
foi un guardés natural do barrio da Cruzada 
que aos catorce anos emigrou a Puerto Rico 
para dedicarse ó comercio. O seus inicios 
naquela illa foron na sociedade mallorquina 
Sucesores de Gamarra (1904-1933), situada na 
capital San Juan, onde estaba de apoderado 
xeral o seu primo Serafín Flores Sobrino. En 
xaneiro de 1918 Brasilino recibía tamén poder 
para representar á firma en todas as súas 
operacións mercantís. Pero en 1921 Serafín 
Flores e Brasilino Álvarez desvinculáronse da 
sociedade para constituír a mercantil Flores, 
Álvarez y Co. (1921-1931), xusto no ano en 
que Brasilino auspiciou a reforma da Fonte 
da Cal. En 1929 renovouse esta sociedade 
pasando Brasilino Álvarez á categoría de 
socio comanditario. Foi entonces cando 
se retirou dos negocios en activo para 
regresar á súa vila natal onde se centrou 
na súa grande paixón, a política, neste caso 
entendida en clave galeguista. Curiosamente 
o lugar elixido para a súa residencia foron os 
altos da casa de Julián López García desde 
onde, a través da súa magnífica galería, podía 
contemplar a praza do Reló e o Axuntamento. 
Así, foi síndico en 1931, rexedor nos años 1932-
1934 e finalmente alcalde en 1936. A el tocoulle 
estar á fronte do Concello cando se produciu 
o levantamento militar do 18 de xullo de 1936. 
Aos poucos días foi detido, posteriormente 
trasladado ó cárcere de Tui, e finalmente 
fusilado o 9 de decembro de 1936.
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Neste ano 2021 cúmprese o centenario 
da construción do lavadoiro da 
Fonte da Cal, no barrio da Cruzada, 

acometida en 1921 «por suscripción que 
inició en Puerto Rico don Brasilino Álvarez 
Sobrino, hijo de este barrio», tal e como reza 
unha placa de mármore existente naquel 
lugar. Cen anos despois, no 2021, a actual 
corporación municipal apréstase a levar a 
cabo a remodelación da fonte e o lavadoiro, 
así como a posta en valor do seu entorno, 
creando un espazo para uso e desfrute dos 
veciños e visitantes que se acheguen a este 
peculiar barrio da Cruzada.

Seguindo ao insigne historiador guardés Juan 
Domínguez Fontela, o nome do Barrio da 
Cruzada procede do latín cruciata, equivalente 
a encrucillada. Este antigo arrabal da vila 
guardesa, situado na vertente noroeste do 

A voz galego portuguesa «cal» estivo moi en 
uso na Galicia medieval, ata que sucumbiu 
fronte á forma «rúa», pola influencia da 
francesa «rue», un de tantos préstamos 
lingüísticos que chegaron do outro lado 
dos Perineos polo Camiño de Santiago. 
Así pois, como nos recorda Fontela, cando 
dicimos «rúa da Cal» estamos caendo nun 
pleonasmo ou repetición impropia.

As primeiras noticias que temos da Fonte 
da Cal proceden, unha vez máis, de Fontela, 
quen nos di que na parte alta da Cruzada, 
ao pé do monte Santa Trega, existiu ata o 

monte Santa Trega, está articulado por dúas 
longas rúas: Roda (prolongada na rúa San 
Caetano) e Cal, atravesadas e comunicadas 
ambas por empinados vieiros. Pois ben, a 
Fonte da Cal atópase precisamente no tramo 
medio desta última rúa.

A Rúa da Cal é a máis longa da Guarda e, 
moi posiblemente, das máis antigas xa que, 
segundo Fontela, era uns dos primitivos 
camiños que conducían ao monte Santa 
Trega. Esta rúa chegaba ata o actual 
centro da vila, concretamente á Praza 
Avelino Vicente, pero quedou sen saída 
taponada polas primeiras casas e edificios 
da rúa Concepción Arenal. O nome de Cal 
procede da voz latina callis, que significa 
sendeiro ou camiño estreito, que derivou en 
castelán en «calle» e en galego en «cal». 
(Como vallis derivou en «valle» e «val»).  

século XVII unha leprosería ou «malata». Era 
unha pequena poboación, rodeada toda ela 
por unha cerca de pedra onde illaban aos 
leprosos ou «gafos», que tiña unha fonte 
e unha capela chamadas ambas de Santa 
Catalina. Esta Malata debeu desaparecer a 
mediados do século XVII –supoñemos que 
ao morrer o último leproso– sendo entonces 
trasladada a capela ao actual barrio de San 
Caetano onde se reedificou de novo. A fonte 
quedou no mesmo sitio, pero perdeu o seu 
nome –que se lle deu logo a outra fonte á beira 
do mar (a actual fonte de Santa Catalina)– e, 
supostamente, pasou a chamarse Fonte da Cal,  

sen dúbida para que ninguén a asociase coa 
leprosería. Un século despois, a carón da 
fonte foi levantado un cruceiro «a devoción 
de José Cividanes y su muger Ysabel Peniza. 
Año de 1762», segundo reza a inscrición 
gravada na súa peaña.

E dous séculos máis tarde, concretamente 
no ano 1921, un veciño do lugar emigrado 
á illa caribeña de Puerto Rico, Brasilino 
Álvarez Sobrino, iniciou alá unha subscrición 
para a reforma e remodelación da fonte da 
Cal. Tiña entonces 27 anos. Seguía a estela 
doutros guardeses da emigración que 
buscaron mellorar a calidade de vida dos 
seus conveciños, actuando directamente na 
mellora das fontes e lavadoiros, entonces 
toscalleiros e descubertos, o que obrigaba 
a lavar a roupa á intemperie; e tamén en 
moi mal estado de conservación, a miúdo 
invadidos de vexetación e sobre todo de 
mosquitos, o que os convertía en focos 
de transmisión de enfermidades. Así, 

algunhas iniciativas destacables foron a do 
emigrante guardés en Cádiz Vicente Sobrino 
Vicente, quen en 1878 mandou construír dous 
lavadoiros na Fonte do Rollo; a do guardés 
emigrado en Puerto Rico Secundino Melón 
Piedra, quen en 1891 cubriu ditos lavadoiros 
con galpóns de ferro; ou a do salcidense 
emigrado no Brasil Avelino Giráldez Martínez 
quen en 1913 restaurou a Fonte de Xixoia no 
arranque da costa do Coruto. Pois ben, nesta 
mesma liña, recordamos agora a figura de 
Brasilino Álvarez pola súa loable iniciativa de 
remodelar a Fonte da Cal no ano 1921.

Fonte da Cal

Fonte da Cal a finais do século XIX 
(Fotografía do Colexio PP. Somascos)

A Fonte da Cal no ano 1921, a piques de rematarse a súa reforma 
(Fotografía de Marilina Álvarez Rodríguez)

Fonte da Cal a comezos do século XX 
(Fotografías de Manuel Martín Goyás)

Placa da fonte na actualidade

O Barrio da Cruzada no ano 1962  
(Fotografía de Manuel Martín Goyás)


