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Celso Emilio Ferreiro, procurador: unha nova faceta

1950: Traslado a Vigo e incorporación 
ao Colexio de Procuradores de Vigo  

1966: Marcha a Venezuela

1954: O soño sulagado
1955: Voz y Voto

1962: Longa Noite de Pedra



Membro da 
primeira xunta de 
goberno

Firma os estatutos 
fundacionais
en 1957. 

A participación na procura dos anos 50



1950 – 1966: a procura e o vencello á sociedade

PROCURADOR SOCIAL
Céntrase en denuncias de contrabando 
no mercado da Pedra

VIDA DOS XULGADOS
Rexenta un despacho na rúa Gil

PROFESIONAL POLIFACÉTICO
Mantén unha oficina de seguros sociais,
un obradoiro de fotogravado, colabora en 
Faro de Vigo e publica 3 das súas principais obras 

O procurador é o representante das persoas de a pé ante a Xustiza



1950-1966: unha activa vida cultural 

Con Moraima,
a súa muller,
na rúa Príncipe

Homenaxe a Ramón 
Cabanillas. Á esquerda, 

Álvaro Cunqueiro

Con Xosé María 
Álvarez Blázquez 
e José Cela en Vigo



O Celso 
Emilio 
procurador 
na literatura

1962:
Longa Noite
de Pedra

1972: Fuero Juzgo

16 anos de prolífica 
producción literaria 1954: O soño sulagado

1955: Voz y Voto

Se cada un de nós, 
vale tanto coma vós
e todos xuntos, nós,

valemos máis ca vós,
¿por que en lugar de nós

habedes de ser vós
quen nos goberne a nós?



O arquivo Celso Emilio Ferreiro procurador

63 documentos

Cartas inéditas

Actividade como procurador

Problemas económicos



Unha nova porta a vida profesional de Ferreiro

ARQUIVO CELSO EMILIO 
FERREIRO, PROCURADOR 

Un documento inédito no que Celso Emilio 
Ferreiro desvela a súa situación económica

e os motivos da súa marcha 



Recuperación 
da figura

de Celso Emilio 
procurador

Nomeamento como 
PROCURADOR DE HONRA

2021: ANO CELSO EMILIO 
FERREIRO, PROCURADOR

Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmáu che falo.

Común temos a patria,
común a loita, ambos.
A miña mau che dou,
coma un irmáu che falo.

Irmaus. 
Longa noite de Pedra (1972)

Unha iniciativa do Colexio
de Procuradores de Vigo



A procura, clave para unha Xustiza áxil e social 
Obxectivo 2021: axilizar a Xustiza

149 procuradores

36 xulgados 2020-2T

54.761 asuntos ingresados ao ano 2019

23.268 asuntos en trámite 2020-3T

Evolución do atasco en Vigo Datos: CGPJ 




