
• Aldea da parroquia de Noal (San Vicen
te), no concello de Porto do Son (A Coru
ña) , que ten 24 habitantes. 

CABEIRO (San Xoán). Parroquia do con
ceno e arciprestado de Redondela (Ponte
vedra) e diocese de Tui-Vigo. Ten 715 ha
bitantes agrupados nas entidades de pobo
ación da Igrexa e Porto Cabeiro. A igrexa 

. parroquial dista 5,5 quilómetros da capital 
municipal e regan o seu territmio o río Ca
beiro e o seu afluente, o Vilar. A altUra 
máxima da parroquia é o monte Ferreira 
(445 metros). 

CABELLO LAPIEDRA, Francisco Ja
vier. Avogado do Estado, que traballaba 
no Ministerio de Instrucción Pública can
do, en 1918, foi nomeado gobernador ci
vil de Pontevedra (novembro 1918-xanei
ro 1919). Non era galego e foi moi criti
cado pola súa xestión, tanto polas esquer
das (agraria, republicana e socialista) co
ma polas dereitas. Mesmo o xomalliberal 

. Progreso ironizou sobre a súa xestión. 
Agás Diarió de Pontevedra, órgano ofi
cial do seu partido, a prensa da provincia 
considerou acertado o seu traslado. Pu
blicou textos literarios en Los Contem
poráneos, asinando co seu segundo nome 
galeguizado (Xabier). Moito tempo des
pois da súa partida, publicou o libro Pon
tevedra, curu1 de Col6n (Madrid, 1924), 
no que defende a orixe pontevedresa do 
descubridor. (José Antonio Durán) 

CABELO. s.m. l. Cada un dos pelos que 
nacen na cabeza das persoas. 2. Conxunto 
de todos eles; cabeleira, pelo. 

• Apelido galego que se estendeu á pro
vincia de León. Trae por armas, en cam
po de azur, dúas bandas de ouro, acompa
ñadas de tres estrelas do mesmo metal, que 
alternan coas bandas. Ten o bordo de go
les con oito aspas de ouro. (Eduardo Seijas Váz

quez} 

CABENCA. Lugar da parroquia (San 
Xoán) e concel!o de Cerdedo (Ponteve
dra) , que ten 11 habitantes. Neste lugar, 
do cal o nome primitivo é Caveancos, hai 
unha das máis antigas capelas de Terra de 
Montes, dedicada a San Salvador e fun
dada no último tercio do século XVI. 

CABERTA. Aldea da parroquia (San Fins) 
do mesmo nome, no concello de Muxía (A 
Coruña), que ten 43 habitantes e dista 9 
quilómetros da capital municipal. 

CABERTA (San Fins). Parroquia do con
ceno de Muxía (A Coruña), arciprestado 
de Nemancos e diocese de Santiago de 
Compostela. Ten 152 habitantes agrupa
dos nas entidades de poboación de Caber
ta, O Foxo, Mintiráns e Sinagoga. A igre
xa parroquial dista 9 quilómetros da capi
tal municipal. Cruza o seu territorio, re
gado polo río CastTo, unha estrada local. 

CABER TE. Aldea da parroquia de Santo 
Adrián de Castro (Santo Adrián), no con
cello de Zas (A Coruña), que ten 6 habi
tantes e dista 3 quilómetros da capital mu
nicipal. 

CABEZA. sf 1. Parte superi_or do carpo 
humano, separada do tronco polo pesco
zo, ou superior e anterior de moitos ani
mais, onde están os principais centros ner
viosos. 2. fig. Persoa, individuo da espe
cie humana (toca a cinco por cabeza). 3. 
Animal considerado individualmente (hai 
mil cabezas de gando vacún no concello). 
4. Mente (non me marée-la cabeza). 5. In
telixencia; cácabo, caletre (ten moita cabe
za para o estudio). 6. fig. Siso, xuízo (ten 
moipouca cabeza). 7.fig. Causa ou per
soa máis importante entre outras (cabeza 
de familia) . 8. fig. Parte extrema, diantei
ra ou superior de algo, que pode diferen
ciarse do resto (cabeza da manifestación, 
dun alfinete, dun monte) . 9. Localidade 
principal dun territorio ou división adrni-
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nistrativa; cabeceira (cabeza de distrito). 
10. Formación arredondada de certas hor
talizas (cabeza de repolo). 11. Capa su
perior do leite da que se extrae a mantei
ga; tona, cabezo. 12. Parte de madeira do 
arado que vai arrastrando. 13. Parte ver
tical do xugo que cingue o pescozo da va
ca. Andar de cabeza, non ir ben econo
micamente ou fracasar. Arrisca-la cabe
za, pó-la vida en perigo. Baixa-la cabeza, 
someterse ou avergoñarse. Darlle na ca
beza a un, leva-la contraria. Dar nas pa
redes coa cabeza, irritarse ou desesperar
se. Enchérselle a un a cabeza de vento ou 
de fume, ter vaidade o u fachenda. 

