
ACCIDENTE AÉREO EN PRIORIÑO 
 

O corpo dos “cabaleiros do Aire” da Mariña de guerra padeceu unha continua mingua a partir do verán de 
1923 en que se produciu o bautismo de sangue ao incendiarse un avión en Manon onde perderon a vida os dous 
tripulantes- tenente de navío Vicente Cervera e oficial do Corpo Administrativo da Armada Juan R. Suárez de Tangíl-
. Dende entón ata o ano 30 producíronse unha vintena de baixas entre os aviadores da Aeronáutica Naval, moitos nos 
arredores de Barcelona onde tiñan o seu campo base. 

Na mañá do día 3 de setembro de 1930 saíron de Ferrol rumbo a Santander para participar nunhas manobras 
navais unha escuadrilla de seis hidroavións Dornier da Armada. No momento do despegue o Dornier “A”  sufriu 
unha avaría nun motor e tivo que retardar a súa saída. Agardou, por el para voar en compaña, o hidro “C”, e unha vez 
solucionado o problema, despegaron cara ó Norte desaparecendo polas alturas de Brión. Chegaron ao Cabo Ortegal e 
atoparon o horizonte pechado de néboa polo que o xefe da patrulla, alférez de navío Francisco Rosado a bordo do 
Hidro “C”, ordenou virar e volver a Ferrol. Perdéronse de vista entre eles e o hidro “C”, cando enfilaba o porto de 
Ferrol, observou pola banda de Prioriño unha labarada sospeitosa. Ao chegar a Ferrol e non ver ó hidro “A”, 
sospeitou o peor e amarou preto do acoirazado Jaime I  para dar parte do suceso ao vicealmirante Morales. O avión se 
despistou a causa da néboa e voaba baixo para poder ver o mar cando chocou contra o monte e deu dúas voltas de 
campá incendiándose cos mil litros de gasolina que tomara pouco antes quedando coa cabina en posición invertida 
cos motores encaixados na terra. Ás once da mañá recibían en Ferrol un comunicado de Cabo Prior informando do 
accidente de un dos hidros ao que se incendiou o motor. Inmediatamente a Capitanía Xeral enviou para o lugar do 
suceso un camión con persoal de mariña para prestar os auxilios necesarios. A bordo do Jaime I se recibiu un radio 
comunicando o suceso. 

A comandancia do Arsenal e a Xefatura do Estado Maior do Departamento ordenaron a saída dos 
remolcadores Galicia, Marinero Jarana, e dunha lancha gasolineira, que tentaron de achegarse ás enseadas de Cariño 
e Espasante, arrodeando o lugar do accidente, pero tiveron que afastarse da costa polo perigo da néboa. Por terra 
achegáronse en automóbiles médicos da Armada, xuíz instructor e un tenente de navío que dispuxo a retirada dos 
cadáveres. O lugar do accidente foi en Pieiro, entre as enseadas de Cariño e Espasante, diante das fortificacións de 
Pena Roiba ou 5ª batería de Bandeira e túneles de proxectores. A media tarde regresaba a Ferrol o persoal médico que 
nada puido facer ao atopar o aparato ardendo e todos os tripulantes carbonizados. As víctimas eran: alférez de navío 
Fernando Cano-Manuel y Aubarede, santanderino, que ía de observador e casara tres meses antes coa barcelonesa 
Montserrat Romanat; mestre (primeiro mecánico) Manuel Tubío Rodríguez, de Vilagarcía; cabo telegrafista Xoán 
Bautista Navarro Ros; mestre (Segundo piloto e bombardeiro) Xosé Sánchez Mariscal, de Xaén; 2º Contramestre 
Luís Azcárate Escudero, vasco, era o primeiro mecánico; 2º Contramestre Xaime Planas Pujol, que pilotaba o 
aparato. 

.Recolleron os corpos mutilados das víctimas que levaron a Ferrol, habilitando o hospital militar como 
capela ardente. Os teatros e cines suspenderon as funcións, o almirante marqués de Magaz recibiu telegramas de 
pésame do Rei Afonso XIII, do presidente do Consello, do capitán xeral de Galicia, do director xeral de Aeronáutica 
e centos máis de personalidades de toda a nación. A Mariña adquiriu os nichos para inhumar os seis corpos. Todo o 
pobo ferrolán manifestou o seu pesar que o almirante agradeceu en nome da Armada. 

Igualmente resultaron moi impresionados o laureado capitán aviador Iglesias Barge que se encontraba 
veraneando en Pontedeume e o famoso aviador Ansaldo quen chegaba na súa avioneta á Coruña naquela tarde aciaga. 
O guipuscoano Ansaldo y Bejarano acadara a laureada de San Fernando na campaña de Marrocos e será o piloto que 
vaia buscar ao xeneral Sanxurxo a Estoril sufrindo un accidente por exceso de equipaxe do xeneral que perdeu a vida 
mentres Ansaldo resultou ileso. 

O día 6 abandonaban Ferrol os buques da escuadra, xunto co Dornier “C” e a patrulla do “A”. antes de 
enfilar ao Norte evolucionaron sobre o mesmo lugar da catástrofe rendendo homenaxe aos compañeiros 
desaparecidos. 
 Os corpos de catro das víctimas foron transbordados do portaavións Dédalo ao transporte Almirante Lobo 
ao mando de Guillerme Díaz del Río e tras pasar por Cádiz e Cartaxena arribaron a Barcelona amarrando no peirao 
de San Beltrán. Na toldilla de proa do mesmo buque instalouse a capela coa imaxe da Virxe do Carme, bandeiras 
nacionais e atributos navais e coroas florais. Ao enterro no Cemiterio Novo, onde se dispararon as salvas de 
ordenanza, asistiron todas as autoridades civís, militares, público numerosísimo e oficiais dos barcos fondeados no 
porto. Celebráronse moitas misas, mesmo no ministerio da Mariña. O día 16 celebrouse un solemne funeral na igrexa 
dos PP. Carmelitas de Barcelona presidido polo capitán xeneral do Departamento, comandante de Mariña, director e 
persoal da Escola de Aeronáutica Naval. 

 Por novembro do ano seguinte principiouse a construír un monumento en memoria das víctimas, 
unha aguia caída que pode contemplar quen se achegue a carón á zona onde estaba a praia de Pieiro, a pouca 
distancia do faro de Prioriño e o porto exterior de Ferrol. 

 
 


