


No Norte da provincia da Coruña, as comar-
cas de Ferrol e Ortegal constitúen un espazo
de excepcional interese turístico, onde o visi-
tante poderá gozar de magníficas praias, des-
cubrir os maiores acantilados de Europa e
visitar unha cidade de indubidable atractivo
como Ferrol.
Actualmente, están integrados no Plan de Di-
namización de Produto Turístico que abrangue
as comarcas de Ferrol e de Ortegal os conce-
llos de Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche,

Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, As
Somozas e Valdoviño (bisbarra de Ferrol) e os
de Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira (na
comarca de Ortegal). O financiamento por parte
do Goberno Central e da Xunta de Galicia e o
apoio dos quince concellos involucrados pro-
cura a potenciación turística da zona baseada
na calidade e a modernización do sector.
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Estas terras setentrionais, dentro do litoral
coñecido como Rías Altas, caracterízanse por
un clima suave, de invernos temperados e
húmidos, e veráns frescos, que permiten gozar
dunhas temperaturas moi agradables na tem-
pada estival. Este feito atrae cada vez un maior
número de visitantes, fuxindo das altas tempe-
raturas propias do verán.

Pero non só o clima é benigno. A paisaxe é un
dos principais recursos de Ferrol e Ortegal.
Entre a Ría de Ferrol e a Ría do Barqueiro (no
límite coa provincia de Lugo), a costa ofrece
ao viaxeiro unha gran diversidade. A Ría de
Ferrol, un porto de excepcionais condicións
naturais, constitúe un lugar de visita inescu-
sable, onde poderemos realizar diversas rutas
de sendeirismo que combinan os elementos
naturais e humanos da paisaxe.

Entre Ferrol e Valdoviño o litoral regálanos
fermosas e longas praias de area fina. Ao
norte de Valdoviño, a costa está formada por
impresionantes cantís, que culminan en Vixía

de Herbeira, un espectacular miradoiro sobre
o Atlántico, a máis de 600 metros sobre o mar.
Aquí a Serra da Capelada cae en vertical sobre
o litoral, o que explica a orixe de Cabo Ortegal
e da Punta da Estaca de Bares, ambos os dous
impoñentes promontorios rochosos que avan-
zan no mar varios quilómetros. A Estaca de
Bares, de grande valor estratéxico, é o punto
máis setentrional da Península Ibérica.

Os ríos, que descenden abruptamente dende a
serra cara ao mar, ábrense paso por estreitos
e encaixados vales. Na súa desembocadura,
dan orixe a varias das máis pintorescas rías
galegas, como as de Cedeira, Ortigueira ou O
Barqueiro. Aínda que son menos coñecidas
que as Rías Baixas, as Rías Altas encerran unha
beleza sutil, diferente, máis atlántica.

A riqueza avícola das zonas húmidas e dos
contornos intermareais, unha topografía de
grandes contrastes e a abundancia da pesca e
o marisqueo son grandes alicientes para o visi-
tante. Todo isto sen esquecer un bo número de
pequenas e recollidas praias neste tramo de
costa, así como o grande atractivo de vilas
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mariñeiras como Cedeira, Cariño, Ortigueira
ou O Barqueiro, onde poderemos admirar unha
sobria e característica arquitectura popular.

Como en toda Galicia, as festas e romarías
permiten desfrutar da tradicional hospitalida-
de galega nun contexto lúdico. No concello de
Cedeira celébrase a coñecida Romaría de
Santo André de Teixido (a onde segundo a tra-
dición, “vai de morto, quen non foi de vivo”),
conmemoración da secular peregrinación ao
referido santuario, en plena Serra da Cape-
lada, na montaña, pero ao mesmo tempo a
carón do mar.

Outra das celebracións famosas é a Procesión
Marítima da Virxe do Carme, que se celebra
en Cariño así como noutras localidades cons-
teiras. Así mesmo, nos últimos anos, o Fes-
tival do Mundo Céltico de Ortigueira consti-
túe, no mes de Xullo, o punto de encontro de
milleiros de mozos e mozas, procedentes de
toda a Península e do resto de Europa, que
conmemoran o legado céltico de Galicia a tra-
vés da música.
O interior atópase menos poboado que o lito-

ral. Fronte á importancia da pesca, aquí predo-
mina o aproveitamento forestal e a gandaría.
Son terras dunha gran riqueza histórico-artísti-
ca. O Castelo de Moeche (escenario das Loitas
Irmandiñas) é un dos principais atractivos, ao
igual que a gran diversidade de igrexas romá-
nicas que atopamos, ou as Escolas de Indianos
en concellos como o concello de Mañón.

A gran referencia urbana desta parte do litoral
galego é Ferrol. Trátase dunha cidade sorpren-
dente, na cal a presenza do mar é constante.
Ferrol ten sido sempre unha cidade vencellada
á Coroa, e un dos portos máis importantes do
Estado, o que se ten reflectido historicamente
na riqueza da súa historia urbana. O Barrio da
Madalena, construído segundo un plano en
cuadrícula é un estupendo exemplo de urba-
nismo ilustrado. Poderemos deleitarnos pase-
ando por el e admirando as características
casas con galerías e os edificios modernistas,
construídos pola familias burguesas de come-
zos do século XX. A cidade e os seus contor-
nos teñen un enorme atractivo para o visitan-
te, e son un bo colofón para un percorrido por
esta parte de Galicia.
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As boas condicións desta ampla comarca e o
seu carácter costeiro son factores decisivos
que explican a presenza remota de numerosos
asentamentos humanos. Restos diversos do
Paleolítico, Neolítico e Megalítico, así coma
numerosos depósitos castrexos (ss. VI a.C.-II
d.C.) e vestixios galaico-romanos así o eviden-
cian. Mesmo existen indicios de actividade
comercial fenicia no porto de Bares. Durante a
ocupación romana a extracción de minerais foi
unha constante, favorecendo a transformación
e aparición de pequenos núcleos de poboación
indíxena dedicados á súa explotación.

Nos primeiros séculos medievais esta zona
foi cristianizada, se ben son escasas as refe-
rencias históricas relativas ao período suevo e
visigodo. Por aquel entón tamén se fraguaría
o vencellamento histórico dos territorios de
Ferrol e Ortegal coa diocese mindoniense, que
chega ata o día de hoxe.

Conforme avancen os séculos XI e XII obsér-
vase o interese que a expansión agraria dos
vales interiores, e a comercial e pesqueira da
costa, espertou entre os mosteiros, conventos
e casas señoriais laicas. Así se explica o
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potencial económico de mosteiros como
Xuvia (Narón) ou incluso Caaveiro (situado xa
na inmediata comarca do Eume), aos que nos
séculos posteriores se engadirían os conventos
franciscanos de Ferrol e Montefaro (Mugardos)
e o dominico de Ortigueira. Portos como o de
Neda e Ortigueira gozaron tamén dunha maior
importancia dende o século XIII, dedicados a
actividades pesqueiras, comerciais e de cons-
trución naval, ao tempo que nestes e noutros
portos de ambas as dúas bisbarras desembar-
caban a cotío peregrinos que se dirixían logo a
pé ata Compostela.

Sobre as terras de Cedeira exerceron o seu
dominio os condes de Traba, se ben sería xa a
partir do século XIV cando a fortalecida liñaxe
dos Andrade destacase como a casa señorial
más poderosa da zona -comezando con
Fernán Pérez de Andrade o Bo-, logrando
expandir o seu dominio por estas comarcas.

Coa chegada do século XV esta nobreza laica
logrou aumentar os seus beneficios a costa da
usurpación de rendas e dereitos fiscais á
Igrexa, ao convertérense en demagóxicos
protectores -encomendeiros- de mosteiros e
conventos.
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A PRIMEIRA GUERRA IRMANDIÑA
A Idade Media resistiuse a rematar en Galicia sen que se producira o estoupido das dúas Guerras
Irmandiñas, puntos álxidos daquel convulso século XV: a opresión sobre os campesiños e os abu-
sos derivados das propias confrontacións militares entre os diversos nobres orixinaran un males-
tar social en toda Galicia; cara a 1431 manifestouse violentamente nos territorios pertencentes aos
Andrade, namentres entre 1466 e 1669 sería xa o pulo das fidalguías urbanas o que lograse que
unha nova e reforzada onda de ataques contra o poder nobiliario se estendese por toda Galicia. Foi
debido a un fidalgo ferrolá, Roi Xordo, o acaudillamento da chamada Irmandade Fusquenlla, pro-
piciando a Primeira Guerra Irmandiña (1431-1437). Ao fronte dos descontentos vasalos de Nuno
Freire de Andrade o Mao procedentes de Ferrol, Pontedeume e Vilalba, Roi Xordo dirixiu o ataque
ao castelo de Moeche, onde se refuxiara o nobre; este logra fuxir a Compostela, e as hostes de Roi
Xordo aséntanse entón en Pontedeume, incrementadas con máis vasalos procedentes de Lugo e
Mondoñedo. Tras unhas frustradas conversas coas que o arcebispo de Santiago buscaba a pacifi-
cación e retirada dos sublevados, o propio prelado atacou aos membros da irmandade cando se
dispuñan a encamiñarse á cidade apostólica para apresar a Nuno Freire. En 1437 cae finalmente
derrotada a Irmandade Fusquenlla a mans dun exército composto polas tropas do arcebispo com-
postelán, do corrixidor real daquelas comarcas e do propio Andrade, morrendo Roi Xordo no ase-
dio da fortaleza de Pontedeume onde resistían os derradeiros Irmandiños. 7

Entre os séculos XVI e XVIII as comarcas de
Ferrol e Ortegal mantiveron, en liñas xerais, a
dinámica demográfica e económica iniciada
nos séculos finais do Medievo. Se ata daquela
foran as casa de Andrade e Sarmiento as máis
sobranceiras da zona, nesta época serán as
súas sucesoras (Marqueses de San Sadurniño
e de Astorga, respectivamente) quen manteñan
os privilexios sociais e xurídicos nestas terras.
No século XVII os reis Austrias concederon a
Neda os Fornos de Provisión, coñecidos tamén
como Fábricas do Biscoito ou Casas Reais,
encargados de produciren o pan e as galletas
para a Mariña española. E xa ao longo do sécu-
lo XVIII os cataláns fundaron industrias de sal-
gadeira de peixe en varias zonas costeiras, o
que supuxo un importante incentivo comercial.