• Apelido castelán moi estendido polas 
provincias de León, Asturias e Santander 
e bastante frecuente en Galicia. Membros 
desta liñaxe probaron a súa nobreza repe
tidas veces na Sala de Hijosdalgo da Real 
Chancelería de Valladolid. As súas armas 
son escudo acuartelado: prirneiro e cuar
to, en campo de ouro; segundo e terceiro, 
en campo de goles. (Eduardo Seijas Vázquez) 

CABEZA DE BOl. Lugar da parroquia 
da Armenteira (Santa María), no concello 
de Meis (Pontevedra), que ten 54 habi
tantes e dista 6 quilómetros da capital mu
nicipal. 

CABEZA DE COBRA. Nome deAristo
lochia Paucinervis Pomel., planta perten
cente á familia aristoloquiáceas vivaz 
lampa e de raíz carnosa e oblonga;' os seu~ 
talos flexuosos, sinxelos ou ramanudos 
son prostrados ou ascendentes; as súas fo
lla,s son alternas, pecioladas, ovadas ou 
con forma de ril (de corazón pola base), 
lisas e con veas; ten flores solitarias pe
dunculadas e axilares, con periantio de cor 
vermella escura e estrías verdes ou apar
dazadas; lingüeta lanceolada, a miúdo 
curv1il, dúas veces máis curta có tubo, cai
xa globulosa ou piriforme e pendulada. 
Medra en matogueiras claras e terras cul
tivadas de toda Galicia. Florece a finais da 
primavera ou comezos do verán e a súa 
raíz utilizouse con fms medicinais. (Domitila 

Paz Casas) 

CABEZA DOS FORNOS, A. Aldea da 
parroqui¡¡ do Aparra! (Santa María), no 
concello das Pon tes de García Rodríguez 
(A Coruña), que ten 4 habitantes e dista 7 
quilómetros da capital municipal. 

CABEZA GRANDE, A. Monte de 1.782 
metros de altitude, situado no cordal de 
Cabeza de Manzaneda, no concello de 
Manzaneda (Ourense). 

CABEZA DE LEÓN, Salvador. Naceu 
en Betanzos (A Coruña) o 4 de febreiro de 
1864. En 1866, seu pai, mestre de escola 
destinado a Santiago de Compostela, tras
ladouse a esta cidade coa súa familia. En 
1879, Cabeza de León acabou o hachare
lato e comezou os estudios na Facultade 
de Ciencias, que abandonou ó fmaliza-lo 
primeiro curso. Pasou entón á Facultade 
de Dereito, onde realizou estudios bri
llantes. O seu éxito académico motivou 
que o Goberno lle concedese en 1882, a 

AnxosG
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proposta da universidade compostelá, a 
Cruz de cabaleiro da orde de Isabel a 
Católica. En 1884licenciouse en Dereito 
e obtivo, ó ano seguinte, o título de dou
tor. 

O 24 de xuño de 1891 celebráronse en 
Tui os primeiros Xogos Florais de Gali
cia. Cabeza actuou como secretario neles 
e leu a súa memoria. Participou activa
mente con Brañas nas campañas rexio
nalistas e en 1893 foron procesados os 
dous pola defensa que fixeron da VIII 
Rexión Militar que, por orde do xeneral 
López Domínguez, se unía á VII e a ca
pital pasaba a León. Participou, en 1896, 
na formación do Círculo Católico de 
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Unha obra de Salvador Cabeza de León. 

Obreros e foi presidente, en Santiago, da 
Liga Gallega creada en 1898. Dende a 
súa licenciatura fora profesor auxiliar de 
Dereito Mercantil e Internacional e en 
1903 obtivo, por oposición, a cátedra de 
Dereito Internacional da Universidade de 
Santiago de Compostela, á que lle sumou 
en 1919 a de Dereito Canónico. En 1910 
foi nomeado alcalde de Santiago, .cargo 
que desempeñou durante catro anos . 
Dende o curso 1917-18 foi decano da súa 
facultade. Foi secretario da Sociedad 
Económica de Amigos del País e mem
bro numerario da Real Academia Galega 
dende 1905, ano da súa fundación. En 
maio de 1924 pronunciou o discurso de 
ingreso no Seminario de Estudos Gale
gos, creado sete meses antes, do que che
gou a ser presidente e no que tamén de
sempeñou o cargo de xefe da Sección de 
Historia. Foi membro correspondente das 
academias da Historia, Belas Artes, Espa-

ñola da Lingua, Sociedade Martins Sar
mento e do Instituto Histórico do Minho. 
O 6 de febreiro de 1934 a Universidade 
de Santiago fíxolle unha homenaxe con 
motivo da súa xubilación. Aínda así se
guiu desenvolvendo o seu labor nas au
las ata o 19 de maio, último día lectivo, 
no que pronunciou a súa última clase. Ó 
día seguinte aparecen morto. 

