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rías altas costa da morte / ría de muros e noiagolfo ártabro

ría de pontevedra ría de vigoría de arousa
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A costa galega revélase coma un forte polo de atrac-

ción para os navegantes e os afeccionados á náutica 

deportiva ao longo de todo o ano: novas infraestrutu-

ras portuarias, mellores comunicacións terrestres e 

variedade nas contornas litorais e as condicións do 

mar, posibilitan a práctica dos deportes náuticos en 

calquera estación. 

Marcados ao longo dun perímetro costeiro de máis 

de 1.300 quilómetros, atópanse máis dunha vintena 

de portos deportivos e medio centenar de instalacións 

susceptibles de ser aproveitadas para fondear. 

Quen navegue en Galicia poderá elixir entre as augas 

bravas que se baten fronte aos cantís máis altos de 

Europa e a placidez das rías, ao abeiro das serras 

costeiras. 

Galicia é un territorio no que se sente profundamente 

o mar. Asomada á inmensidade do Océano Atlántico, 

todo na súa marxe costeira evoca un especial sabor 

mariñeiro que impregna a persoas e paisaxes de ci-

dades e vilas costeiras. 

A costa galega alberga varias xoias, coma o Parque 

Nacional marítimo -terrestre das illas atlánticas de 

Galicia, formado por varios arquipélagos das Rías 

Baixas. Un paraíso natural, con flora, aves e peixes 

únicos. 

Navegar en Galicia é pois, experimentar un mundo 

de sensacións descubrindo un mar e un territorio que 

conviven en perfecta simbiose.

aventura
atlántica
nun mar

de variedade
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rías altasDe Ribadeo
ao Cabo Prioriño

O tramo costeiro comprendido entre a ría de Ribadeo e o 

cabo Prioriño é variable en canto á súa tipoloxía, podendo 

diferenciar entre dous tramos: 

Por unha banda encontrámonos cun primeiro tramo, dunhas 

18 M, comprendido entre a ría de Ribadeo e o cabo Mo-

rás, coñecido como o golfo de Masma, as serras do cal caen 

en pendente suave formando entre elas e a costa chairas de 

pouca altura que chegan ata o mar formando grandes areais, 

coma os de Foz, limitados por tramos de cantís de pouca al-

tura. En xeral trátase dunha porción limpa e sen perigos sem-

pre e cando nos afastemos polo menos unha milla da costa. 

Os Farallóns, situados 1 M ao N do cabo de San Cibrao, son 

os únicos perigos algo afastados da costa. Este tramo está 

exposto a ventos do N - NW, que son fortes en inverno, e aos 

do NE, propios do verán con situación anticiclónica.
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Contamos con sete portos como abeiro: o de Ribadeo, Rinlo, 

Foz, Burela, San Cibrao, Morás e Portocelo; dos cales só un, 

o de Ribadeo, é deportivo. En caso de mal tempo é recomen-

dable buscar amparo no de Burela ou no de Morás (dentro 

do amplo porto de San Cibrao - Alúmina Española), pois o de 

Ribadeo é difícil de tomar con mar de fóra pola rompente da 

barra areosa. 

Son excelentes fondeadoiros a ría de Ribadeo e a ensea-

da de San Cibrao (dentro do porto de Alúmina Española, na 

costa W). 

O segundo tramo costeiro esténdese entre o cabo Morás e 

o cabo Prioriño, xusto antes de chegar a Ferrol, e caracterí-

zase por unha costa alta, moi accidentada e limpa, pois os 

illotes e pelouros existentes case non se distancian da costa, 

con serras con somontes que chegan ata a mesma beira. En 

xeral está moi exposto aos temporais do cuarto cuadrante, 

os máis temibles nesta zona, aínda que as rías de Viveiro, O 

Barqueiro, Ortigueira e Cedeira ofrecen moi bo refuxio, mes-

mo para pasar a noite fondeados. 

En caso de temporal podemos amarrar no porto deportivo 

de Viveiro (ría de Viveiro) ou nos pesqueiros do Vicedo (ría do 

Barqueiro), Espasante ou Cariño (ría de Ortigueira) e Cedeira 

(ría de Cedeira). O de Ortigueira péchase en baixamar e co 

mar de fondo pola rompente da barra e non é recomendable 

entrar nel senón se coñece ben ou se navega de noite. En 

xeral non se pon obxección ningunha a que as embarcacións 
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CABO ORTEGAL

E ILLOTES CABALO E MAIOR 



deportivas amarren en portos pesqueiros, sempre e cando 

sexa por causa maior e dentro das áreas delimitadas. 

Son excelentes fondeadoiros a ría de Viveiro (concha de 

Area), a ría de O Barqueiro (na concha de Bares ou dentro 

da canle de O Barqueiro se o noso barco non cala máis de 

metro e medio), a ría de Cariño (fronte á praia de Cariño ou a 

de Espasante) e, sobre todo, a de Cedeira, en especial fronte 

á praia que leva o seu nome. 

O único perigo neste tramo da costa son as Pedras Meas, situa-

das entre o Cabo Ortegal e Estaca de Bares, a 0,7 M ao 330º de 

punta Bandexa. Entre estas e terra sóndanse 11 m e por fóra 

delas máis de 15 m. Outro punto a evitar son os illotes dos 

Aguillóns, que se separan uns 900 m ao N do cabo Ortegal.

7
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s a

lta
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(1) O BARQUEIRO E O VICEDO

(2) PANORÁMICA SAN CIBRAO

1

2



43º 32,44’N  007º 02,24’ W

9 VHF

I.H.M: 4071, 932
SHOM: 6383
Admiralty: 1108, 1122

Náutico). A partir deste intre navegaremos ao 205º ata pasar entre 

o terceiro e cuarto piar (contando do E ao W) da Ponte dos Santos, 

que une o Principado de Asturias con Lugo e, unha vez pasado este, 

poremos rumbo ao espigón que protexe o Club Náutico e que serve 

ademais como peirao de espera.

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Ao achegarnos desde Asturias deixaremos por babor a luz do faro 

de Tapia (GpD(2+1)B 19s 24m, 18M); se o facemos desde Galicia 

colocarémonos con axuda do faro de San Cibrao (GpD(5)B 20s 41m 

20M). Unha vez esteamos situados na oposición faro de Ribadeo 

(GpD(3+1)B 20s 28m 21M) e Punta da Cruz (GpD(4)R 11s 18m 7M) 

poderemos buscar a primeira enfilación luminosa, a da Punta Arroxo, 

que nos traza o Rv: 140º (Anterior IsoR 20m 5M e posterior a 228 

m da anterior OcR 4s). A segunda enfilación, no propio peirao de 

Porcillán, traza o Rv: 205º para pasar entre os piares da ponte. A luz 

anterior é do tipo RpR 0,6s 10m 3M e a posterior, a 177,7 m da an-

terior, OcR 2s 20m 3M. Os piares 3º e 4º da Ponte dos Santos (entre 

os que debemos pasar) están balizados: o de babor GpD (4)R 11s 

10m 4M e o de estribor GdD(2)V 7s 10m 4M. A entrada na dársena 

de Porcillán, onde se encontra o porto deportivo, está balizada por 

DV 5s e DR 5s.  

