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Xornal: anárquico-independente de Ons /  Saída: cando lle peta /  Prezo: cunca albariño caseiro /  Coordina: Tinóns 

Santi Corral pasounos un artigo do ano 1973 do periódico 

Mediterráneo, que non ten desperdicio para coñecer o que opinaban 

sobre Ons e os seus habitantes a principios da década dos 70 s.XX. 

(Polo tamaño do artigo), vai ser difícil lelo senón  o aumentades.  
                                                                                                        Páx. 3                                                                

POR QUE A ILLA DE ONS NON TEN UNHA PRAIA CON BANDEIRA AZUL? 

Moita xente faise esa pregunta. Ons, pertence a un Parque Nacional e ten unhas magníficas 

praias que, como as de Cíes, poden merecer esa distinción. Todos os requisitos que se piden para 

ser Bandeira Azul, téñeno que cumprir, pois de non facelo é que algo falla no Parque. 

Unha Bandeira Azul é un símbolo de calidade e servizos nas praias. Ons non é menos que Cíes 

e, polo tanto coidamos que alomenos a praia de Area dos Cans, debería ter esta distinción. Páx 2 

“OS FILLOS DO MAR”. 
Excelente novela de 

Pedro Feijoo que se 

desenvolve en Vigo e que 

ten como protagonista 

principal <O Buraco do 

Inferno> na Illa de Ons. 

Aproveitaremos para 

salientar as moitas 

historias que as furnas de 

Ons agochan nas súas 

entrañas.                  Páx. 1 

Debuxos de Conde Corbal no libro “Con el viejo 

Bene en la Isla” de Daniel Hortas. Libro 

costumista onde a Illa de Ons e as súas xentes 

dos 90 s.XX, se reflicten nunha historia real e 

verdadeira, tal como nolo di o seu autor.   Páx 1 

A moto coa que adestra en Ons o 

noso Campión, infectada polo 

Motovid-19. 

Xa no mes de xullo pasado (mirar 

foto) o deterioro era evidente, pero 

agora no mes de maio… 

Tivo que ser sometida a unha 

transformación de urxencia moi 

delicada.                                  Páx. 2 
 

 

 

Durante as Festas de 

San Xaquín do ano 

2009, celebrouse un 

partido de fútbol 

entre dous grandes 

equipos formados 

pola xuventude da 

Illa de Ons. Estivo 

moi entretido.   
                      Páx. 1 

PETER, O ALEMÁN DE ONS 

Peter chegou a Ons seguindo a estela deixada polos seus 

paisanos Tom e Tobi. Namorouse dela, e polo seu 

carácter tan afable e familiar, fixo, de todos os que 

pasaban en Ons o verán, os seus amigos. Deixounos hai  

dous anos e Santi Corral quere facerlle unha homenaxe 

dedicándolle unhas palabras e o debuxo de Davila.  Páx. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“OS FILLOS DO MAR” 

É una novela que engancha dende o principio e 

onde a Furna do Buraco do Inferno en Ons, 

amosa o seu lado máis lendario, agochando e á 

vez dando a coñecer os seus tesouros máis 

segredos e mellor gardados. 

As rías Baixas, debido á súa doada navegación, 

foron punto de entrada de numerosas 

expedicións marítimas cara a Galicia, tanto 

comerciais como de asalto e invasión. 

As illas que as protexen, foron testemuña delas e 

serviron de acougo a flotas, para provisión de 

auga e víveres. 

Ons é unha delas e ten un mundo de historias e 

lendas que contarnos ao respecto. 

Hainas que falan de graves irrupcións de piratas 

que trouxeron destrución, morte e saqueos. 

Outras, que aseguran que serviron de refuxio de 

piratas e as súas Furnas para agochar os 

tesouros froitos das súas rapinas en terra e que 

non podían levar ata os seus portos de orixe. 

Pero as Furnas illáns tamén tiveron outros usos. 

Durante os anos 40-50 do s.XX, viñeron a Ons 

moitos homes en busca de traballo, aínda que os 

cartos non eran o seu obxectivo, senón o 

refuxio; eran escapados da barbarie da posguerra 

civil. Traballaban só por un sitio onde durmir e 

pola mantenza. Pero cando vían achegarse a Ons 

barcos que puideran transportar persoas non 

desexables, desaparecían, e eran as Furnas o 

seu lugar de refuxio ata que o posible perigo 

desaparecera. Parece ser que, de cando en vez, 

cando tiñan libre, ían ata elas para gardar 

comida, sobre todo enlatada, e cambiar a roupa 

que nelas agochaban para lavala e quitarlle a 

humidade.  

O arranxo de moitas casas, os piornos de pedra, 

a agricultura,..., foron os seus traballos máis 

comúns. A pesca rexeitábana, pois nunha 

embarcación eran doado branco para capturalos. 

Xa a finais dos 60 e 70 s.XX, algunhas das 

Furnas de Ons foron lugar para gardar e ocultar 

centos de caixas de tabaco de contrabando. 

Nesta especialidade a Furna da praia de 

Fedorentos levou a palma polo seu doado aceso 

dende o mar.    

Debuxo da Illa de 

Ons, aparecido nas 

redes sociais e 

realizado por Antón 

Sobral dende a 

nostalxia da súa 

corentena. 

O libro de Daniel Hortas, entre os temas dos anos 90 s.XX 

que toca, ten como interese os debuxos sobre a Illa e os illáns 

que Conde Corbal fixo para ilustralo. Atoparemos dende o 

de Arturo Goberna ata o de Miro da Illa, pasando polas 

procesións e ata os nudistas de Melide. Aquí catro deles, cun 

pequeno comentario sacado do libro. 