Debido á política expansionista e militar da
Coroa Española desde o século XVI, a ría de
Ferrol acadou progresivamente un destacado
papel estratéxico para os navíos da Armada,
dadas as súas axeitadas condicións naturais:
boca estreita e facilmente controlable, para
abrirse logo cara ao interior e facilitar así as
manobras navais e de fondeado. Pero sería
sobre todo co novo rumbo político propiciado
polos Borbóns ao longo do século XVIII
cando Ferrol iniciase o despegue como núcleo
militar referencial en toda a Península; así, en
1725 o rei Filipe V designaba a esta vila para
a instalación dos grandes Astilleros del Norte
de España, se ben foi con Fernando VI cando
Ferrol se converteu en sede do Departamento
Marítimo (1749); dispúxose entón a mudanza



do Estaleiro e do Arsenal desde a enseada da
Graña (onde comezaran a ser construídos)
para a zona de Esteiro, co obxecto de poder
acadar a envergadura desexada polo goberno,
e que os habería de recoñecer coma os máis
modernos de Europa a finais daquel século.
Precisamente as súas boas calidades e situa-
ción permitiron que, en 1800, os seus defen-
sores puideran rexeitar o ataque dun exército
inglés que pretendía a súa conquista por terra
desde Doniños.

Como consecuencia do establecemento dos
arsenais de Ferrol, nas terras de Neda e Narón
creáronse no século XVIII unha serie de com-
plexos fabrís, sobre todo dedicados á obten-
ción de fariñas de diversos tipos en numero-
sos muíños, así coma tamén á produción
téxtil. E xa cara a 1767, as chairas de Valdoviño
convertéronse nas primeiras terras europeas
en acoller plantacións de patacas traídas de
América: o éxito no seu cultivo e rápida expan-
sión do mesmo suporía un avance extraordi-
nario para a subsistencia da poboación,
semellante á tamén experimentada dende anos
atrás coa importación do millo.

Alén da Guerra da Independencia, outro
episodio destacado no século XIX foi a
Exclaustración e Desamortización de Mendi-
zábal: en 1835 o mosteiro de Xuvia e os con-
ventos mendicantes de Ortigueira, Montefaro
e Ferrol foron abandonados, comezando un
lento período de arruinamento ou, no mellor
dos casos, de dedicación dos seus vellos edi-
ficios a usos públicos. Nas zonas costeiras as
novas industrias conserveiras sumáronse ás
empresas de salgadeira, completando así un
panorama que tiña na pesca e na construción
naval o seu principal referente. Todo isto no
seu conxunto permitiu que as vilas fosen
medrando, caso evidente de Ferrol e
Ortigueira, dotándose con máis servizos. E
tamén vai ser a mediados deste século XIX
cando xurdan as tradicionais sociedades cul-
turais de índole burguesa, caso dos Liceos
e Sociedades Recreativas, dos casinos e dos
propios teatros que aparecen nos núcleos
máis poboados. Mentres tanto, as zonas
rurais veríanse atraídas polo movemento polí-
tico agrarista da segunda metade do século.

8

MOSTEIRO DE SAN MARTIÑO DE XUVIA. NARÓN

PORTO DE REDES. ARES



Coincidindo coa botadura do primeiro buque
impulsado por máquinas de vapor que se cons-
truía nos seus estaleiros, a raíña Isabel II visitou
a vila de Ferrol, elevándoa logo á categoría de
cidade. Nesta época continuaba a bater moeda
a Real Fábrica de Moeda de Xuvia (Narón), fun-
dada por Fernando VII, sen esquecer nas mes-
mas terras de Narón e Neda o pulo que acada-
ron asemade as fábricas de curtidos ou de
pranchas de cobre. En 1881 o rei Afonso XII
asistía á botadura do primeiro barco con casco
de ferro, e xa en 1912 Afonso XIII facía outro
tanto con respecto ao primeiro acoirazado.
Nembargante, dende as últimas décadas do
século XIX a crise económica xeneralizada nes-
tas bisbarras obrigou a moitos dos seus habi-
tantes a emigraren alén mar; e precisamente
foron os indianos enriquecidos en lugares
coma Cuba os que contribuirían a unha certa
revitalización desde fins do século XIX e come-
zos do XX, grazas ás remesas de cartos que
enviaban dende a emigración, impulsando ade-
mais a edificación de suntuosas casas, rodea-
das de exóticos xardíns, así como de numero-
sas escolas para a mellor formación dos nenos.

Durante o século XX a riqueza pesqueira
mantívose coma principal recurso econó-
mico dos concellos costeiros. Na segunda
metade do século XX Ferrol acadou un
notable impulso socioeconómico grazas ao
establecemento nos anos corenta das em-
presas Astano e Bazán (actualmente unifi-
cados en Navantia), chegando a converté-
rense nuns dos estaleiros máis importantes
de Europa. É entón cando medra a urbe ata
acadar os máis de 80.000 habitantes cara a
finais dos anos setenta, xusto antes da
reconversión industrial da década dos oitenta.
Na actualidade tanto Ferrol como toda a súa
ampla área de influencia están a potenciar
os novos sectores económicos e indus-
triais, ademais de experimentar unha nota-
ble reactivación dos seus portos; isto todo,
unido á mellora xeneralizada nas comuni-
cacións terrestres, está a permitir que as
bisbarras de Ferrol e Ortegal se presenten cun
gran potencial económico e turístico, sen dei-
xar de manter esa identidade propia que dela-
ta a un tempo un pasado intenso e un presen-
te acolledor e dinámico.
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Comarca de Ferrol

ARES

As rúas do Porto da vila de ARES aínda con-
servan o sabor popular do porto pesqueiro de
antano, flanqueadas polas tradicionais casas
de cores contrastadas, con dúas plantas e gran
balcón para colgar as redes. A igrexa parro-
quial de San Xosé, barroca, e as casas indianas
de Pascual Martínez e Minerva en Barracido
completan este conxunto, ao que se pode
engadir a ermida de Nosa Señora da Mercé no
Chanteiro: fundada na segunda metade do
século XIV, conserva aínda a súa portada góti-
ca presidida pola Virxe co Neno.

Da primitiva fábrica gótica do convento fran-
ciscano de Santa Catarina de Montefaro sub-
siste unha portada, con interesantes capiteis
con episodios da vida de San Francisco. Xa
de época barroca son os dous sinxelos claus-
tros clasicistas, ademais da nova igrexa con-
ventual, construída cara a 1720 e remodelada
a comezos do século XX.

O porto de REDES resulta un dos lugares máis
pintorescos destas costas ferrolás; as súas
casas, edificadas á mesma beira do mar, aso-
man as súas soleiras sobre as augas para ser-
viren de embarcadoiros ás barcas de pesca.
Tampouco faltan vivendas indianas de sabor
ecléctico e modernista (Casa de Paco Bello,
1915; Casa Santa Amalia, 1919).
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O SANTUARIO DE SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO
O SANTUARIO DE SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO sitúase na pendente dun dos
acantilados orixinados pola Serra da Capela. A tradición sinala que o apósto-
lo santo André, receoso de que tantos peregrinos fosen a Compostela a visitar
os restos de Santiago o Maior e que apenas ningún se achegase ao seu san-
tuario, exponlle as súas queixas a Xesús Cristo; Este, conmovido, concédelle
a André a prebenda de que irá ata Teixido de morto quen non tivera ido en vida.
Diversas prácticas populares son indicativas de cultos ancestrais, caso da
Fonte do Santo á que se lle atribúen poderes de adiviñación: despois de visi-
tar o templo débese baixar á fonte para saber se santo André concederá a peti-
ción, considerándose que será cumprida cando a migalla de pan que o pere-
grino bota na auga flote. Outro rito, neste caso en relación con aspiracións
amorosas, consiste en baixar ata a beira do mar e volver a Santo André cun
ramo da herba de namorar (caravel mariño), do que acostuman a colgar os
famosos sanandreses (figuriñas coloreadas que aluden simbolicamente ao
Apóstolo en Teixido). Finalmente, tampouco poden faltar as tradicionais repre-
sentacións en cera das partes do corpo, alusivas ao poder sandador do titular
do santuario.

CEDEIRA

CEDEIRA é unha das vilas históricas das Rías
Altas. Xa na Baixa Idade Media despuntaba
grazas á actividade portuaria e estaleira, que
se mantivo ata o século XIX, cando comeza-
ron a xeneralizarse as fábricas de salgadeira e
as industrias conserveiras. Mantéñense en
Cedeira as estreitas rúas, onde destacan aínda
numerosas casas con escudos nobiliarios, e
sen que falten as tradicionais galerías. O san-
tuario de Santo Antonio de Corveiro (1661)
alberga un bo retablo barroco, ademais dun
interesante cruceiro (1746) ao seu carón. As

ruínas do castelo da Concepción (século
XVIII) remiten á autodefensa dos cedeirenses
contra os ingleses.

A igrexa de Santa María do Mar é o monu-
mento máis destacado de Cedeira; comezada
baixo os presupostos do gótico mariñeiro da
segunda metade do século XV, modificacións
posteriores respectaron a porta occidental
con decoracións hispanoflamengas e as
capelas da Virxe do Rosario e da Virxe do
Parto (século XVI). No seu interior atópase o
sartego tardogótico do cabaleiro Alonso de
Piñeiro.
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As mámoas do Monte Marraxón (Sillobre)
amosan a relevancia megalítica deste concello,
ao tempo que é preciso facer mención ás igre-
xas de San Salvador de Maniños, de Barallobre
e de Sillobre. No río Belelle existen aínda nu-
merosos muíños que estiveron dedicados ao
abastecemento das industrias panadeiras
familiares e das Fábricas do Biscoito.

Na vila de FENE, ademais da igrexa de San
Salvador (século XVII) e de diversas casas de
indianos, sinalar a Casa do Concello (Alberto
Campo Baeza, 1980). O popular barrio de San
Valentín é testemuña do vencellamento indus-
trial da súa poboación con respecto ás empre-
sas aos estaleiros.

FERROL

O barrio de FERROL VELLO constitúe o encla-
ve máis antigo da cidade, onde se conservan
algunhas vivendas de arquitectura popular
mariñeira. A neoclásica igrexiña do Socorro
(1767) é un bo reflexo da expansión urbana
do XVIII, ao tempo que a gran Porta do Parque
(1858) converteuse no monumental acceso
ao Arsenal.