Salvador Cabeza de León realizou unha 
grande actividade no campo da cultura. 
Numerosos discursos, traballos de inves
tigación, artigos en revistas e periódicos 
nacionais e estranxeiros, prosa, poesía e 
abundante material que deixou sen publi
car son clara mostra deso. Obras de crea
ción literaria son Primicias (A Coruña, 
1892) e "Carniño da vila", publicado nos 
Almanaques de Castro y López (Bos Ai
res, 1917). Traduciu, do catalán ó galego, 
o poema de Rubió y Ors "Á memoria de 
Rosalía Castro de Murguía", traducción 
que se publicou en La Patria Gallega o 30 
de maio de 1891. Como investigador o 
seu labor foi moi fecundo. Reuniu gran 
cantidade de material para realizar unha 
historia da universidade galega e un fi
cheiro de obras de autores galegos, que 
non viran a luz en vida do seu recompi
lador. Os materiais que reunira para rea
lizar esa historia, ordenados por Enrique 
Femández-Villarnil, publicounos, en tres 
tomos, baixo o título Historia de la Uni
versidad de Santiago de Composlela (Ma
drid, 1946-47), o Instituto de Estudios 
Galegos Padre Sarmiento. Entre os seus 
traballos destacan os seguintes: El sistema 
de la personalidad del Derecho (Bar
celona, 1903); Algunas ideas de Saavedra 
Fajardo referentes al Derecho interna
cional (Santiago de Compostela, 1905); 
La Universidad de Santiago y D. Ramón 
de la Sagra (Santiago de Compostela, 
1919); "Un episodio de la vida académi
ca de D. Domingo Fontán", en Boletín de 
la Real Academia Gallega (A Coruña, 
1924); "A insinanza do Direito Román, na 
Universidá de Sant-Yago, hastra o Plan 
de Estudos de 1772", en Arquivos do 
Seminario de Estudos Galegos (A Coru
ña, 1927); etc. (Lydia Fontoira Suris e Carmen García 

Rodríguez) 

CABEZA DE LOBO. Aldea da parroquia 
de Ardemil (San Pedro), no concello de 
Ordes (A Coruña), que ten 37 habitantes 
e dista 7 quilómetros da capital municipal. 

CABEZA DE MANZANEDA. Aldea da 
parroquia de Cova (Santa María), no con
ceno da Pobra de Trives (Ourense), que 
ten 5 habitantes. 

• Pequeno sistema montañoso situado na 
vertente oriental da serra de Queixa, que 
se estende polos concellos ourensáns de 
Manzaneda e da Pobra de Trives. O seu 
punto culminante é A Cabeza Grande 
(chamada tamén igual cá serra, Cabeza de 
Manzaneda), cunha altura de 1.782 me-

Unha vista das pistas de esquí de Cabeza de Manzaneda. ~ 

tros sobre o nivel do mar. Xeoloxicamen
te, estes terreos, englobados no macizo 
central galego, son os máis antigos da pe
nínsula e as súas elevacións producíronse 
a consecuencia dos primeiros cataclismos 
xeolóxicos. Son, pois, terreas arcaicos 
ácidos e ricos en materia orgánica. De bid¿ 
a que é a primeira barreira montañosa im
portante que atopan os ventas proceden
tes do Atlántico, os cumes son romos, pe
ro nas súas abas formáronse abundantes 
vales, por obra da intensa erosión produ
cida polas precipitacións (neve e chuvias). 
As montañas son graníticas, con gneis en 
descomposición sobre os que se asentan 
os terreas citados. 

Nos vales, profundos e abrigados, abun
dan os prados naturais e chegan a culti
varse cereais en cotas superiores ós 1.200 
metros de altitude. Sen embargo, a maior 
parte da montaña non se cultiva e perma
nece cuberta de monte baixo e dalgunhas 
especies arbóreas como o carballo, o cas
tiñeiro, o bidueiro e o ameneiro, ademais 

-. 



GRAN ENCICLOPEDIA 

GALEGA 
SIL VERlO CAN ADA 

TOMO VI 

BLAS-CALC 