APROXIMACIÓN DE DÍA
Para entrar a porto a aproximación debe realizarse tendo a Illa 

Pancha (onde se encontra o Faro de Ribadeo) a unha milla e ao 186º, 

momento no que poderemos trazar a enfilación Punta Castrelius - 

Punta Castropol (Rv=170º). Unha vez esteamos na oposición Faro de 

Ribadeo - Punta da Cruz poremos rumbo a Punta Arroxo (Rv=140º) ata 

estar na oposición Punta da Cruz – Peirao de García (o do propio Club 

Club Náutico de Ribadeo
ribadeo
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1 2 3CLUB NÁUTICO DE RIBADEO
Peirao de Porcillán s/n
27700 Ribadeo (Lugo)

982 120 428

982 131 144

www.clubnauticoribadeo.com
vela@clubnauticoribadeo.com

10:00-13:30
16:30-19:30

502

10%

35 m

5 m

4,6 m

170 m

√

9 tn

32 tn

√

√

Diésel
Super
Sen Chumbo

2006



O porto ribadense de Porcillán ofrece o necesario refuxio nun-

ha costa aberta ao Cantábrico. 

Na vila, que se estende desde o porto ladeira arriba, é im-

prescindible a visita ao Cantón onde destacamos a Torre dos 

Moreno (1), cume do peculiar estilo decó que abunda na co-

marca. Ao seu carón, a Casa Consistorial ocupa o neoclásico 

Pazo Ibáñez, fundador das industrias Sargadelos, recoñecidas 

como máximos expoñentes da cerámica galega. 

Os espazos intermareais do interior da ría teñen un es-

pecial interese como refuxio de aves migratorias. Foron de-

clarados, por iso, Zona de Especial Protección para as Aves 

(ZEPA). 

O litoral exterior é recortado e puro cantil a cicel. A praia das 

Catedrais (2) merece unha visita durante a baixamar, xa que 

permite o paseo baixo os arcos labrados pola erosión e pasa-

dizos que desembocan en anfiteatros naturais.

2 1

4 SERVIZOS NA POBOACIÓN

ribadeo

unha vez

en terra
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150 km (A Coruña)

Hospital en Burela • Tel.: 982 589 901
Centro de Saúde • Tel.: 982 130 143 



viveiro
Porto Deportivo de Viveiro

momento no que navegaremos ao Rv: 190º ata albiscar a columna 

vermella do espigón do porto pesqueiro de Celeiro. Unha vez teña-

mos esta ao través de babor poremos rumbo a pasar entre as dúas 

columnas verdes que marcan a entrada na canle que conduce ata 

o porto deportivo, deixando polo costado de babor o porto pesqueiro 

de Celeiro. 

A canle, duns 80 m de anchura e 800 de lonxitude, está dragada a 

3 m, profundidade que se conserva na bocana e dársena do porto 

deportivo. 

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do E navegaremos á procura da luz do faro de punta Ronca-

doira (DB 7,5s 94m 21M). Superada esta navegaremos cara á luz do 

faro de Estaca de Bares (GpD (2)B 7,5s 101m 25M) ata comezar a 

ver as luces de punta Socastro (DV 5s 20m 7M) e punta de Faro (DV 

5s 20m 7M), momento a partir do que comezaremos a pór rumbo 

cara a elas e ir entrando cara ao porto de Celeiro, o que conta cunha 

baliza ao final do dique de abrigo (GpD(2)R 7s) que nos servirá de 

punto de referencia. Con esta última ao través de babor xa teremos á 

vista as luces verdes (GpD(2+1)V 7s 9m 1M) do peirao sur do porto 

de Celeiro e as da canalización da canle (GpD(2)V 7s 9m 1M) que 

conduce ata o porto deportivo de Viveiro. Este conta con baliza verde 

(GpD(3)V 9s 9m 1M) no dique de abrigo exterior.

APROXIMACIÓN DE DÍA
O Porto Deportivo de Viveiro encóntrase ao fondo da ría que leva o 

seu nome. A entrada na mesma está exenta de complicacións e moi 

ben protexida dos ventos do E-NE e do W-NW, as súas costas están 

limpas e mantéñense os calados entre 20 e 10 m ata a entrada no 

porto pesqueiro de Celeiro. 

A boca da ría ábrese entre a Punta do Faro e a Punta Socastro, situada 

esta última a 1 M ao 290º da anterior. A aproximación débese realizar 

unha vez esteamos a media milla e na oposición de ambas as puntas, 

43º 40,02’N  007º 35,67’W

9 VHF

I.H.M: 4082, 931
SHOM: 6383
Admiralty: 1108, 1122
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1 2 3PORTO DEPORTIVO DE VIVEIRO
Avda. Ramón Canosa, s/n
27850 Viveiro (Lugo)

982 570 610 / 609 763 606
657 152 214

982 561 014

www.marinasdegalicia.com/viveiro.htm
viveiropd@hotmail.com

09:00-14:00
16:00-23:00

250

60

23 m

3 m

2 m

80 m

√

8 tn

35 tn

√

√

Diésel
Sen Chumbo



A vila de Viveiro conserva un casco monumental declarado 

Conxunto Histórico Artístico. 

A través da Porta Maior, introducímonos neste antigo recinto 

amurallado, con rúas tan angostas coma o calello do Muro 

que, con metro e medio de ancho, pasa por sela máis estreita 

de Galicia. Non faltan monumentos relixiosos como a igrexa 

de San Pedro (1) ou a de Santa María do Campo e varios 

conventos. 

Marisqueo, baixura e a flota do Gran Sol manteñen vivo o 

pulso das poxas deste gran porto da Mariña lucense, que ten 

a lonxa e as principais instalacións en Celeiro (2). 

Só a desembocadura do río Landro, canalizado no seu tramo 

final, sepáranos da praia de Covas (3), coas súas caracterís-

ticas agullas ou castelos. 

Atoparemos un fermoso miradoiro no alto de San Roque, 

que conta cunha área dedicada á vexetación autóctona e 

unha ermida. 

2 1 3

4

unha vez

en terra
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SERVIZOS NA POBOACIÓN

120 km (A Coruña)

Hospital da Costa en Burela • Tel.: 982 589 901
Centro de Saúde de Viveiro • Tel.: 982 561 201 

viveiro



ortigueira
Club Náutico de Ortigueira

43º 41,0’ N 007º 51,3’ W

9 VHF

I.H.M: 4084, 931
SHOM: 7598
Admiralty: 1108, 1111, 1122

APROXIMACIÓN DE DÍA
O Porto Deportivo de Ortigueira encóntrase na enseada de Santa Mar-

ta, ao fondo da ría de Ortigueira, situada entre o cabo Ortegal e Estaca 

de Bares. 

A barra situada entre a punta do Fraile e a Illa San Vicente rompe 

sempre con algo de mar de fondo e en baixamar, así que procede-

remos ao inicio da preamar, de día e sempre con bo tempo, ollando 

desde a distancia onde rompe e onde permite o paso para que unha 

vez superada a barra comecemos a navegar pola canle en dirección 

á punta Sismundi. Navegaremos próximos á costa W da enseada ata 

que teñamos a punta Fornelos ao S verdadeiro, momento no que na-

vegaremos cara a ela ata ter ao través a bocana do club náutico. 

Hai que ter moi en conta que na canle sóndanse mínimos de 1,60 m, 

e que na data na que foron tomados estes datos non se encontraba 

balizada adecuadamente. 