Urbanisticamente debe ser salientado o
BARRIO DA MAGDALENA, cunha estrutura-
ción ortogonal e racionalista -rúas paralelas e
perpendiculares- conforme ás formulacións
derivadas do pensamento ilustrado da segun-
da metade do século XVIII. As vivendas deixa-
ron tamén espazo para as prazas -Praza de
Armas ou a praza de Amboaxe, ademais dos
edificios civís e relixiosos. Así, o antigo
Hospital da Caridade, a concatedral de San
Xulián, a igrexa conventual de San Francisco
(substituta da medieval) e as capelas das
Angustias e das Dores foron obras perfecta-
mente integradas no barrio neoclásico. Esta
integración aconteceu tamén coa fermosa
fonte da Fama, ou xa nos séculos posteriores

CEDEIRA
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cos monumentos conmemorativos de persoei-
ros destacados, coa Alameda e cos outros par-
ques e xardíns. O Teatro Jofre (1892) constitúe
un magnífico exemplo da arquitectura e deco-
ración teatrais do século XIX; xa a comezos do
século XX o Casino Ferrolano sería o primeiro
edificio da cidade onde se empregou o formi-
gón armado. Ambos edificios, ao igual que a
interesante Casa Romero (actualmente Banco
Simeón), foron debidos ao arquitecto Rodolfo
Ucha, figura de referencia do Modernismo
galego. Por aqueles anos tamén se construía
o antigo Hotel Suízo. Xa en 1952 levantouse a
actual Casa do Concello na Praza de Armas,
de gusto historicista neoclásico.

No BARRIO DE ESTEIRO, o antigo Hospital da
Mariña foi rehabilitado hai uns anos para al-
bergar a Facultade de Humanidades e outros
centros universitarios, ao igual que a Casa do
Patín (actual Biblioteca). Tamén no Campus
Universitario poden atoparse bos exemplos de
arquitectura contemporánea de nova planta,
caso do Edificio de Apoio ao Estudo (Joaquín
Fernández Madrid, 1997).

A actual concatedral- de San Xulián é o edificio
relixioso neoclásico máis destacado destas te-
rras, proxectada polo arquitecto Julián Sánchez
Bort en 1765. A súa planta, de tipo centraliza-
do en forma de cruz grega, está presidida por
unha gran cúpula asentada sobre recios
machóns, mentres as cubertas alternan o abo-
vedamento de canón co de cúpulas vaídas.

Cunha semellante linguaxe de formas clasi-
cistas depuradas, a igrexa conventual de San
Francisco foi edificada en 1757, con planta de
cruz latina de tres naves, tribunas e cúpula
sobre o cruceiro. Coma no caso da igrexa de
San Xulián, tamén a súa fachada é un sober-
bio exemplo de equilibrio na combinación de
estruturas e compoñentes decorativos.

Orixinario de finais do século XVI, o castelo
costeiro de San Felipe foi ampliado e reforza-
do nas súas defensas en 1732, baixo a direc-
ción do enxeñeiro La Ferrière; construíuse
entón un hornabeque, gran parte do foxo e
unha batería baixa, ademais do proxecto da
porta principal.
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O ARSENAL DE FERROL
A mediados do século XVIII o goberno espa-
ñol ordenou o levantamento dun novo Arsenal
na ladeira do monte de Esteiro. Desde os edi-
ficios dedicados á construción naval e servi-
zos funcionais (Almacén Xeral e obradoiros
no Gran Tinglado) ata os de carácter militar (a
impresionante e austera Sala de Armas, con-
cibida como almacén de armamento dos bar-
cos), o Arsenal de Ferrol constitúe un excep-
cional conxunto dentro da arquitectura militar
da Europa da Ilustración. A Porta do Dique, da
época de Carlos III, conforma o monumental
acceso neoclásico ao seu interior. Pola parte
do mar a Cortina era unha zona de baterías de
canóns que sobresaía por riba da auga, com-
pletando o carácter defensivo dos máis de
500 metros de murallas. Xa no século XIX foi
realizado o grandioso dique do Sino, proxec-
tado polo enxeñeiro Andrés Comerma e inau-
gurado en 1879 coma un dos diques máis
grandes do mundo. No edificio da antiga cár-
cere militar de San Campio instaláronse en
1986 as salas do Museo Naval e da Biblioteca
da Mariña (Biblioteca da Zona Marítima do
Cantábrico). Xa fóra do recinto do Arsenal,
pero tamén vencellado á Armada, destaca no
barrio de Esteiro o cuartel de Dores, obra moi
notable da arquitectura militar española do
século XVIII, e na que o seu arquitecto -Julián
Sánchez Bort- proxectou un interesante patio
de armas asoportalado. A través deste cuartel
pódese acceder á Porta de Fontelonga, único
resto que se conserva das entradas por mar
ao recinto amurallado que defendía a cidade.
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Debido ao seu interese histórico e patrimo-
nial, o conxunto arquitectónico do Arsenal e
mais os castelos de San Felipe e A Palma
conforman na actualidade unha candidatura
para a súa declaración como Patrimonio da
Humanidade.

MOECHE

Xunto coa igrexa barroca de San Xurxo de
Moeche e a antiga capeliña e cruceiro de San
Xiao de Osos, o monumento máis destacado
destas terras do interior da comarca de Ferrol
é o castelo de Moeche. Amosa un recinto
amurallado exterior de planta octogonal irre-
gular, de cachotería de lousa con reforzos de
perpiaño, sobre o que se eleva a torre da
homenaxe; aséntase esta sobre a muralla,
cumprindo a labor de bastión protector da
entrada ao patio de armas. Aínda que Moeche
foi construído por Fernán Pérez de Andrade o

Bo a finais do século XIV, na centuria seguin-
te pasou aos Condes de Lemos, responsables
da súa reedificación tras a Segunda Guerra
Irmandiña. O Festival Irmandiño rememora
todos os anos o asalto á fortaleza pola
Irmandade Fusquenlla.

MUGARDOS

A vila de MUGARDOS conserva aínda unha
boa aliñación de casas típicas no Cantón da
Mariña, algunhas co aire burgués que lle
outorga a presenza das galerías. Estes edifi-
cios albergan numerosos restaurantes e mesóns
onde degustar o famoso polbo á mugardesa.
A liña de transporte por barco entre Ferrol e
Mugardos, ata hai pouco cunha grande acti-
vidade, mantense na actualidade cun forte
atractivo turístico.

Edificado a finais do século XVI e tras unha
ampliación no século XVIII, o Castelo da
Palma foi reconstruído cara a 1869, e xa na
actualidade un proxecto pretende a súa reha-
bilitación para un novo uso como establece-
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mento socio-turístico. Preto del érguese o
faro da Palma.

No porto do SEIXO cabe mencionar a casa natal
do pintor Bello Piñeiro, e mesmo as paisaxes
que este plasmara no seu día dende o miradoi-
ro. Á beira do mar persisten os restos arqueo-
lóxicos galaico-romanos da villa de Neville.

Son de salientar as construcións populares e
indianas de gran tipismo salpicadas polas
distintas parroquias deste concello.

NARÓN

Na cidade de NARÓN sobresae pola súa
modernidade a Casa do Concello e, sobre
todo, o novo Pazo da Cultura. Neste concello
cabe mencionar tamén a tardogótica capela de
Santa Margarida, co seu cruceiro ao carón,
así coma o pazo do Vento. Foi notable nas
terras de Narón o pulo construtivo dos india-
nos emigrados a Cuba, responsables de fer-
mosas vivendas modernistas coma o Chalet
de Antón ou a Casona de Libunca (1918),
actualmente un establecemento hostaleiro.

O conxunto monumental máis destacado do
concello é o mosteiro de San Martiño de Xuvia
ou do Couto. Fundado a finais da Alta Idade
Media, adquiriu importancia nos séculos do
románico, cando a tradición sinala que os seus
monxes bieitos escolleron coma observancia
específica a cluniacense. Cara a finais do sécu-
lo XII procedeuse á edificación da igrexa
monástica, que con algunhas modificacións -
caso da fachada- chegou ata os nosos días.
Amosa unha planta basilical de tres naves,
rematadas noutras tantas ábsidas semicirculares

na cabeceira, abovedadas. Nesta tripla ábsida
consérvanse as fiestras de bela factura romá-
nica, así coma os canzorros figurados que so-
portan a cornixa. Xa no interior subsisten os ca-
piteis orixinais, e tamén o sepulcro de Rodrigo
Esquío (finais do século XV).

No século XVIII créase a Real Fábrica de
Fariñas; o seu amplo recinto inclúe o impor-
tante Muíño de mareas das Aceas, coa súa
correspondente represa na desembocadura do
río Freixeiro, ademais de diversas vivendas,
almacéns e a casa principal ao seu carón. Así e
todo, foi o Muíño Grande de Xuvia o que aca-
dou a maior produción de fariña de toda Galicia
no século XIX, recibindo trigo procedente
mesmo dos Países Bálticos e ultramar; poste-
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riormente sería convertido en fábrica de papel,
de tecidos e de laminados de cobre. Tamén a
carón do río Xuvia consérvanse parte dos anti-
gos edificios da Real Fábrica de Moeda, ceca
fundada no reinado de Fernando VII, que se
mantería en funcionamento ao longo de todo o
século XIX; río arriba, a coñecida coma Presa
do Rei -construída en tempos de Afonso XIII-
segue a ofrecer unha fermosa panorámica coas
árbores asomadas sobre a auga.

NEDA

A vila de NEDA mantén un certo encanto
medieval, sen que falten os característicos
soportais dos séculos XVII-XIX. Conserva o
edificio dezaoitesco da vella Casa Consistorial,
que perdeu o seu uso en 1934 ao pasar a ins-
titución municipal ao antigo Hospital de
Peregrinos (século XVI con reformas posterio-
res), amparado pola Torre do Reloxo (1786).
No retablo maior da igrexa barroca de Santa
María sitúase unha interesante imaxe do Cristo
da Cadea, talla do gótico inglés traída cara a
1550 por John Dutton, católico fuxido de
Inglaterra. Xa nos arredores o pazo da Mercé
(século XVIII) e o chamado Pazo de Isabel II
(século XIX) amosan a importancia das activi-
dades fabrís nestas terras, tanto no eido dos
curtidos coma nos tecidos.

