
O pronunciamento de Rafael Riego 

 
As acción lideradas por Rafael Riego conseguiron restablecer o sistema constitucional 

en España, obrigando a Fernando VII a xurar a Constitución de 1812. 

 

Para coñecer algo máis sobre este pronuciamento, busca información e redacta un 

informe no que desenvolvas cuestións como: 

 

-Onde e cando tivo lugar o pronunciamento 

de Riego? 

-Cales eran os seus obxectivos? 

Conseguiunos?  

-Con que apoios contou? 

-Cales foron as consecuencias das súas 

accións? 

-Como reaccionou o monarca ante a 

imposición de Riego? 

 

Para completar o teu traballo podes 

analizar e comentar os seguintes 

documentos que fan referencia directa ao 

tema tratado e ao papel desempeñado polos 

coruñeses no triunfo de Riego: 

 

Recoñecemento aos liberais galegos 

Galegos: El Rei se ha servido confiarme este Goberno político superior [a Deputación 

Provincial] (...) e encher o baleiro do líder da liberdade constitucional, do Exmo. Sr. D. 

Pedro de Agar (...). 

Véndome en medio de vosoutros, non podo menos de considerar que estou no país da 

Constitución, onde  foi proclamada de novo cun esforzo heroico (...). 

Todo me lembra os títulos de recoñecemento que merece esta Provincia, por haber 

levantado a voz a primeira, e todo me anuncia que estes pobos son os decanos na nova 

era constitucional. Se permanezo en palacio, non podo menos de considerar que nel 

resoou o primeiro berro de  CONSTITUCION que deron os pobos, e que de aquí partiu 

a chispa eléctrica que, propagándose pola Península, fixo tomar parte a todos os 

españois na boa causa. Se percorro as rúas, as súas inscricións lémbranme a Lacy que 

xa en 1814 (...) fixo canto puido por soster a Constitución; a PORLIER, que (...) 

organizou aquí en 1815 o primeiro alzamento constitucional, e ACEVEDO, que faleceu 

gloriosamente no campo de batalla, querendo desenganar aos ilusos. Vexo uns valentes 

guerreiros cuxas cabezas deberían estar coroadas de loureiro e oliva (...). Veo unha 

Milicia nacional (...) animada do mellor espírito. Vexo unha multitude de patriotas 

vítimas noutro tempo da súa adhesión ás novas institucións. 
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