As correntes de marea dentro da canle poden ser moi fortes, che-

gando á acadar un máximo de 11 nós fronte á punta Sismundi. En 

caso de necesidade non haberá máis que separarse desta cara ao E 

para que a corrente diminúa o seu efecto, aínda que sempre vixiando 

a sonda. 

O único perigo algo separado de terra entre o Cabo Ortegal e Estaca 

de Bares son as Pedras Meas, situadas a 0,7 M ao 330º da Punta 

Bandeixa. Entre estas e terra sóndanse 11 m, e por fóra delas máis 

de 15 m.  

APROXIMACIÓN DE NOITE
Pola dificultade de entrada e escaseza de balizas luminosas non se 

recomenda a entrada de noite se non se coñece á perfección esta 

ría ou non se navega coa axuda dun práctico ou mariñeiro da zona. 

É preferible buscar abrigo no veciño porto pesqueiro de Cariño á 

espera de que amañeza. 

Para recalar no porto de Cariño vindo do E navegaremos á procura 

da luz de Estaca de Bares (GpD(2)B 7,5s 101m 25M). Superada esta 

navegaremos cara á luz do Cabo Ortegal (OcB 8s 124m 18M) ata 

ter á vista pola amura de babor á luz verde (DV 2s 14m 3M) do 

crebaondas do porto de Cariño. Nese momento poremos rumbo cara 

a ela á procura de abeiro. O porto de Cariño é amplo, profundo, ben 

resgardado e con espazo para fondear. 

Vindo do W navegaremos á procura da luz do faro do cabo Ortegal 

(OcB 8s 124m 18M) afastándose da costa para evitar os illotes dos 

Aguillóns. Superada esta, comezaremos a caer a estribor á busca da 

luz verde do extremo do crebaondas de Cariño (DV 2s 14m 3M).
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1 2 3CLUB NÁUTICO DE ORTIGUEIRA
Peirao Deportivo s/n
15330 Ortigueira (A Coruña)

629 840 276 / 630 183 901

10:00-20:00 de outubro a marzo
aberto 24h xuño a setembro 

88

13

18 m

3,5 m

2,5 m

25 m

√

10 tn



ortigueira
1

A música do Atlántico soa no seu Festival do Mundo Celta (1), 

que se celebra a mediados de xullo e que lle outorgou renome 

internacional. 

Cos seus edificios máis emblemáticos restaurados, a vila invita 

a ir de vagar polas súas rúas. A localidade sitúase ao abeiro das 

correntes no interior da ría de Ortigueira e Ladrido (2), Espazo 

Natural Protexido. O longo paseo polas súas beiras esténdese 

cara á praia de Morouzos. Ortigueira é ademais un excelente 

punto de partida para percorridos máis amplos que desde terra 

permiten ver unha costa espectacular. 

Cara ao leste, Estaca de Bares (3), o punto máis setentrional da 

Península e límite occidental do Cantábrico. No traxecto, descu-

brirase a beleza da ría do Barqueiro desde o miradoiro do Se-

máforo. Cara ao oeste, cabo Ortegal (Cariño) co seu faro sobre 

os illotes chamados Aguillóns. Cruzando a Serra da Capelada, 

desde o alto de Vixía de Herbeira veremos os cantís máis altos 

do continente, e chegaremos ao santuario de devoción popular 

de Santo André de Teixido (Cedeira) cos seus exvotos e tradi-

cións, peregrinación obrigada de morto ou de vivo. 

1
2 3

4

unha vez

en terra
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SERVIZOS NA POBOACIÓN

80 km (A Coruña)

Hospital da Costa en Burela • Tel.: 982 589 901
Centro de Saúde de Mera - Ortigueira • Tel.: 981 401 051 
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BAIXOS DA MIRANDA. ARES
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golfo
ártabro

O Golfo Ártabro está comprendido entre o Cabo Prioriño e 

Caión. Nel encóntranse as rías de Ferrol, Ares, Betanzos 

e A Coruña, sendo a primeira e a última as máis seguras e 

fáciles de abordar en caso de mal tempo. Este tramo costeiro 

está exposto aos ventos do cuarto cuadrante, que son os 

máis perigosos e habituais no inverno. Na ría da Coruña e na 

de Ares a calidade das instalacións deportivas para embar-

cacións que vaian de paso é moi notable podéndose atopar 

todo o necesario para efectuar calquera tipo de reparación. 

Na primeira das rías, a de Ferrol, se ben as instalacións náu-

ticas para uso deportivo non están preparadas para embarca-

cións que veñan de paso con certa eslora (máximo 8 m), si o 

están para embarcacións de cabotaxe con certo porte, sendo 

un dos portos máis importantes da rede portuaria española, 

ademais de contar con algún dos fondeadoiros máis seguros 

de todo este tramo do litoral. Dentro da propia ría temos o 

fondeadoiro de Mugardos, o da praia de San Felipe (ao E do 

castelo de San Felipe, no recanto de Lousada), o da Graña 

(fronte á praia e instalacións náuticas que levan o seu nome) e 

fronte á punta do Seixo (ao E da enseada da Barca). Na entra-

da da ría temos o da enseada de Cariño que está aberto aos 

ventos do terceiro cuadrante, aínda que protexido polo novo 

espigón do porto exterior. Como zona prohibida para fondear 

temos a antiga estación de calibración magnética situada ao 

E da punta Leiras, nun círculo de 250 m de raio. 
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A ría de Ares e Betanzos ábrese cunha boca de 3,2 M 

orientada aos mares e ventos do cuarto cuadrante entre a 

punta de Coitelada e a de Seixo Branco. Esta ría divídese en 

dous brazos: un cara ao E -ría de Ares- e outro cara ao S-SE 

-ría de Betanzos-. 

No primeiro, no da ría de Ares, contamos co porto deportivo 

de Ares (ao W da punta Cruz), capaz de ofrecer todos os 

servizos ao navegante que veña de paso, así coma do peirao 

de Redes (na enseada que leva o seu nome), de tipo pesqueiro 

e non recomendable para esloras de máis de 7 m, e o de 

Pontedeume (ao fondo da ría, ao SE da praia de Cabanas, 

tras a ponte do ferrocarril), onde amarran embarcacións de 

pesca e deportivas sen servizos para embarcacións de paso 

e con certa eslora. 

No da ría de Betanzos áchase o porto pesqueiro- mexilloeiro 

de Lorbé (na costa SE, entre a punta Redonda e a punta de 

San Amede) e todas as bateas que hai xusto fronte a el, e, 

seguidamente, o porto deportivo da Mariña de Sada (tamén 

na costa SE), famoso polos seus equipamentos e cantidade 

de servizos ofrecidos ás embarcacións que veñan de paso. 

Ao outro lado, na costa W, ao S da enseada de Bañobre e 

a punta dos Curbeiros de Miño, atópanse as instalacións 

do porto deportivo de Miño, que non ofrecen servizo ás 

embarcacións que veñan de paso. 
ILLAS SISARGAS



Son excelentes fondeadoiros a enseada de Ares, a de Redes 

e fronte á praia de Cabanas- Pontedeume (ao abeiro dos 

ventos do 1º e 2º cuadrantes). Na ría de Betanzos son bos os 

da enseada de Cirno (xunto ao porto de Lorbé, ao abeiro dos 

ventos do 3º e 4º cuadrante) e a de Bañobre (ao N da praia, 

ao abeiro dos ventos do 1º e 2º cuadrantes). 