En Neda sitúase o interesante conxunto patri-
monial conformado pola igrexa parroquial de
San Nicolás, a casa reitoral con partes do
século XVI e un cruceiro cunha cruz que se
supón do século XV. A igrexa de San Nicolás
foi comezada no século XIV, conservando
daquela etapa gótica a capela maior, ademais
do sepulcro de Diego Esquío. Xa nos séculos
XVI e XVII fóronlle engadidas sendas capelas
funerarias, así como dous bos retablos barro-
cos no XVIII.

A Fábrica Nacional de Cobrearía de Xuvia foi
fundada en 1790 para abastecer de pranchas
de cobre aos arsenais de Ferrol, se ben tamén
se encargou da fabricación de armas e da
cuñaxe de moeda no século XIX. Constaba de
tres partes ben diferenciadas: o complexo
industrial propiamente dito, a zona de uso
hidráulico e un sector de arboredo, que aínda
se conservan.

SAN SADURNIÑO

No Concello de San Sadurniño destaca o cas-
tro das Croas, e sobre todo o Convento do
Rosario, fundado en 1508; aportes barrocos
foron modificando as vellas edificacións tar-
dogóticas e renacentistas, conservándose na
igrexa conventual os sartegos dos fundado-
res. Os escudos de armas da actual torre do
Pazo da Marquesa identifican ao liñaxe que o
habitou: os marqueses de San Sadurniño.

A fortaleza de Naraío é un dos castelos máis
destacados de Galicia, evocador da relevancia
histórica acadada polos Andrade a finais do
Medievo. A súa planta irregular de doce lados
adáptase ao promontorio rochoso; por riba
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das súas murallas sobresae a torre da home-
naxe, cuns dezaoito metros de altura, que se
atopa illada no medio do patio de honor como
reduto último na defensa da fortaleza.

AS SOMOZAS

As terras de As Somozas estiveron vencella-
das coa Casa de Andrade, para logo pasar á
rama dos Marqueses de San Sadurniño.
Precisamente nos muros exteriores da capela
maior da igrexa barroca de Santiago das
Somozas persisten os dous xabarís alusivos a
aqueles nobres.

VALDOVIÑO

O patrimonio de Valdoviño ten no castro da
Frouxeira un referente destacado, ao igual que

na igrexa barroca de Santiago de Lago. A isto
engádense os pazos da Riba, Vilarrube (con
bos xardíns) e Timiraos, así como a indiana a
Casa de Joselito (Porta do Sol).

Comarca de Ortegal

CARIÑO

O porto de CARIÑO conserva moitas das súas
características casas de pescadores, que tanto
encanto lle seguen a conferir á moderna vila.
Os xacementos arqueolóxicos son abundan-
tes nestas terras, caso das mámoas de Vixía
Herbeira, do conxunto castrexo de Punta do
Castro e da antiga villa galaico-romana en
San Xiao do Trevo. A igrexa barroca de San
Pedro de Feás, as baterías defensivas costei-
ras de Vixía Herbeira e do Limo (século XVIII),
o faro de Os Aguillóns e o orixinal hórreo da
Vacariza completan o patrimonio histórico-
artístico deste concello.

CERDIDO

As terras de Cerdido teñen no castro de Vila
da Igrexa un destacado enclave arqueolóxico.
A igrexa parroquial de San Martiño de
Cerdido aínda conserva a súa sinxela estrutu-
ra tardogótica, con bóveda estrelada no seu
presbiterio; a torre é xa un engadido barroco,
ao igual que os dous interesantes retablos
que garda no seu interior. Na parroquia da
Barqueira atópase unha interesante casa
indiana modernista.

MAÑÓN

Ademais do pazo de San Fiz, nas terras de
Mañón destaca tamén o Pazo de Torre da
Lama (San Cristovo de Ribeiras do Sor), con
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fama de posuír a maior plantación de came-
lias de Europa grazas a unhas ideais condi-
cións edafolóxicas e climáticas. Tamén son nu-
merosas as vivendas indianas e antigas esco-
las que delatan a importante emigración que
desde o último terzo do século XIX se dirixiu
cara a Cuba sobre todo.

O PORTO DO BARQUEIRO conserva todo o
encanto das pintorescas vilas pesqueiras das
Rías Altas, coas típicas casas de paredes
brancas en contraste coa lousa negra dos
tellados. Dende 1901 a ponte metálica de
ferro forxado, de atrevida enxeñería, veu
suplir o servizo do barqueiro que lle dera
nome á vila.

No PORTO DE BARES atopáronse moedas e
restos de ánforas que evidencian a presenza
dun enclave comercial fenicio (século VII a.C.),
que continuaría a súa actividade xa baixo o
dominio romano. Na actualidade mantén todo
o tipismo característico que lle confiren as tra-
dicionais vivendas e as estreitas rúas.

O faro de Estaca de Bares, cun alcance de 35
millas, sitúase na punta máis setentrional da

Península Ibérica, a 91 metros sobre o nivel
do mar; edificado cara a 1850, a súa torre
octogonal érguese 10 metros sobre a fachada
norte do edificio, destacando no interior a
escaleira de ferro fundida na Real Fábrica de
Sargadelos. Ao seu carón perdura o edificio
destinado a sinais marítimas (semáforo de
Estaca de Bares), actualmente convertido en
establecemento hostaleiro.

ORTIGUEIRA

O conxunto de mámoas do Forno dos Mouros,
os castros da Punta dos Prados, da Punta do
Tallo e da Croa (no primeiro deles atopouse
ademais o único monumento con forno ben
conservado de Galicia) e os restos altomedie-
vais da torre defensiva de Santo Adrao da
Veiga son exemplos senlleiros do patrimonio
arqueolóxico destas terras. A arquitectura
relixiosa ten na igrexa barroca de San Xoán de
Espasante e nos seus retablos un referente
destacado, así coma a civil nos pazos de Casa
da Torre (Senra), Rasamontes (Espasante) e
Brandariz (Luama), este último cun intere-
sante xardín de tipo francés. Ademais, parro-
quias coma as de San Claudio e Senra eviden-
cian a través de casonas e escolas o recente
pasado indiano.

O casco histórico de ORTIGUEIRA remóntase
á Baixa Idade Media. Dende 1888 levántase o
muíño de vento no solar da antiga Fortaleza de
Santa Marta, no cumio do outeiro que domina
a vila. En Ortigueira atópase o conxunto reli-
xioso máis destacado de toda a comarca de
Ortegal: o antigo convento dominico de Santa
Marta, fundado cara a 1300. O barrio do Ponto
segue a conservar todo o seu encanto e tipis-
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mo, con rúas estreitas e irregulares que disco-
rren arredor da Praciña dos Anxos. Edificios e
lugares como a antiga Casa do Concello
(século XVI), o Hospital de San Roque (1885),
o Mercado de Abastos (1917), o edificio racio-
nalista do antigo Cine Fojo e a Alameda son
dignos de visita. A Rúa Real converteuse no
centro neurálxico da vila dende a súa expan-
sión no século XIX, caracterizada polas boas
construcións eclécticas e modernistas que
falan do discorrer político, económico e social
da vila dende entón, caso do Casino Ortegano,
do antigo Grupo Escolar (1909) e de numero-
sas vivendas que as principais familias ortega-
nas e indianas levantaron daquela. Destacar
tamén o Teatro da Beneficencia, situado na
parte leste do antigo convento dominico; inau-
gurado en 1850, cara a 1892 os artistas locais
Vicente Martínez Laxe e Pedro Castiñeiras rea-
lizaron as pinturas do pano do escenario e do

teito, reafirmando o estilo romanticista da súa
decoración.

A igrexa conventual de Santa Marta de
Ortigueira foi edificada polo arquitecto lugués
Blas de Barros (1776), como substituta do
vello templo gótico que formaba parte do con-
xunto dominico da vila; posúe planta de cruz
latina dunha soa nave, con piastras toscanas
sobre as que voltea unha bóveda de canón,
namentres no cruceiro destaca unha lanterna
sobre tambor. Ademais da torre-campanario,
na fachada occidental sobresae o pórtico que
a antecede; xa no interior, senllos retablos
tamén barrocos amosan o bo labor do entalla-
dor Juan Domínguez da Estivada: o retablo da
capela maior (1766) está dedicado á exalta-
ción das ordes mendicantes, cunha boa ima-
xinería; pola súa banda o retablo do Rosario
chama a atención por permanecer sen dourar.
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Museo do Humor. Fene

Casa da Cultura 
Conces, 20-22
15500  Fene
Teléfono: 981342400 / 981341451
Fax: 981342400 
http://www.vieiros.com/museohumor/
museo.html

Está situado na Casa da Cultura do concello.
Creado en 1984, mantense coma o único de
España na súa tipoloxía. Os seus fondos alber-
gan máis dun milleiro de orixinais de humo-
ristas gráficos de todo o mundo (Xaquín Marín,
Siro, Chumy Chúmez, Fontanarrosa, Máximo,
Mort Walker...).
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Museo Municipal Bello Piñeiro.
Ferrol - 
Centro Cultural Torrente Ballester

Rúa: Concepción Arenal, s/n 
15402 Ferrol 
Teléfono: 981944187 
Fax: 981944199

Museo dedicado á figura de Felipe Bello Piñeiro
(1886-1952), un dos máis insignes pintores
neoimpresionistas da Galicia da primeira
metade do século XX. Situado no Centro Cultural
Torrente Ballester, tamén entre os seus fondos
cabe mencionar diversas obras de outros des-
tacados artistas galegos coma Soutomaior,
Lugrís ou Imeldo Corral, ademais dunha
ampla sección monográfica de debuxos, gra-
vados e pinturas do tamén ferrolán Máximo
Ramos (1880-1949).

Museo da Natureza 
(Museo da Sociedade Galega de
Historia Natural). Ferrol

Méndez Núñez, nº 11 Baixo
15401 Ferrol 
Teléfono: 981352820
Fax: 981352820

Conta nos seus fondos cun amplo mostrario de
cunchas de Galicia, así como destacadas colec-

cións de insectos, de crustáceos ou de cra-
nios de aves entre outras. Nas súas salas son fre-
cuentes as montaxes de esqueletos de mamí-
feros mariños e terrestres, ademais de nume-
rosas aves momificadas ou naturalizadas; e inclúe
así mesmo a exposición dunha lura xigante,
raro exemplar das profundidades mariñas.