Os problemas para o atraque 

derivan xa da situación do 

pequeno peirao, exposto a todos os 

ventos e, en particular, se sopran 

do suroeste. 

As santas e santo, que 

marchan de paseo, locen… 

colgados da man destra… 

feixes de billetes de banco 

recibidos en acatamento 

como ofrenda… 

Arturo Goberna, a súa dorna a 

“Citerman”-excepción na 

constante de nomes de muller- 

que non fora construída aquí, 

senón que “veu de fóra”, era 

famosa no litoral da ría. 

Miro da Illa, encargado do 

mantemento do grupo 

electróxeno, cobrador de 

recibos, carteiro voluntario, 

barbeiro, auxiliar para 

faenas de atraque… 

Foto retrospectiva dos equipos de fútbol illáns que no 

2009 enfrontáronse no campo do Campamento de 

Pereiró. O árbitro estivo moi cuestionado pola súa 

aloloco arbitraxe, tirando moito para casa. Saíu do 

campo escoltado polo alcalde de Ons para non ser 

chimpado ao mar. Páx. 1 
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ONS TAMÉN TEN DEREITO A TER UNHA PRAIA CON BANDEIRA AZUL!!! 

 
Non se acaba de entender o por que as Illas Cíes teñen dúas praias con ese galardón e sen embargo Ons non ten ningunha. 

Necesariamente ao ser parte integrante dun Parque Nacional, os criterios que piden para poder obter esa distinción deberían cumprilos, 

xa que, de non facelo é que algo está fallando na xestión desa Illa dentro do Parque. 

Polas características de Ons, a praia que reúne todas as calidades é a de <Area dos Cans>. Podemos dicir dela que máis do 60% dos 

requisitos que solicitan, tenos que cumprir por pertencer ao Parque Nacional e os restantes, son perfectamente asumibles polo concello 

de Bueu que é o organismo que ten que solicitala. 

Non debería haber problemas de competencias para poder realizar as obras necesarias, pois senón as tiveron en Cíes, por que han de 

telas en Ons? Os gastos que debería asumir o concello, agás os socorristas, serían mínimos e iniciais, xa que, rematada a tempada, ou 

quedarían fixos para o seguinte ano ou poderían gardarse.  

Como único atranco que se podería poñer, son os socorristas, pola falla de persoal e polo seu custo. Aquí tampouco debería haber 

problema. Parques, dende hai anos, ten contratado un servizo de Primeiros Auxilios, que aínda que non permanente como debería ser, 

si está nas horas de maior afluencia turística na Illa. Poderían chegar a un acordo de traballo e económico Concello-Parques e organizar 

a estancia deses socorristas para que puideran levar sen problema, a vixilancia da praia e a atención sanitaria para veciños e visitantes. 

A caseta de P. Auxilios está situada a menos de 100 m. da praia. 

A Bandeira Azul, aínda que é un tema turístico e Ons non necesita más promoción nese aspecto, si é un Símbolo de Concienciación 

Ecolóxica e Medioambiental e sería bo para a Illa e para o Parque o posuíla, á vez, de ser un punto máis ao seu favor para optar á tan 

pelexada distinción de ser, xunto con Cíes, Sálvora e Cortegada, Patrimonio da Humanidade. 

 

A MOTO DO NOSO CAMPIÓN DESPOIS DO MOTOVID-19 
Grazas ao correspondente de Radio-Tv <Aloloco> que nos pasou 

esta instantánea da moto do noso Campión, podemos ver como 

foron as secuelas que lle quedaron despois de pasar polo 

cirumecánic. 
Como dixemos, dende o mes de xullo xa se vían vir os problemas. 

Nos adestramentos comprobaba como ao subir a costa do 

campamento e a das Xabreiras, cando ía cara á baixada de Liñeiros, 

a moto quedábase, perdía potencia e a súa fasquía cada vez era peor. 
Foi entón cando decidiu poñela en mans dos faculmecánic que foron 

os que detectaron o virus. Menos mal que só ataca ás motos, senón 

os tractores illáns, en especial os de Parques, poderían sufrir graves 

consecuencias. Dende logo, vendo como quedou a moto, só nos 

queda pensar que o cirumecánic foi o mismísimo Frankenstein.  

ONS NA MEMORIA 
Aquí temos a Cándido Otero, “Candiño”, o mellor pescador 

de polbo coa arte da Raña dende dorna. Vivía coa súa 

sobriña Chefa e o seu home Emilio preto do Faro. Era unha 

persoa moi querida na Illa, aínda que pouco se vía polo 

Curro. A súa vida estaba no mar ou na casa se o temporal 

non lle deixaba ir pescar. A guerra española colleuno na mili 

e sempre contaba como levara ao lombo a un superior ferido 

en combate. O seu último destino foi na Batalla do Ebro no 

bando nacional e, sobre ese episodio cantaba esta copla. 

  

PETER, CAMAWEY!!! 

O ano pasado na ponte das Letras Galegas 

xuntámonos na illa de Ons uns cantos amig@s 
do noso finado compañeiro “Peter” o alemán, 

dende Köln tamén se achegaron varios amig@s 

para facerlle unha homenaxe como se merecía. 

O sábado fixemos un desfile dende o Curro ata 
a praia de Melide acompañados de música 

tradicional en directo, con gaitas, tamboril e 

bombo. Alí fixemos unha despedida ao grande, 

moi emocionante e como tiña que ser, con 
cervexa da que el era moi bo compañeiro. Este 

ano tiñamos pensado repetir, pero como sabedes 

tod@s vainos ser imposible facelo... 

Ata sempre compañeiro Peter.   

¡¡Camawey!! 

 

Páx. 2 



 

Páx. 3 