A ría da Coruña intérnase entre as puntas de Seixo Branco e 

Herminia, distantes unhas 2,2 millas entre si. Está exposta a 

ventos do N ata superar o dique Barrié de la Maza, que protexe 

ás instalacións do importante porto comercial, pesqueiro e 

deportivo da Coruña. Unha vez dentro contaremos con tres 

portos deportivos (Dársena Deportiva da Coruña, R.C.N. da 

Coruña e Nauta Coruña) dotados de todos os equipamentos 

para o navegante que veña de paso, así como doutra 

instalación náutico- deportiva (Club Marítimo de Oza) con 

amarre e servizos só para arrendatarios. 

Son bos lugares para fondear a enseada de Mera (na costa 

E, ao abeiro dos ventos do 1º e 2º cuadrantes), que ademais 

conta cun pequeno peirao de pescadores, e preto do illote 

e castelo de Santa Cruz (entre a punta Boi de Canto e a de 

Porto Cobo). Tamén fronte á praia de Santa Cristina, ao fondo 

da ría, sempre e cando non sopren ventos fortes do NE. 
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(1) PRAIA DE BALDAIO

(2) ENTRADA RÍA DE FERROL
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ferrol
Club do Mar Ferrol
APROXIMACIÓN DE DÍA
Coa construción do novo Porto Exterior de Ferrol (que aínda proseguía 

nas datas nas que se tomaron estes datos) o balizamento é provisio-

nal, anque se poden seguir as indicacións seguintes: Estando a 1 ou 

2 M ao W do actual crebaondas exterior irémonos achegando á boia 

que baliza o extremo do dique afastándonos uns 250 m ata ter a boia 

ao través de babor, momento no que seguiremos rumbo 040º ata 

atopar a enfilación existente sobre a punta de San Martiño e as boias 

que marcan a canle. En xeral, a entrada non ofrece complicacións 

sempre e cando se siga a canle balizada (cun mínimo duns 160 m de 

anchura e non menos de 12 m de calado) ata ter pasado o Castelo 

de San Felipe e o Castelo da Palma. Tras este último iremos deixando 

atrás polo costado de estribor a coñecida como a Enseada do Baño 

e o pequeno porto pesqueiro de Mugardos, momento a partir do que 

poremos rumbo ao 060º en dirección ao peirao espigón que protexe 

a dársena de Curuxeiras, onde se encontran parte das instalacións 

do Club do Mar Ferrol. O resto de amarres atópanse na dársena da 

Graña, visible segundo entramos a babor, tras o Peirao do Petróleo e 

as instalacións militares da Base Naval da Graña. É recomendable ter 

en conta as correntes de fluxo que se forman despois da baixamar e 

que tiran cara ao interior acadando aos 4 nós. O contrario ocorre tras 

a preamar, formándose certa ondada na entrada. 

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do N navegaremos percorrendo a costa ao amparo da luz do 

faro do cabo Prior (GpD(1+2)B 15s107m 22M) á procura da luz do 

faro do cabo Prioriño Chico (DB 5s 36m 23M visible entre 225º e 

129,5º) que nos balizará a entrada xunto coa boia vermella do final 

do dique do novo Porto Exterior. A partir deste momento seguiremos 

a navegar seguindo a canle balizada polas 8 boias restantes xunto 

coa enfilación luminosa de San Martiño (085,2º; ant. DB 1,5s e post. 

OcB 4s) e as luces do faro do Castelo da Palma (GpOc(1+2)B 7s 11m 

7M). Ao final do peirao Concepción Arenal, o que protexe a dársena 

de Curuxeiras, atópase a luz vermella (GpD(4)R 11s 7m 3M) que nos 

indica a entrada ao Club do Mar Ferrol. 

Vindo do W navegaremos á busca da luz do faro Prioriño Chico se-

guindo as indicacións anteriores.
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1 32CLUB DO MAR FERROL
Edificio da Lonxa, s/n
Porto de Ferrol

981 359 945

981 359 945

18:00 - 22:00 martes e xoves

417

4

8 m

3 m

2,5/3m

107 m

8 tn

√

√

Diésel

43º 28,7’N  008º 14,8’W

9 VHF

I.H.M: 4122, 4123, 4124, 412A, 929
SHOM: 6665
Admiralty: 1111, 1114, 1115



A tradición naval da Armada e os grandes estaleiros foron 

marcando os períodos de esplendor da ría. 

Gran parte do porto está reservada a actividades militares. 

Destacan os Arsenais (1), recinto amurallado con varias por-

tas solemnes e obras de enxeñería coma o dique do Sino, 

no seu tempo un dos máis grandes do mundo. Entre as súas 

instalacións conta cun Museo Naval de interesantes colec-

ciones de navíos a escala e a Biblioteca da Zona Marítima 

do Cantábrico. 

O trazado rectilíneo e perpendicular do barrio da Madale-

na fálanos do rexurdimento desta cidade no século XVIII. A 

arquitectura racionalista entre as prazas de Amboage e a de 

Armas, sede do Concello (2), compleméntase con posterio-

res edificacións modernistas. 

A bocana da ría de Ferrol estréitase dun xeito especial e nese 

mesmo punto dúas fortalezas fixérona inexpugnable. Ao norte, 

o Castelo de San Felipe (3), pódese visitar na actualidade. 

Ao sur, o Castelo da Palma (Mugardos), que proximamente 

se destinará a servizos hostaleiros. Xunto aos Arsenais, am-

bos os castelos conforman a candidatura ferrolá a Patrimonio 

da Humanidade. 

3
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SERVIZOS NA POBOACIÓN

60 km (A Coruña)

Hospital Arquitecto Marcide-Novoa Santos • Tel.: 981 334 000
Hospital Naval de Ferrol • Tel.: 981 325 211 

ferrol



ares
Club Náutico Porto de Ares
APROXIMACIÓN DE DÍA
A extensa boca (3,2 M) da ría de Ares e Betanzos atópase entre a 

punta de Coitelada e a de Seixo Branco, orientada aos mares e ven-

tos do cuarto cuadrante. Esta ría divídese en dous brazos: un cara 

ao S-SE -ría de Betanzos- e outro ao E -ría de Ares-. Este último é 

o que conduce á entrada do porto de Ares. Na recalada procédese 

como segue: 

Situados a unha milla ao S verdadeiro do cabo Prioriño Chico pore-

mos rumbo ao 130º ata que deixemos de ver a Torre de Hércules, 

momento no que iremos metendo pouco a pouco 40º a babor ata 

ver o final do espigón que protexe o porto ou, se é o caso, a baliza 

vermella que o coroa, poñendo rumbo entón cara a ela. A recalada 

non ofrece dificultade sempre e cando teñamos en conta o baixo e 

os arrecifes da Miranda, situados a unhas 0,68 M ao S-SW da punta 

Miranda, e o baixo Catarroso, a 0,1 M ao SSE de punta Cruz. Para 

evitalos basta con afastarse da costa pouco menos dunha milla para 

o primeiro e media milla ou menos para o segundo.