Museo Naval de Ferrol

Avda. dos Irmandiños, s/n 
15490  Ferrol
Teléfono: 981336027
Fax: 981336076

Situado na antiga cárcere de San Campio, no
Arsenal Militar, o Museo Naval de Ferrol resul-
ta especialmente atractivo polos restos de
naufraxios que nel se expoñen, ademais dos
numerosos planos e maquetas relativos a bar-
cos fundidos que se distribúen polas súas
salas. Ademais, diversas pezas de armamen-
to, cartografía e velame antigo permite coñe-
cer mellor a navegación do pasado, ao igual
que os numerosos obxectos de uso cotiá que
remiten aos séculos XVIII e XIX.
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Centro Arqueolóxico Federico
Maciñeira. Ortigueira

Avda. Francisco Santiago, nº 9
15330  Ortigueira 
Teléfono: 981402413
Fax: 981402434

Dependente da Fundación homónima, rende
homenaxe a este insigne arqueólogo e histo-
riador, tendo como finalidade principal a di-
vulgación do patrimonio de Ortegal. E aínda
cando ten en conta tamén a historia recente
ou o patrimonio natural, o certo é que presta
unha especial atención á prehistoria e proto-
historia da bisbarra, con fondos vencellados
especialmente coa súa arqueoloxía.

Museo Etnográfico de Meixido
Freires, Ortigueira

Meixido - Os Freires
15332  Ortigueira
Teléfono: 981422258

De titularidade privada, alberga máis de 3.000
pezas que fan referencia aos antigos oficios,
destacando entre eles os obxectos de cociña e
de botica. Cabe sinalar así mesmo a existen-
cia de interesantes reconstrución históricas,
caso dunha antiga escola, dunha barbería ou
dunha vella forxa, coas máis variadas ferra-
mentas no seu haber.
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Deixando á marxe a área urbana de Ferrol, na
zona Ferrol-Ortegal as paisaxes naturais im-
póñense, ofrecendo fortes contrastes en dis-
tancias curtas, de grande atractivo para o via-
xeiro. Impoñentes cantís rochosos e suaves
praias de area fina, altas serras que chegan
ata o carón mesmo do mar, ríos de forte pen-
dente e tranquilas zonas húmidas de grande
riqueza avícola, etc... ofrecen unha grande
variedade de escenarios naturais.

As comarcas de Ferrol e Ortegal son un espa-
zo privilexiado onde a natureza regala ao via-
xeiro paisaxes inesquecíbeis. A grande maio-
ría deste espazos contan con algún tipo de
protección oficial: un Sitio Natural de Interese
Nacional (S.N.I.N), como é a Estaca de Bares;
dous Espazos Naturais en Réxime de Protec-
ción Xeral (E.N.R.P.X.), que son a Lagoa e
Areal de Valdoviño e a Ría de Ortigueira e
Ladrido e os L.I.C. (Lugares de importancia
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comunitaria) Costa Ártabra, Ortigueira-Mera,
Xuvia-Castro e Estaca de Bares. Nesta parte
do litoral galego tamén nos encontramos con
dúas Zonas de Especial Protección de Aves
(ZEPA), Ferrolterra-Valdoviño e Ría de
Ortigueira e Ladrido, alén de dous sitios
(RAMSAR), en concreto a extraordinaria e xa
citada Ría de Ortigueira e Ladrido e a Lagoa e
areal de Valdoviño.
Co obxecto de facilitar o percorrido por todos
estes espazos pódese partir dos LIC como espa-
zos que, tendo as maiores extensións, inclúen nos
seus territorios aos outros tipos de protección.

L.I.C. Costa Ártabra - 
E.N.R.P.X e RAMSAR Lagoa e
Areal de Valdoviño - 
ZEPA Ferrolterra-Valdoviño

Cunha extensión de 7.546 hectáreas, o Lugar
de Interese Comunitario Costa Ártabra abran-
gue a orla costeira comprendida entre a Ría de
Ferrol ata o Cabo Ortegal. Comprende polo
tanto os concellos de Ferrol, Ares, Mugardos
Narón, Valdoviño, Cedeira, Cariño e Ortigueira.
Este tramo de costa, cuxo nome deriva da tra-
dición toponímica da época dos romanos,
comprende a maior parte do litoral do espazo

Ferrol-Ortegal, e abrangue unha gran diversi-
dade de elementos naturais que lle outorgan
un extraordinario interese, ao tempo que pre-
senta unha singular beleza.
Dende o punto de vista xeolóxico, a medida
que avanzamos cara o norte, predominan rochas
básicas e ultrabásicas, isto é, cun forte contido
en ferro e magnesio (ecloxitas, anfibolitas e
serpentinitas, fundamentalmente). A composi-
ción das rochas determina unhas particulares
formas de relevo, moi accidentadas na Serra
da Capelada e no Cabo Ortegal.
Entre Cedeira e Cabo Ortegal, o litoral está
formado por grandes cantís, que se erguen ata
máis dos 600 metros en vertical sobre o mar,
nos que planean os falcóns peregrinos e moi-
tas outras aves. A Serra da Capelada entréga-
se abruptamente ao Océano Atlántico, nun
contorno grandioso de visita obrigada, máis
aínda debido á presenza do Santuario de Santo
André de Teixido.
O clima frecuentemente anubrado e a abun-
dancia de precipitacións explican a cor verde
intensa que presentan os prados todo o ano.
Nas partes máis altas da Serra, as néboas son
moi frecuentes, creando unha sensación
máxica, ao que tamén teñen contribuído
moito as lendas e tradicións populares da
zona. Nos contornos de Santo André dáse a
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chamada “Herba de namorar”, un tipo de plan-
ta adaptada ás particulares condicións climá-
ticas da zona.
Ademais da abundancia de prados, a vexeta-
ción está conformada por abundantes mato-
gueiras atlánticas, máis resistentes ao azoute do
vento. Nas partes máis resgardadas atopamos
carballos (vexetación climácica de Galicia), e
no alto da serra son características as masas
de piñeiros silvestres, por entre os cales é moi
frecuente ver cabalos salvaxes, que pastan cei-
bos pola Serra da Capelada.
Nos contornos da Ría de Ferrol, a topografía é
máis suave e ábrese totalmente, sendo a pro-
pia Ría un espazo privilexiado para os asenta-
mentos da poboación, que dende época moi
antigas se desenvolveron grazas ás excepcio-
nais condicións naturais do porto ferrolán.
En efecto, cunha estreita bocana de pouco
máis de 200 metros na parte máis estreita,
pero un gran desenvolvemento cara o interior
e unha profundidade suficiente para barcos de
grande calado, a Ría de Ferrol pode ser con-
siderada con xustiza un dos mellores portos
de Europa. Na parte máis estreita da bocana
da Ría edificáronse dous castelos (da Palma e

de San Felipe), entre os cales se tendía unha
grosa cadea de ferro, de xeito que a Ría que-
daba pechada para calquera barco procedente
do exterior da mesma.
Os contornos de Ferrol posúen unha grande
beleza natural: paga a pena salientar a beleza
da ría, que se pode contemplar paseando
dende A Malata ata A Graña e logo subindo
cara aos montes de Brión. Non se poden dei-
xar de achegarse ata os diferentes faros que
se localizan nos promontorios costeiros, xa
en mar aberto (como o de Prioriño Chico ou
o de Cabo Prior).
Precisamente entre estes dous cabos localí-
zanse a praia de Doniños, na que primeira
destaca a súa Lagoa, de gran riqueza avícola e
cunha vexetación característica dos espazos
húmidos e que forma parte da ZEPA Ferrol-
terra-Valdoviño. Un pouco máis ao norte,
preto de Valdoviño, non podemos deixar de
admirar a Lagoa da Frouxeira (tamén chama-
da Lagoa de Valdoviño), outro espazo natural
de singular valor paisaxístico, onde todos os
anos buscan acubillo diversas aves migrato-
rias, entre as que a máis habitual son os
patos. A lagoa, cun importante desenvolve-
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mento cara ao interior, conta con importantes
comunidades vexetais de canaveiras e xuncos.
O contorno da Lagoa e areal de Valdoviño está
declarado como Espazo Natural en Réxime de
Protección Xeral.

L.I.C. Ortigueira-Mera - 
E.N.R.P.X, ZEPA e RAMSAR 
Ría de Ortigueira e Ladrido

O Espazo Natural en Réxime de Protección
Xeral Ría de Ortigueira e Ladrido (municipios
de Cariño e Ortigueira) é unha das máis fer-
mosas de Galicia, dada a estreiteza da súa boca
e o gran desenvolvemento no seu interior, coas
serras da Capelada e Coriscada cinguíndoa.
Debido a estas particulares características, no
fondo da ría as augas remánsanse, creando
contornos naturais axeitados para a formación
de complexos húmidos cunha flora e fauna
características.
Ademais, dentro das Rías Galegas, a de
Ortigueira é excepcional, porque nela verten
as súas augas un total de seis cursos fluviais,

o que garante unha grande riqueza palustre
debido ás múltiples achegas de auga doce, e
á mestura coa auga salgada da ría. En calque-
ra caso, o río máis importante é o Mera, que
descende en dirección norte-sur dende terras
das Somozas, As Pontes e Cerdido.
O Lugar de Importancia Comunitaria Ortigueira-
Mera, cun total de 3.868 hectáreas, comprende
os contornos da Ría de Ortigueira e os ricos
ecosistemas fluviais que se sitúan ao longo do
curso do Río Mera. A vexetación componse de
xuncos, canaveiras e praderías marítimas. Canto
ás aves, no inverno visitan as zonas húmidas
aves migratorias como os mazaricos e os patos,
o que lle ten outorgado a este espazo a figura
de protección de Zona de Especial Protección
de Aves (ZEPA) y sitio RAMSAR.

L.I.C. Xuvia-Castro

Cunha extensión de 2.074 hectáreas, o L.I.C.
Xuvia-Castro está vertebrado polo curso flu-
vial do Río Grande de Xuvia, que desauga na
Ría de Ferrol. É pois un espazo artellado en
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torno á vexetación de ribeira deste curso flu-
vial, e cunha fonda pegada histórica, materia-
lizada en importantes fitos na paisaxe.
A fábrica e muíño de fariñas situadas na Ponte de
Xuvia hai que engadir, augas arriba do Río Grande
e nos seus contornos, a presenza de do Castelo
Medieval de Moeche e da Torre de Naraío, dous
elementos patrimoniais de grande interese.

