrontados, duración e balance …) e a 

súa significación no contexto xeral da guerra en Galicia e España. 

-A memoria histórica: lembranzas e recoñecementos (imaxes, monumentos, 

conmemoracións) 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que 

fan referencia directa ao tema tratado: 
 

Na tomba do xeneral Sir John Moore 
Lonxe caíches, pobre John, da tomba 
onde cos teus en descansar pensaras. 

En terra allea onde os teus restos dormen 
e os que te amaran e recordaran aínda, 
mirando as ondas do velado Océano, 

doloridos din, desde as nativas praias... 
"¡Aló está el, detrás dese mar bravío, 

aló quedou, quizais, quizais por sempre; 
tomba onde ninguén vai chorar, agacha 
amadas cinzas do que nós perdemos!... 

Rosalía de CASTRO. Follas Novas. 1880 
 

O canón de pao 

Os que subscriben, maiores de cincuenta anos, naturais e veciños da parroquia de 

Augasantas no concello de Cotobade, afirman e declaran que repetidas veces teñen 

escoitado aos seus pais, avós e outros habitantes en Cotobade, moitos deles testemuñas 

de vista, os seguintes sucesos públicos e notorios en toda a comarca: 

Que cando se coñeceu en Cotobade, a comezos do ano 1809, a noticia de que as tropas 

francesas se  apoderaran de Pontevedra (...) [os veciños] levantáronse como un só 

home dispostos a defender a costa das súas vidas a honra dos seus fogares e a 

independencia da patria. 



Axudados por paisanos de Montes e Tabeirós, colleron e pasaron polas armas, unha 

mañá de febreiro do citado ano, os tres destacamentos franceses, logrando escapar con 

vida unicamente un soldado, quen puido levar a Pontevedra a noticia da desfeita. Ao 

día seguinte defendéronse con bríos os cotobadenses en Porto Bora e rexeitaron en 

Tenorio a numerosas tropas invasoras. Formaron cordón e atrincheráronse na Costa 

da Salada; a falta de mellores armas, fabricaron chuzos de ferro, a modo de baionetas 

con dous fíos e mango de madeira e construíron canóns con troncos de árbores 

baleirados e protexidos con abrazadeiras de ferro. Outro medio de defensa constituíano 

as pedras que botaban a rodar desde os cumios dos rochedos para esmagar franceses, 

e cando estes se achegaban para observar, os cotobadenses para simular que eran 

moitos, acudían á estrataxema de colocarse algúns en liña de defensa mentres outros 

facían combinadas e repetidas evolucións arredor dalgún outeiro (...). 

Todo isto témolo escoitado repetidas veces e témolo por certo e indubidable. En 

confirmación disto asinamos este relato en Augasantas a once de agosto de mil 

novecentos nove. 

Relato de dez veciños de Cotobade. 11-8-1909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