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do N navegaremos á procura da luz do faro de cabo Prioriño 

Chico (DB 5s 36m 23M visible entre 225º e 129,5º) tendo pola popa 

e como referencia a do cabo Prior (GpD(1+2)B 15s107m 22M). Si-

tuados a unha milla ao S verdadeiro do cabo Prioriño Chico poremos 

rumbo ao 130º ata que deixemos de ver a luz do faro da Torre de Hér-

cules (GpD(4)B 20s 106 m 23M), o máis antigo do mundo en activo, 

momento no que iremos metendo pouco a pouco 40º a babor ata ver 

a luz do final do espigón do porto de Ares (GpD(3)R 9s 12m 5M).

43º 25,3’N  008º 14,3’W

9 VHF

I.H.M: 4125, 412A, 412, 929
SHOM: 6665
Admiralty: 1111, 1114
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1 32CLUB NÁUTICO PORTO DE ARES
Avda. General Gabeiras, s/n • Apd. 21
15624 Ares (A Coruña)

981 111 012 / 677 448 895

981 111 012

www.nauticoares.com
secretaria@nauticoares.com

10:00-14:00 de luns a sábado 
16:00-19:30 de luns a venres

341

10%

16 m

2/2,5 m

9

8 tn

√

√



A costa Ártabra encerra a quintaesencia da paisaxe litoral 

galega. 

Ares é un lugar tranquilo que conta ademais con fermosos 

exemplos de arquitectura indiana levantados polos emi-

grados á América de principios do pasado século, de aí que 

sexan na súa maioría vivendas particulares de inspiración 

cubana. Os xardíns tamén se aproveitan deste intercambio 

de ultramar. 

Navegar pola boca común ás rías de Ares e Betanzos é unha 

tentación de mar e descanso. Case todo se organiza ao redor 

de pequenos portos pesqueiros. En Redes (1), localidade en-

tre Ares e Cabanas, aínda se ven grupos de casas achegadas 

á costa que abren as súas portas ao mar e contan con em-

barcadoiro propio. Continuando, xa na desembocadura do río 

Eume, é visita recomendada a histórica vila de Pontedeume 

coa longa ponte (2) que a une con Cabanas. 

Cara a Ferrol pararemos en Mugardos para ver o Castelo da 

Palma, candidato xunto ao Castelo de San Felipe e o Arsenal 

de Ferrol a Patrimonio da Humanidade. 

1
2

4
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SERVIZOS NA POBOACIÓN 

Hospital Arquitecto Marcide-Novoa Santos en Ferrol • Tel.: 981 334 000
Centro de Saúde • Tel.: 981 448 287 

Ferrol 55 km (A Coruña)

ares



sada
Marina Sada
APROXIMACIÓN DE DÍA
A extensa boca (3,2 M) da ría de Ares e Betanzos atópase entre a 

punta de Coitelada e a de Seixo Branco, orientada aos mares e ventos 

do cuarto cuadrante. Esta ría divídese en dous brazos: un cara ao E 

-ría de Ares- e outro cara ao S-SE -ría de Betanzos-, na beira W do cal 

atópanse as instalacións de Marina Sada. 

O acceso, moi sinxelo, pódese realizar do xeito seguinte: 

Vindo do N navegaremos ata situarnos a unha milla e media ao S 

verdadeiro do Cabo Prioriño Chico para pór rumbo ao 135º ata deixar 

de ver a Torre de Hércules, momento a partir do que tan só quedarán 

unhas 4 M de navegación caendo pouco a pouco cara a estribor para 

situarse fronte á bocana do porto. O porto de Sada é pesqueiro á vez 

que deportivo. As instalacións de Marina Sada encóntranse ao S do 

porto pesqueiro.

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do N navegaremos á procura da luz do faro do cabo Prioriño 

Chico (DB 5s 36m 23M visible entre 225º e 129,5º) tendo pola popa 

e como referencia a do cabo Prior (GpD(1+2)B 15s107m 22M). Si-

tuados a unha milla ao S verdadeiro do cabo Prioriño Chico poremos 

rumbo ao 135º ata que deixemos de ver a luz do faro da Torre de 

Hércules (GpD(4)B 20s 106 m 23M), momento a partir do que con-

tinuaremos a navegar a ese rumbo á busca da luz verde (GpD(4)V 

11s 15m 5M) do final do dique de abrigo e a vermella (GpD(4)R 11s 

11m 3M) do contradique. Unha vez esteamos situados na bocana 

caeremos a babor cara ás instalacións de Marina Sada.

43º 21,5’N  008º 14,8’W

9 VHF

I.H.M: 4125, 412A, 412, 929
SHOM: 6665
Admiralty: 1111, 1114
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1 32MARINA SADA
Porto Deportivo, s/n
15160 Sada (A Coruña)

981 619 015

981 619 287

www.marinasada.com
marinasada@marinasada.com

10:00-14:00 de luns a sábado 
16:00-19:30 de luns a venres 

700

10%

32 m

4 m

2,5 / 3,5 m

√

32 tn

√

√

Diésel
Sen Chumbo

2006



A pequena localidade que era Sada beneficiouse do mellor de 

estar a medio camiño entre Betanzos e A Coruña. 

No centro destaca o edificio modernista de A Terraza (1), que 

foi desmontado no seu día cando se trouxo desde A Coruña, 

alá por 1920. Como centro hostaleiro súmase á animada oferta 

nocturna. 

A baía e o porto de Sada- Fontán reúnen atractivos para con-

verterse na capital náutica das Mariñas. O seu litoral abrangue 

a beira esquerda da ría de Betanzos, desde o illote da Marola 

na costa de Dexo (2) (Oleiros), declarada Monumento Natu-

ral, ata a ponte do Pedrido (3), próxima ao Pazo de Mariñán 

(Bergondo). 

Cara ao interior, sorprenderán as paisaxes desbordantes de 

vexetación. É tamén interesante a visita ao complexo cerámico 

do Castro, pertencente ao grupo Sargadelos, e que posúe nas 

súas instalacións unha das mellores coleccións de arte con-

temporánea de Galicia, o Museo Carlos Maside.

1 2 3
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unha vez

en terra
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SERVIZOS NA POBOACIÓN

Betanzos
A Coruña

Complexo Hospitalario Juan Canalejo na Coruña • Tel.: 981 178 000
Centro de Saúde • Tel.: 981 621 900 

20 km (A Coruña)

sada



a coruña
Dársena Deportiva da Coruña
A Dársena Deportiva da Coruña é un dos tres portos deportivos co 

que conta a cidade da Coruña. Encóntrase ao fondo do porto comer-

cial, despois de ter superado o Castelo de San Antón, na coñecida 

como Dársena da Mariña e, máis concretamente, no peirao Almirante 

Vierna.

APROXIMACIÓN DE DÍA
O acceso ao porto comercial e pesqueiro da Coruña pódese facer 

seguindo calquera das dúas canles preestablecidas na boca da ría: 

A canle do W ou de Herminia está comprendida entre o arrecife Basu-

ril e a punta Herminia. A do E ou do Seixo Branco estao entre os baixos 

Xacentes e as puntas de Mera e Seixo Branco. 