L.I.C. Estaca de Bares - 
S.N.I.N. Estaca de Bares

Cunha extensión de 852 hectáreas tan só, es-
tamos ante un espazo de extraordinario valor
simbólico, paisaxístico, natural e histórico (os
fenicios asentáronse en Bares hai tres mil
anos), visita obrigada para todos os que per-
corran estas terras do norte de Galicia.
A Estaca de Bares, punto máis setentrional da
Península Ibérica é un colosal promontorio
rochoso que avanza imparable no Océano
Atlántico e declarado Sitio Natural de Interese

Nacional. É realmente unha península dunha
grande estreiteza que culmina en dous puntos
de referencia: o Faro e o Semáforo de Bares. O
primeiro é efectivamente o punto situado máis
ao norte da Península, cunha latitude norte de
43º47´30´´. Dende el poderemos visitar o
exterior do faro e admirar tamén o veciño Cabo
Ortegal, flanqueado polos Aguillóns.
Canto ao Semáforo de Bares, trátase dunhas
antigas instalacións que foron reconvertidas
para uso hostaleiro. Dende o miradoiro do
Semáforo, máis elevado que no faro, obtemos
unha impresionante perspectiva de toda a Ría
do Barqueiro e da Mariña Occidental. Pode-
remos apreciar a Illa Coelleira, situada na
entrada da Ría do Barqueiro, a desembocadura
do río Sor, as diversas praias da ría e deleitar-
nos coa configuración topográfica e a forma
das vertentes que modelaron esta fermosa parte
das Rías Altas. O Semáforo é un excelente punto
de observación de aves migratorias, sobre todo
no Outono.
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Aínda que non son tan coñecidas como as Rías
Baixas, para moitas persoas as Rías Altas son
un paraíso cada vez máis apreciado e valorado,
dunha beleza propia e senlleira que paga a
pena coñecer, buscando o relax dos espazos
costeiros lonxe dos destinos convencionais.

No espazo Ferrol-Ortegal, encontrámonos coas
seguintes rías: Ría de Ferrol, Ría de Cedeira,
Ría de Ortigueira e Ría do Barqueiro, esta últi-
ma situada no límite coa veciña provincia de
Lugo. A seguir presentamos os principais
atractivos dos principais tramos de costa,

con especial mención ás praias que nos ato-
pamos en cada unha delas.

Dende a Ría de Ferrol ata 
Punta Chirlateira

A imaxe de Ferrol está moi asociada ao
fenómeno urbano. A Ría de Ferrol é, en reali-
dade, un grande espazo urbano que se esten-
de a través de varios municipios a un e outro
lado da Ría, nun continuo de edificacións
onde predominan as compoñentes humanas
da paisaxe.
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Pero o viaxeiro amante dos espazos costei-
ros e da praia atopará en Ferrol moitos ali-
cientes para realizar excursións e pasar
xornadas de grande atractivo. Os arredores
de Ferrol contan con magníficos areais moi
frecuentados. A Praia de Doniños (Bandeira
Azul 2006) é o primeiro grande areal que nos
atopamos, situada entre o Cabo Prioriño e a
Punta Lavandeira. Este extenso areal é
unha praia de mar aberto, onde poderemos
gozar do mar e da area, pero tamén dun
ambiente de excepcional interese ornitoló-
xico e faunístico, na Lagoa de Doniños.
Outra praia de grande interese é a de San
Xurxo (B.A. 2006), situada inmediatamente
cara ao norte, entre Punta Lavandeira e
Cabo Prior.

Se seguimos percorrendo a liña da costa e xa
no municipio de Valdoviño atopamos tres
praias imprescindibles e cada unha co seu
atractivo. A primeira en aparecer é a de Meirás
(B.A. 2006) (tamén coñecida como do Río), un
pequeno areal rodeado de cantís onde baten as
ondas do Atlántico. Pasado o cabo (onde
Roman Polanski rodou escenas da súa pelícu-
la “A morte e a doncela”) aparece a impresio-
nante praia da Frouxeira (B.A. 2006) de máis
de tres quilómetros, que á marxe do interese
ecolóxico-ambiental da súa logoa e dunas,
ofrece unha ampla gama de servizos turísticos.
Por último, a de Pantín (B.A. 2006) é famosa
pola celebración da “Pantin Classic”, unha
competición de surf de ámbito internacional
que enche de colorido e movemento a zona.
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Dende Punta Chirlateira ata 
Cabo Ortegal 

Xa dentro da Ría de Cedeira, destacan as
praias de Vilarrube e da Magdalena. O praia
de Vilarrube é un extenso areal no fondo da
ría en forma de dobre frecha e que conta cun
fermoso complexo de dunas. Pola súa parte, a
praia da Magdalena (B.A. 2006) ten oficial-
mente só 20 metros de anchura, pero debido
á grande oscilación das mareas nesta parte do
litoral galego, cando a marea baixa as dimen-
sións son moito maiores. A praia, ben equipa-
da, gorecida dos ventos e con augas tranqui-
las, conta nas inmediacións cun paseo marí-
timo e un piñeiral.

A Ría de Ortigueira

A Ría de Ortigueira, entre o Cabo Ortegal e a
Punta da Estaca de Bares, conta con praias
senlleiras entre as que destacan a de Morouzos
e Espasante, ambas as dúas en Ortigueira.
A Praia de Morouzos (B.A. 2006), ben equi-
pada, é famosa non só pola súa extensión e
calidade das finas areas, senón tamén por ser
o lugar de acampada durante a celebra-
ción do Festival do Mundo Folk de Ortigueira.
Durante os días de celebración desde festival,
as dunas próximas ao areal son un colorido

mosaico de tendas de campaña que paga a
pena coñecer de primeira man. A praia de
Espasante ou da Concha (B.A. 2006), a carón
do porto e ao pé da vila, é un areal protexido
dos ventos e das ondas con fondos lisos ideal
para frecuentar en familia.

A Ría do Barqueiro

Na súa beira occidental, que pertence ao espa-
zo Ferrol-Ortegal, a Ría do Barqueiro conta con
dúas praias que paga a pena visitar. A Praia de
Bares é a máis setentrional da Península Ibérica,
e está resgardada das correntes do norte por un
dique que se considera de orixe fenicia. Pola
súa banda a Praia de Esteiro, de case dous
quilómetros de lonxitude, está situada na base
da península de Bares. As dúas praias desta-
can pola limpidez das súas augas e por con-
tar con areas brancas e finas.
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O espazo Ferrol-Ortegal brinda grandes posi-
bilidades para a realización de itinerarios nos
que a natureza presenta múltiples facianas ao
viaxeiro. Salvaxe nos cantís da Capelada en
Ortegal e Bares, plácida e agradable nas lago-
as de Valdoviño e Doniños, e intensamente
humanizada en torno a Ferrol e a súa ría. A
seguir propoñemos tres percorridos temáti-
cos que permitirán planificar e organizar a
visita a Ferrol-Ortegal, admirando tamén o
patrimonio e a pegada do ser humano ao
longo da historia.

RUTA DE FERROLTERRA

A Ría de Ferrol conforma unha das máis fermo-
sas paisaxes humanizadas de Galicia e mesmo
da Península Ibérica. A excepcional amplitu-
de da ría no seu interior xunto coa estreiteza
da bocana explican que o viaxeiro teña a per-
cepción de estar nun lago de augas tranqui-
las, en torno ao cal se foi configurando nas
últimas décadas unha área urbana continua,
que abrangue os municipios de Ferrol, Narón,
Neda, Fene, Mugardos e Ares.
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Ferrolterra (como se denomina tamén á área
ferrolá), vista desde o aire, semella unha au-
téntica constelación de asentamentos en torno
ao espello da ría, que se diseminan a medida
que nos afastamos cara ao interior nun rosa-
rio de pequenos asentamentos e aldeas de
casarío tradicional.

A ruta proposta ten como punto de chegada e
partida a cidade de Ferrol, cidade central desta
comarca e auténtica referencia para a visita da
bisbarra de Ferrolterra. Dende Ferrol, tomare-
mos a estrada local en dirección ao Castelo de
San Felipe. Para iso, dende a Praza de España
podemos achegarnos ata o Arsenal e despra-
zarnos en paralelo á liña de costa, en dirección
a Ferrol Vello e o Peirao de Curuxeiras. Os
muros do Arsenal impídennos a visión do mar.
Se seguimos avanzando, agora xa vendo a Ría,
entraremos na Enseada da Malata, cos Montes

da Graña e de Brión ao fondo. Continuando o
noso percorrido ao longo da Enseada chega-
remos á Graña, que en tempos foi un núcleo
importante. Se seguimos ao longo da liña de
costa, chegaremos ao Castelo de San Felipe,
que xunto co da Palma enfronte, flanquea a
bocana da Ría de Ferrol.