A primeira das canles queda balizada coas enfilacións luminosas 

de Punta de Mera (Rv:108,3º); e a segunda coas de punta Fiaiteira 

(Rv:182º). Superado o arrecife Basuril e os baixos Xacentes xa es-

taremos dentro da ría e a navegar segundo as enfilacións de Punta 

Fiaiteira. A unha milla ao S verdadeiro da oposición Torre de Hércules 

– Punta de Mera xa teremos pola amura de estribor o final baliza-

do do dique Barrié de la Maza, o que dobraremos e xunto ao que 

navegaremos dando unha distancia duns 100 m. Co final do dique 

Barrié de la Maza pola aleta de estribor poremos rumbo ao 270º 

navegando entre o Castelo de San Antón e o peirao do Centenario. 

Superada a baliza verde da citada fortificación xa teremos á vista, 

pola amura de estribor, as torres verde e vermella do espigón da 

Dársena Deportiva.  

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

O faro da Torre de Hércules (GpD(4)B 20s 106 m 23M) serviranos 

como referencia ao achegarnos desde o W ou desde o N. Próximos 

á entrada da ría navegaremos á procura de calquera das enfilacións: 

enfilación 182º (canle do E ou do Seixo Branco) Iso BRV 2s -anterior- 

e OcR 4s –posterior-; enfilación 108º (canle do W ou de Herminia) 

OcBR 4s –anterior- e DB 4s –posterior-. Seguiremos as enfilacións 

ata que teñamos á vista a luz do Dique Barrié de la Maza (DV 3s 

18m 6M). Unha vez teñamos este ultimo ao través iremos caendo a 

estribor á busca da luz do Castelo.
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1 32DÁRSENA DEPORTIVA DA CORUÑA
Muelle Arzobispo Gelmírez, s/n
15001 A Coruña

981 914 142

981 914 144

www.darsenacoruna.com
darsenacoruna@darsenacoruna.com

10:00-14:00
16:00-19:00

353

40

30 m

4 m

4 m

25 m

√

√

43º 22,05’N  008º 23,29’W

9 VHF

I.H.M: 412A, 412, 4126, 929
SHOM: 6665
Admiralty: 1111, 1114



Nauta Coruña é un dos tres portos deportivos con que conta a cidade 

da Coruña. Segundo entramos a porto paralelos ao dique Barrié de la 

Maza veremos seis embarcadoiros, os dous máis próximos ao castelo 

de San Antón pertencen á autoridade portuaria, os dous do medio son 

do R.C.N. da Coruña e os dous máis próximos ao dique Barrié de la 

Maza son os de Nauta Coruña. 

APROXIMACIÓN DE DÍA
A canle do W ou de Herminia está comprendida entre o arrecife Basu-

ril e a punta Herminia. A do E ou do Seixo Branco estao entre os baixos 

Xacentes e as puntas de Mera e Seixo Branco. 

A primeira das canles, a máis segura con mar grosa, queda balizada 

coas enfilacións luminosas de Punta de Mera (Rv:108,3º); e, a segun-

da, a máis perigosa con temporais de terceiro e cuarto cuadrantes, 

coas de punta Fiaiteira (Rv:182º). 

Unha vez superado o arrecife Basuril e os baixos Xacentes, seguindo 

calquera das dúas canles, xa estaremos dentro da ría e a navegar se-

gundo a enfilación de Punta Fiaiteira. A unha milla ao S verdadeiro da 

oposición Torre de Hércules - Punta de Mera xa teremos pola amura 

de estribor o final balizado do dique Barrié de la Maza, o que dobra-

remos e xunto ao que navega-

remos ata ter pola proa tanto 

as instalacións do R.C.N. de A 

Coruña como as de Nauta Coruña. As de Nauta Coruña son os dous 

embarcadoiros máis próximos ao dique Barrié de La Maza.

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

O faro da Torre de Hércules (GpD(4)B 20s 106 m 23M), o máis antigo 

do mundo en activo, serviranos como referencia ao achegarnos, sexa 

desde o W ou desde o N. Próximos xa á entrada da ría de A Coruña 

navegaremos á procura de calquera das enfilacións: enfilación 182º 

(canle do E ou do Seixo Branco) Iso BRV 2s -anterior- e OcR 4s –pos-

terior-; enfilación 108º (canle do W ou de Herminia) OcBR 4s –ante-

rior- e DB 4s –posterior-. Seguiremos as enfilacións ata que teñamos 

á vista a luz do Dique Barrié de la Maza (DV 3s 18m 6M). Unha vez 

teñamos este último ao través iremos caendo a estribor á busca da 

luz do Castelo de San Antón (GpD(2)V 7s 17m 6M), que deixaremos 

pola amura de babor poñendo proa ás luces dos embarcadoiros ilu-

minados (non balizados) de Nauta Coruña.

a coruñaNauta Coruña
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1 2NAUTA CORUÑA
Muelle de las Ánimas, s/n
15001 A Coruña

981 217 678

981 217 679

www.nautacoruna.com
administracion@nautacoruna.com

10:00-14:00
16:30-20:00
Sábados de 10:00-13:00

132

20

14 m

7 m

5 m

√

3,5 tn

√

√

√

43º 22,10’N  008º 23,26’W

9 VHF

I.H.M: 412A, 412, 4126, 929
SHOM: 6665
Admiralty: 1111, 1114

2006
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a coruña
Real Club Náutico da Coruña
O Real Club Náutico da Coruña é un dos tres portos deportivos co que 

conta a cidade da Coruña. Segundo entramos a porto paralelos ao 

dique Barrié de la Maza veremos seis embarcadoiros, os dous máis 

próximos ao castelo de San Antón pertencen á autoridade portuaria, 

os dous do medio son do R.C.N. da Coruña e os dous máis próximos 

ao dique Barrié de la Maza son os de Nauta Coruña. 

APROXIMACIÓN DE DÍA
A canle do W ou de Herminia está comprendida entre o arrecife Basu-

ril e a punta Herminia. A do E ou do Seixo Branco estao entre os baixos 

Xacentes e as puntas de Mera e Seixo Branco. 

A primeira das canles queda balizada coas enfilacións luminosas 

de Punta de Mera (Rv:108,3º); e a segunda coas de punta Fiaiteira 

(Rv:182º). 

Unha vez superado o arrecife Basuril e os baixos Xacentes, seguindo 

calquera das dúas canles, xa estaremos dentro da ría e a navegar 

segundo a enfilación de Punta Fiaiteira. A unha milla ao S verdadei-

ro da oposición Torre de Hércules – Punta de Mera xa teremos pola 

amura de estribor o final balizado do dique Barrié de la Maza, o que 

dobraremos e xunto ao que navegaremos ata ter pola proa tanto as 

instalacións do R.C.N. da Coruña coma as de Nauta Coruña. As do 

R.C.N. da Coruña son os dous embarcadoiros do medio. 

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

O famoso faro da Torre de Hércules (GpD(4)B 20s 106 m 23M), 

o máis antigo do mundo en activo, serviranos como referencia ao 

achegarnos, sexa desde o W ou desde o N. Próximos xa á entrada da 

ría da Coruña navegaremos á procura de calquera das enfilacións: 

enfilación 182º (canle do E ou do Seixo Branco) Iso BRV 2s -anterior- 

e OcR 4s –posterior-; enfilación 108º (canle do W ou de Herminia) 

OcBR 4s –anterior- e DB 4s –posterior-. Seguiremos as enfilacións 

ata que teñamos á vista a luz do Dique Barrié de la Maza (DV 3s 18m 

6M). Unha vez teñamos este último ao través iremos caendo a estri-

bor á busca da luz do Castelo de San Antón (GpD(2)V 7s 17m 6M), 

que deixaremos pola amura de babor poñendo proa ás luces dos 

embarcadoiros iluminados (non balizados) do R.C.N. da Coruña. 

43º 22,06’N  008º 23,30’W

9 VHF

I.H.M: 412A, 412, 4126, 929
SHOM: 6665
Admiralty: 1111, 1114
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1 32REAL CLUB NÁUTICO DA CORUÑA
Muelle de las Ánimas s/n
15001 A Coruña

981 203 265
981 207 910

981 203 008

www.rcncoruna.com
rcnc@arrakis.es

09:30-13:30
16:00-19:00
24 h. a barcos en tránsito

80

10-15%

12 m

2,5 m

2,5 m

30 tn

1,5 tn

√

√

√

Diésel
Sen Chumbo

2006



As galerías da Mariña ofrecen ao visitante as súas fachadas de 

cristal, legado dos carpinteiros de Ribeira que traballaron na súa Dár-

sena. 

A Torre de Hércules (1), símbolo da cidade e faro máis antigo do 

mundo en funcionamento, recibe ao navegante. O seu interior supón 

un museo que se pode visitar banzo a banzo desde os antiquísimos 

cimentos ata a terraza. O monumento está acompañado na actuali-

dade polo Aquarium Finisterrae (2), especializado en ecosistemas 

mariños da costa galega, e próximo á Domus que, coa Casa das 

Ciencias, completan a oferta de museos interactivos. 

O mar rodea a historia desta cidade feita península pola praia do 

Orzán. Entre as súas rúas destacan as prazas e xardíns como a de 

María Pita (3) e o xardín de San Carlos. Como capital do Antigo 

Reino de Galicia soubo acoller importantes expedicións marítimas: 

militares como a Armada Invencible ou científicas como a de Alexan-

der Von Humboldt. Tamén sabe recibir a quen dobra o espigón do 

dique de abrigo e se acolle a augas do Castelo de San Antón (4), 

convertido en museo Arqueolóxico. Ou ben enfila o seu importante 

porto comercial que aínda mantén viva a meirande poxa de pescado 

fresco na lonxa do Muro. 

3
2 4

en terra
unha vez

1

4
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SERVICIOS EN LA POBLACIÓN 

a coruña

Complexo Hospitalario Juan Canalejo • Tel.: 981 178 000

Alvedro (A Coruña)
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costa da morte
ría de muros e noia

É o tramo costeiro que vai do porto pesqueiro de Caión ao de 

Porto do Son, un dos máis fermosos e perigoso, pois non en 

van se coñece como a Costa da Morte. A presenza de nu-

merosos escollos e illotes, arrecifes que cobren e descobren 

(ás veces a máis distancia da costa do que cabería esperar), 

algúns convenientemente balizados e outros non, fan da na-

vegación por estas latitudes unha tarefa realmente perigosa, 

sobre todo se se navega de noite e non se coñece á perfec-

ción esta parte do litoral. Recoméndase en todo momento 

examinar a fondo as cartas e orientacións, non navegar de 

noite se é posible, afastarse da costa máis do que cabería 

esperar e evitar as condicións meteorolóxicas adversas. 

Os principais escollos e tramos costeiros máis perigosos son 

os seguintes:

• Baixos de Baldaio (43º 21’N 008º 42’W), que se encontran 

fronte a medianía da praia de Baldaio e a 1,5 millas ao 

N dela (entre as illas Sisargas e Caión), ocupando unha 

extensión de preto de 1 milla de largo por 2 de longo en 

dirección N-S. Considéranse extremadamente perigosos. 

Para evitalos recoméndase navegar afastándose pruden-

temente unhas 5 millas da costa.

CABO VILÁN
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• Os baixos de Sambrea e A Muñiz son pedras moi perigosas 

que abren case 2 M da costa entre a praia do Rostro e o 

cabo da Nave, moi preto do cabo de Fisterra. Sóndanse 

entre 9 e 4 m sobre elas e rompen por pouca mar que 

haxa. 

• A Carraca (42º54’N 009º19’W) encóntrase a 1,9M ao 302º 

do faro de Fisterra, é un baixo moi perigoso con 2,1 m de 

auga en baixamar. 

• Centolo de Fisterra é un illote que se atopa a 0,9M ao 

300º do faro de Fisterra, o paso entre el e a terra non é 

recomendable.  

• Entre o cabo de Fisterra e a entrada na ría de Muros e Noia 

encóntranse numerosos baixos, illas e illotes que dificultan 

a navegación. As Lobeiras, As Arrosas, o baixo do Duio, As 

Miñarzos, Os Meixidos e Os Bruios son os principais obs-

táculos para o navegante. Para ir francos destes perigos é 

recomendable navegar conservando o Centolo de Fisterra 

proxectado sobre o cabo da Nave. 

30

• Baixos que rodean ás illas Sisargas (43º 22’N 008º 51’W) 

e que non recomendan o paso entre elas e terra. Reco-

méndase pasar polo menos a 1,5 M ao N delas.

• Baixo da Avería (43º 15’N 008º 59’W) é o único perigo 

afastado de terra que hai na boca da entrada na ría de 

Laxe. Rompe con mar de fondo. Fórmao un extenso banco 

de pedra de 0,5 M de extensión situado a 1,2 M ao 175º 

da punta do Roncado. 

• Os baixos, pedras e rochas da costa entre o porto de 

Camelle e a enseada de Arou esténdense ata máis de 500 

m da beira. É  preferible afastarse ben neste tramo da 

costa.

• O tramo da costa que vai de Arou ao cabo Vilán é particu-

larmente perigoso pola gran cantidade de pedras e esco-

llos que emerxen ou afloran, así que para evitalos haberá 

que navegar afastándose da costa 2,5 M (así evitamos As 

Baleas).

• A 1.050 m ao 311º do cabo Vilán (43º10’N 009º13’W) des-

cobre en mareas vivas o baixo Bufardo, moi perigoso. Para 

evitalo é mellor pasar por fóra se non se coñece a costa. 

• As Quebrantas (43º08’N 009º14’W), fronte á entrada da 

ría de Camariñas, poden ser perigosas tamén se nave-

gamos preto e paralelamente á costa vindo do S ou do N 

próximos a costa. 
(1) PRAIA DE SOESTO. LAXE

(2) CABO VILÁN

(3) COSTA AROUSA - CAMELLE

1
3

2
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iaNeste tramo da costa tan só hai dous portos deportivos, o 

de Camariñas e o de Portosín. Outras opcións de abeiro en 

caso de necesidade son os portos pesqueiros de Malpica, 

Laxe, Muxía, Fisterra, Muros e Porto do Son (este último está 

salpicado de baixos nas súas proximidades e non é moi re-

comendable se non se coñece ben), existindo ademais outros 

portos pesqueiros que pola súa dificultade de entrada non 

son recomendables para embarcacións que veñan de paso. 

Entre os fondeadoiros máis recomendables están o de Laxe, 

Camariñas, Fisterra e Muros, así coma o interior da ría de 

Muros e Noia, que conta con magníficos fondeadoiros onde 

pasar o día (e mesmo a noite) ancorados ao abeiro. 