Volvendo brevemente sobre os nosos pasos,
chegaremos de novo á Graña, onde tomare-
mos unha pequena estrada local moi penden-
te, que sobe ata Brión. En Brión teremos unha
excelente vista panorámica dunha gran parte
da Ría de Ferrol. Seguindo pola mesma estra-
da pola que viñemos, chegaremos a unha en-
crucillada onde deberemos coller á esquerda,
en dirección a Valón. Ao pouco de comezar o
noso percorrido, poderemos observar a Praia
e Lagoa de Doniños, e mesmo os restos do
castelo de Outeiro destruído cando a famosa
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batalla de Doniños en 1800 contra os invasores
ingleses. Poderemos desviarnos brevemente,
seguindo os indicadores, para desfrutar deste
espazo de lecer e punto de observación de
avifauna destacado.
A estrada levaranos ata o Cabo Prior, un lugar
de obrigada visita, onde o Atlántico ruxe ao
bater con forza sobre os cantís que sosteñen
o seu faro. Dende Cabo Prior, se o día está
claro, divísase a Punta da Frouxeira, outro dos
fitos ao longo da liña de costa.
Tomaremos logo a estrada cara a Marmancón,
que nos levará de novo ata a área urbana
ferrolá; pero antes de entrar, unha estrada á
dereita lévanos ata a famosa ermida da Virxe
de Chamorro, de grande veneración entre os
fieis da bisbarra. Unha vez en Ferrol, collere-
mos a Estrada de Castela, antigo trazado da
estrada N-651 que bordea o conxunto da Ría.
En Xuvia, poderemos visitar o Mosteiro de
San Martiño do Couto. Volvendo á estrada, e
logo de ver os antigos muíños, apreciaremos
o carácter de auténtico continuo urbano que
conforman Ferrol, Narón, Neda e Fene. Nesta
ruta as casas de indianos converteranse
nunha constante e pintoresca imaxe, que se
manterá ata o final da mesma. Dende Neda a
estrada regala fermosas vistas do fondo da
ría, alí onde xustamente a actividade maris-
queira ten máis tradición. En Neda, ademais
de visitar a vila, poderemos admirar a ferven-
za e as fragas do río Belelle, cunha ponte
medieval, e onde a finais do século XVIII e
sobre todo no XIX floreceron fábricas de
papel, cobre e lenzos, grazas á potencia ener-
xética subministrada polo río. Canto á vexeta-
ción, atopamos carballos, castiñeiros, biduei-
ros e ameneiros, entre outras especies fron-
dosas de gran beleza.

Se continuamos o noso percorrido, chegare-
mos a Fene, onde a pegada da construción
naval é moi visible na paisaxe. San Valentín é
un bo exemplo de barrio obreiro planificado
para os propios traballadores do estaleiro.
Dende Fene, tomaremos unha estrada local
ata Mugardos, fermosa vila mariñeira situada
fronte a Ferrol, non sen antes parar a admirar
a enseada do Seixo. O visitante poderá comer
nunha tasca mariñeira o famoso polbo á
mugardesa, pasear pola vila e admirar as
galerías, características da arquitectura civil
de espazos costeiros do norte de Galicia. Se
seguimos un pouco máis a estrada da costa
chegaremos ata o Castelo da Palma, tendo
fronte de novo o de San Felipe. Volvemos a
Mugardos para desde a vila dirixirnos ata
Ares, outro fermoso núcleo da comarca, fóra
xa da Ría de Ferrol. Dende Ares, e tras pasear
polas súas rúas e ver o antigo convento fran-

ciscano de Santa Catarina de Montefaro,
seguiremos a estrada ata a pintoresca vila de
Redes, visita obrigada polo seu tipismo mari-
ñeiro. Se seguimos pola estrada chegaremos
á N-651 e á AP-9, polas cales poderemos
regresar a Ferrol, gozando de novo de estu-
pendas vistas da ría.
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RUTA DO NORTE

Sairemos da cidade de Ferrol pola AG-64,
autovía autonómica que leva cara ás Pontes
de García Rodríguez. Aos poucos quilómetros
sairemos da autovía e tomaremos a C-546,
que nos levará ata Valdoviño. Aquí podere-
mos facer unha parada para admirar a Praia e
Lagoa da Frouxeira, ao igual que no caso de
Doniños, un binomio de grande interese
lecer-natureza.
Dende Valdoviño, avanzaremos cara ao norte
ata Cedeira. A costa vólvese acantilada e a
estrada ten que ir polo interior. En Vilarrube,
xa na Ría de Cedeira, poderemos gozar de
todo o sabor das Rías Altas, cunha paisaxe
suave e bucólica, caracterizada por praias de
gran desenvolvemento e pequenas marismas
no fondo da ría.
Uns quilómetros antes de chegar a Cedeira,
podemos desfrutar dunha excelente panorá-
mica da vila e o areal. Cedeira é unha fermo-
sa vila mariñeira, tamén con excelentes exem-
plos de galerías acristaladas que aproveitan
as raiolas nos meses do inverno, e cun con-

xunto patrimonial de gran valor, comezando
pola igrexa de Santa María do Mar. Cedeira é
punto de partida para a visita a Santo André
de Teixido e a Serra da Capelada. Dende a vila
tomaremos a estrada convenientemente indica-
da que nos levará cara a este centro de pere-
grinación moi coñecido en toda Galicia.
A estrada, bastante estreita, serpea entre as
vertentes da Serra da Capelada, con maio-
res desniveis a medida que avanzamos. A
costa, completamente abrupta e acantila-
da, aparece alá abaixo como unha referen-
cia constante a medida que nos achega-
mos a Santo André. Os verdes prados, os
bosques autóctonos e a brétema que moi-
tas veces fai acto de presenza dan maxia a
unha paisaxe única. O Santuario de Santo
André é parada obrigada, onde o seu valor
antropolóxico segue a perpetuarse; e lembre:
“a Santo André de Teixido vai de morto
quen non foi de vivo”. Volvendo un anaco ata
o inicio do desvío, continuaremos logo a ruta
ascendendo cada vez máis ata superar a cota
dos 600 metros.
Chegaremos deste xeito a Vixía de Herbeira,
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un miradoiro perfectamente acondicionado
situado a 613 metros sobre o nivel do mar,
case en vertical sobre el. Está considerado
como o maior acantilado de Europa, e consti-
túe todo un espectáculo independentemente
do estado do tempo. Se este é bo, as vistas da
liña de costa son magníficas. Se o tempo non
é tan bo, a maxia e a lenda envolven ao via-
xeiro que fica admirado de descubrir unha
paraxe única.
Continuaremos o camiño pola cativa estrada,
a través dun abraiante descenso. Chegaremos
a unha encrucillada, onde tomaremos cara a
Cariño e Cabo Ortegal. Visitaremos Cariño,
vila pesqueira tradicional da costa norte gale-
ga e, por suposto, Cabo Ortegal, co seu faro,
onde nos atoparemos de preto co mar bravo e
cos famosos aguillóns (illotes situados xusto
a carón do promontorio do Cabo).
Necesariamente teremos que volver sobre os
nosos pasos, e dirixirémonos agora ata
Ortigueira, outro exemplo senlleiro de vila das
Rías Altas. A súa Ría é unha afortunada com-

binación de praias, marismas e zonas húmidas
de gran valor. Tras visitar a vila, co seu inte-
resante e rico centro histórico, seguiremos
pola estrada C-642 por Espasante, ata chegar
a un desvío (nas primeiras casas do Barqueiro)
que nos levará á Punta da Estaca de Bares. Alí
visitaremos o faro, o antigo Semáforo e a pro-
pia vila de Bares. Volveremos sobre os nosos
pasos de novo e chegaremos ao Barqueiro,
onde poderemos pasear pola vila, e degustar
marisco, peixe ou polbo nalgunha das tascas
do porto.
Volveremos a Ferrol pola C-642, facendo
senllas paradas para visitar os castelos de
Moeche e Naraío que se sitúan non moi lonxe
da estrada. Ambos os dous permitirannos
mergullarnos de cheo na época medieval,
onde familias nobiliarias coma os Andrade e
os Lemos dominaban estas terras; semella
que as súas vellas pedras aínda son capaces
de lembrar aquelas dúas Guerras Irmandiñas
do século XV que tanto protagonismo acada-
ron nestas terras do interior ferrolán.
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RUTA DOS CASTELOS 
E FORTALEZAS

A arquitectura militar, tanto medieval coma
moderna, é un dos signos de identidade das
comarcas de Ferrol e de Ortegal. Pódese esta-
blecer como punto de partida desta ruta a vila
de Ortigueira, que nos amosa o seu pasado
medieval a través dos restos das vellas mura-
llas e do castelo que noutrora se ergueu no
cumio do outeiro que preside o conxunto
urbano. Dende Ortigueira dirixirémonos cara
ao sur pola estrada AC-862 que nos leva a
Ferrol, e a uns poucos quilómetros tomaremos
un desvío á dereita, en dirección a Cariño,
para visitar en Veiga as ruínas da antiga torre
de vixilancia de Santo Adrao, de orixe altome-
dieval. Dende alí poderemos contemplar unha
fermosa vista da ría de Ortigueira desde o seu
interior. Preséntase a posibilidade de conti-
nuar por esta estrada para, unha vez pasar a
vila de Cariño, achegármonos a coñecer as

baterías defensivas marítimas do Limo e de
Vixía de Herbeira, construídas no século XVIII
para reforzar a protección do Arsenal de Ferrol.
Pola estrada que baixa cara ao suroeste a
carón da costa, e logo de deixar atrás a Serra
da Capelada e os cantís en Santo André de
Teixido, a vila de Cedeira preséntase coma outro
antigo porto de evocacións aínda medievais,
onde as ruínas do castelo costeiro da Con-
cepción amosan a capacidade defensiva dos
seus habitantes a mediados do século XVIII.
Desde Cedeira tomaremos a estrada AC-102
que nos achegará, cara ao interior, de novo á
estrada que une Ortigueira con Ferrol en direc-
ción á Cidade Departamental. Pasaremos polas
terras de Moeche, onde poderemos desviar-
nos para visitar o magnífico castelo dos
Andrade e Lemos; e máis adiante, xa no con-
cello de San Sadurniño, faremos outro tanto
coa fortaleza tamén medieval de Naraío.
Continuando pola mesma estrada, cabe a posi-
bilidade de coller o desvío á esquerda en
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Neda, en dirección a Fene (pola AC-115), e
dende aquí ata Mugardos pola beira sur da ría
de Ferrol, co obxectivo de coñecer o Castelo
da Palma que, dende o século XVI, serviu para
a defensa da entrada da mesma xunto co de
San Felipe.
Así e todo, a ruta principal leva consigo a
continuidade pola estrada provincial dende
Neda ata Ferrol (cruzando a Ponte das Pías,
sobre a Ría), co obxectivo de visitar o seu
famoso Arsenal, e dun xeito especial as súas
impoñentes defensas costeiras (a zona de
baterías de canóns coñecida como a Cortina,
así como os máis de 500 metros de murallas);

tamén as salas do Museo Naval, que nos per-
mitirán entender mellor os sistemas e técni-
cas defensivas dos séculos XVI, XVII e sobre
todo XVIII.
Dende o Arsenal sairemos da cidade cara ao
Poñente, pola estrada da beira norte da ría, e
logo de pasar pola Graña -primitivo empraza-
mento do Arsenal- chegaremos ata o castelo
de San Felipe: aquí poremos o punto final a
este percorrido coa visita ao edificio e o goce
da magnífica paisaxe marítima que se divisa
dende os seus antigos muros, coa entrada da
ría de Ferrol e o castelo da Palma servindo de
complemento defensivo na outra beira.
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FIGURAS DE PAN “SANANDRESES”



Son diversas as manifestacións de artesanía
popular que se poden atopar nas terras co-
marcais de Ferrol e Ortegal, e máxime cando
o devandito territorio se articula a partir da
interrelación entre a costa e os vales do inte-
rior. Mantense a ampla tradición da bisbarra
ferrolá nos bordados, que continúan a chamar
a atención pola súa exquisitez, ao tempo que
dende hai xa varios anos o encaixe de palillos

foi recuperado definitivamente. Tamén a con-
fección de traxes tradicionais mantense nal-
gúns lugares, caso de Narón e de Ortigueira;
neste mesmo concello, aínda que xa no que
ao traballo da madeira se refire, a produción
de instrumentos musicais tradicionais segue
a ser moi importante, amparado en boa medi-
da polo seu famoso Festival de verán.
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As fábricas de mobles teñen igualmente unha
longa existencia nestas terras, se ben hai
unha aposta decidida polos novos deseños e
polo emprego asemade de metal e cristal: a
localización da Escola Superior de Deseño
Industrial no Campus de Ferrol está a supor
neste eido un auténtico acicate. Con respecto
á ebanistería e á talla, estas bisbarras conta-
ron desde con bos artesáns; e como mostra
da súa calidade, é preciso sinalar en Ferrol
algún taller que realizou os complexos e orna-
mentados pasos de Semana Santa. Tamén no
que aos labores da madeira se refire a presen-
za de tantos quilómetros de costa supón a
existencia da antiga tradición estaleira dos
carpinteiros de ribeira: barcos e barcas de
pesca e recreo de tamaños variables seguen a
saír de estaleiros familiares repartidos pola
zona. Xa no que respecta ao traballo da pedra,

mantéñense numerosos obradoiros nestas
comarcas, algúns deles especializados nas
tipoloxías pétreas que se atopan nas súas
canteiras (caso do toelo de Ortegal).
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Pero no que ao traballo da fariña se refire
-aínda que sen ter que ver coa tradición culi-
naria- é preciso salientar os sanandreses de
Teixido: figuriñas de masa de pan sen fermen-
tar, modeladas e cocidas en forno polas san-
teiras (mulleres que as realizan), para logo
pintalas con vivas cores con destino á venda
ao carón do santuario de Santo André. As for-
mas van dende barcas, pombas, escaleiras,
áncoras ou medallas do amor ata pequenos
retabliños, sendo habitual que se empreguen
para formar un atadallo xunto coa “herba de
namorar” (caravel mariño) para seren levados
polos peregrinos en función das súas propie-
dades curativas e propiciatorias.
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Ao igual que en toda Galicia, en Ferrol e Ortegal
celébranse numerosas festas, a maior parte das
cales tiveron unha orixe relixiosa. Entre elas
destaca a célebre Semana Santa de Ferrol,
quizais a máis coñecida de toda Galicia xunto
coa de Viveiro. Nos últimas anos a oferta de
festas que pode gozar o visitante tense am-
pliado notablemente, con festas conmemora-
tivas de tipo cultural ou histórico e tamén con
celebracións de tipo gastronómico.

Festival Internacional do Mundo
Celta de Ortigueira 
(Festa de Interese Turístico Internacional)

O Festival Internacional do Mundo Celta de
Ortigueira é unha auténtica referencia festiva e
musical en toda a Península Ibérica. Celébrase
todos os anos na segunda fin de semana de
xullo. Nas últimas edicións o número de asis-
tentes situouse en torno aos 100.000, todo un
éxito que se explica polo enorme traballo des-
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envolvido pola poboación local dende 1978,
ano en que se celebrou a primeira edición do
Festival. Naquel momento a Escola de Gaitas
de Ortigueira impulsou un modesto certame
folk que pouco a pouco se foi consolidando,
neste espazo do norte de Galicia que mira cara
a terras célticas.
O éxito musical e de público das últimas edi-
cións é indiscutible. En Ortigueira teñen toca-
do grupos de relevancia internacional, ade-
mais dos grupos clásicos galegos de música
folk. A calidade musical e o éxito de público
ten convertido ao Festival do Mundo Celta de
Ortigueira nunha auténtico evento cultural
capaz de xerar dinamismo e riqueza, difundin-
do o nome de Ortigueira por todo o mundo.

Semana Santa de Ferrol 
(Festa de Interese Turístico Nacional)

A pegada mariñeira e militar de Ferrol transló-
cese nunha Semana Santa sobria e singular,
que percorre as rúas da cidade en diferentes
procesións. Os distintos actos da Semana
Santa céntranse no Barrio da Magdalena, de

urbanismo ilustrado, onde o plano en cuadrí-
cula proporciona un marco privilexiado para
admirar as distintas procesións.
Os desfiles das procesións teñen a súa orixe
nas irmandades de confrades do século XVIII.
A Semana Santa de Ferrol está organizada por
cinco confrarías, a máis famosa das cales é a
Irmandade das Dores. Ademais, destacan as
confrarías das Angustias, do Santo Enterro, da
Mercé e da Orde Terceira.
Durante a celebración da Semana Santa, os
confrades, ataviados con túnicas de ricas e
vistosas cores e levando os característicos
capuchóns, percorren as rúas do centro de
Ferrol, portando imaxes diversas en diferen-
tes pasos, ao son dos tambores. Entre as pro-
cesións máis famosas destaca a do Cristo da
Misericordia, onde case un milleiro de perso-
as desfilan polas rúas da cidade. Outras pro-
cesións famosas son a dos Caladiños e a do
Santo Encontro.
O Luns de Pascua celébrase a Romaría da
Virxe de Chamorro, unha tradición ferrolá que
consiste na peregrinación a pé e a celebración
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dunha misa, nun punto de singular atractivo
dentro da comarca ferrolá onde se sitúa a
popular ermida de Chamorro que é unha sin-
xela edificación da época renacentista.

Outras festas de interese en Ferrol

Ademais da Semana Santa, Ferrol ten sona en
toda Galicia por diversas tradicións festivas,
entre as que destacan as festas patronais da
cidade, San Xulián, celebradas o 7 de Xaneiro.
Ese día existe a tradición de tomar arroz con
leite de sobremesa en todas as casa ferrolás.
Outra das entrañables tradicións festivas ferro-
lás é a denominada Noite das Pepitas, na vés-
pera do día de San Xosé. O día 18 de Marzo pola
noite, diferentes grupos de rondallas percorren
o barrio da Magdalena e as rúas máis céntricas
cantando ao eterno feminino, e neste caso exal-
tando as bondades das ferrolás. A Noite das

Pepitas vénse celebrando dende o ano 1903.
En Agosto celébranse en Ferrol as Festas de
Amboaxe, en plena época estival. O día gran-
de é o 31 de agosto, San Ramón, cando se
celebra unha vistosa sesión pirotécnica. As
festas están cheas de celebracións musicais,
culturais e festivas en xeral.
Pola súa banda, a conmemoración da Batalla
de Brión celébrase durante a última semana
de Agosto, para lembrar o valor e a coraxe da
poboación ferrolá, que foi quen de rexeitar un
ataque da armada inglesa no ano 1800. Apro-
veitando a debilidade e o descontento dos
soldados españois debido ao retraso no pago
dos seus salarios, a flota inglesa lanzou unha
ofensiva con máis de 100 buques e 15.000
soldados, que foi repelida nunha heroica
loita nos Montes de Brión. A celebración da
Marcha polos Montes de Brión implica aos
veciños de Brión e arredores nunha recreación
daquel suceso histórico.
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Ferrol-Ortegal é un espazo con clara vocación
marítima. Por iso non é de estrañar que unha
gran parte do seu patrimonio gastronómico
estea relacionado coa pesca e o marisqueo,
alternándose na dieta coas boas carnes de
vacún e peixe fluvial procedentes do interior.
Os percebes dos cantís próximos a Cedeira
teñen fama de ser uns dos mellores de toda
Galicia. As augas do Atlántico batendo contra
os recios e escarpados cantís da Capelada
dan lugar a un produto moi apreciado polos
amantes da boa mesa.
Ademais do percebe, as Rías Altas son ricas en
coquinas ou cadeluchas, ameixas e centolas,
entre outros. A coquina é un molusco bivalvo
característico desta parte do litoral galego. A
coquina ou cadelucha é característica da Ría do
Barqueiro e tamén de Valdoviño, onde se cele-
bra todos os anos, durante o mes de setembro,
unha festa de exaltación deste marisco.
Canto á ameixa, destaca a produción da Ría de
Ferrol, na Redonda, San Xoán, Franza, A Pedreira
e outros lugares. A ameixa babosa é a auténtica
protagonista da Festa da Ameixa, que se celebra
o último sábado do mes de xullo na Pedreira
(Mugardos), dentro da comarca de Ferrol.
Cabe destacar nas terras ferrolás o preparado espe-

cífico ao que se somete o polbo, e que recibe a cla-
rificadora denominación de polbo á mugardesa.
O peixe constitúe outro dos grandes activos da gas-
tronomía da comarca, dada a presenza de varios
portos onde se descargan diferentes variedades de
peixe fresco, como pescada, robaliza, congro, xou-
bas, bonito, etc, que poden ser degustados nos
diversos restaurantes con que conta Ferrol-Ortegal.
Outros produtos salientables son o mel, de
gran calidade no interior da comarca de Ferrol
(municipios de San Sadurniño e Cerdido) ou
a empanada, moi celebrada e consumida en
todo este espazo.
Na Cidade Departamental o prato de chicha-
rróns ou roxóns e o de tripas cocidas delatan
a importancia que o porco segue a manter na
dieta habitual. A ampla bagaxe histórica no
que á produción de fariña se refire non podía
desaparecer por mor dos anos, de xeito que o
pan destas terras segue a ser dos mellores de
Galicia pola súa calidade e variedade desta-
cando o enfornado en Neda. E a isto hai que
engadir a repostería en xeral, onde sobre todo
Ferrol mantense como unha zona de referencia
no mapa galego grazas ao seu famoso arroz
con leite, ás pepis (realizadas con merengue)
e aos picaderos (pasteis de mestura).
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