Dentro da propia ría de Muros e Noia hai que ter en conta os 

baixos do Con e da Baia, que abren ata preto de 2M da costa 

xusto fronte á punta do Castro, os das Basoñas, situados a 

2M ao 304º da punta de Caraixiñas, e, ao saír da ría cara ao 

S, os de Corrubedo, que saen da parte escarpada do cabo en 

dirección SW ata máis de 3M. 

(1) MUXÍA

(2) PUNTA NARIGA

1 2



camariñas
Club Náutico Camariñas
APROXIMACIÓN DE DÍA
A ría de Camariñas é a enseada ou baía que se forma entre a punta 

da Barca –ao S- e a do Monte Farelo –ao NE-. Áchase completamente 

exposta aos ventos e mares do NW, aínda que se pode considerar 

un bo abrigadoiro para embarcacións deportivas que polo seu calado 

poidan achegarse a terra. 

Vindo do N debemos prestar especial atención ao baixo do Bufardo, 

situado a 1050 m ao 311º do faro do cabo Vilán. Para evitalo basta 

con afastarse unha milla da costa. Fronte á boca da ría encóntranse 

os temibles baixos das Quebrantas (43º 08’ N, 009º 14’ W, a unha 

milla ao NW da boca da ría) e Leixón de Xuanboi (43º 07,5’ N, 009º 

15’W, a 1,5M ao 298º da punta da Barca), aos que debemos ter sem-

pre en conta á hora de entrar na ría. Para facilitar a entrada na mesma 

e evitar os baixos existen as seguintes enfilacións:

• A primeira formada por dúas torres circulares de formigón a 

franxas brancas e vermellas provistas de luz, situadas unha na 

punta Villueira e outra na punta do Castelo, que indican o 080º e 

que permiten pasar entre a punta da Barca e o baixo de Leixón de 

Xuanboi.  

• A segunda, situada na punta de Lago, ten dúas torres circulares de 

formigón que serven de enfilación diúrna e que indican o 108º para 

pasar entre os baixos Leixón de Xuanboi e As Quebrantas.  

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Non se aconsella a entrada de noite se non se coñece perfectamen-

te. Recoméndase un recoñecemento exhaustivo da carta antes de 

intentar calquera aproximación, tanto á boca da ría coma ao Cabo 

Vilán e ao de Touriñán. 

Vindo do N teremos a luz do cabo Vilán (GpD(2)B 15s 104m 28M) 

como referencia e a da punta da Barca (OcB 4s 13m 6M) na boca 

de entrada á ría. Sobre punta Lago (ao fondo da ría) estableceuse 

unha luz de sectores (GpOc(2)BRV 6s 15m B6M, R4M e V4M) que 

marca a derrota entre os baixos Leixón de Xuanboi e As Quebrantas 

(navegando dentro do sector verde non hai problema); e sobre punta 

Villueira estableceuse unha enfilación luminosa (ant. DB 5s 15m 9M 

e post. IsoB 4s 27m 11M) que traza a derrota ao 081º para pasar 

entre Leixón de Xuanboi e a punta da Barca. Unha vez dentro da ría 

xa teremos pola amura de babor a luz vermella do espigón do porto 

pesqueiro (DR 5s 9m 3M), tralo que se encontran as instalacións do 

porto deportivo.

43º 07,6’N  009º 10,9’W

9 VHF

I.H.M: 9272, 927
SHOM: 7559
Admiralty: 1113
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1 2 3CLUB NÁUTICO DE CAMARIÑAS
Peirao Novo, s/n
15123 Camariñas (A Coruña)

981 737 130

981 736 004

www.come.to/cncam
cnc@cibergal.com

24h

66

40

10 m

3-4 m

4 tn

√

√

Diésel



O porto de Camariñas fai honor á súa situación dentro da 

Costa da Morte, nome este que é toda unha carta de pre-

sentación. Conta cun gran espigón para albergar a flota pes-

queira e as embarcacións de lecer á busca de emocións, ás 

que recibe coa ledicia propia de quen converteu as fazañas 

mariñeiras en rutinas. 

Paseando entre as coloristas vivendas mariñeiras, podere-

mos observar a laboriosidade do encaixe de palillos que as 

palilleiras (1) realizan en grupos. A gran proxección desta 

delicada artesanía percíbese na Mostra Internacional do 

Encaixe que se celebra tódolos anos en Semana Santa. 

Nesta zona os faros iluminan o horizonte, competindo coas 

fermosas postas de sol. O do cabo Vilán (2), preto de Camari-

ñas, viu ampliar a súa potencia para axudar mellor á navega-

ción. A ruta ofrece insospeitadas paisaxes coma a enseada 

de Trece e o seu Cemiterio dos Ingleses (3), ademais de 

portos de pura vontade mariñeira como Arou e Camelle.

2 1 3

4

unha vez

en terra

SERVIZOS NA POBOACIÓN
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Cerceda

Hospital Virxe da Xunqueira en Cee • Tel.: 981 706 010 
Centro de Saúde de Camariñas • Tel.: 981 736 200

100 km (A Coruña)

camariñas



porto do son
Club Náutico de Portosín
APROXIMACIÓN DE DÍA
O Club Náutico Portosín encóntrase ao fondo da ría de Muros e Noia, 

na costa S da mesma e a unhas 6 M da boca.  

• Vindo do Norte: Se ben unha vez dentro da ría a arribada non 

presenta ningunha dificultade, a entrada na mesma para aquelas 

embarcacións que veñan do N percorrendo a costa e descoñezan a 

canle de entrada, ou cando as condicións da mar así o aconsellen, 

si que require as seguintes atencións: 

 Os baixos dos Meixidós, situados a 3 M ao WSW da punta Insua, 

e as pedras e baixos das Miñarzos, Xurelos das Arrosas, etc., así 

como os dos Bruios e Ximiela, situados a 2,7 M ao SW de Punta 

Insua, requiren afastarse polo menos 5 M da costa. 

 • Vindo do Sur bastará con balizarse coa illa Sálvora e o faro de Cabo 

Corrubedo afastándose sempre 3 M polo menos, para evitar así os 

baixos de Corrubedo. Unha vez esteamos na boca da entrada con-

vén achegarse ao monte Louro para evitar os baixos da Baia, o que 

se consegue navegando sempre no sector escuro do faro do Cabo 

Reburdiño ata ter superado a liña punta Castro-Louro, momento no 

que poremos rumbo á illa de Creba, situada a 0,7 M ao NW do porto 

de Portosín. Tan pronto entremos pola bocana veremos ao fondo da 

rada as instalacións do porto pesqueiro e polo costado de babor as 

do Club. 

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

• Vindo do Norte navegaremos afastándonos da costa unhas 5 mi-

llas para evitar os baixos citados anteriormente ata ter á vista polo 

costado de babor a luz do faro do Monte Louro (GpD (2 +1)B 12s 

27m 9M), situada na punta Queixal. Situados na boca da entrada 

na ría veremos tamén a luz do cabo Rebordiño (GpD(2)R 7s 18m 

7M) que baliza Muros. Seguiremos a navegar cara á luz da illa de 

Creba (GpD(2)B 7s 7m 8M) que se atopa a 0,7 M ao NW do porto 

de Portosín, ata que teñamos á vista pola amura de estribor as 

luces do dique exterior de Portosín (GpD(2) V 5s 9m 3M). 

• Vindo do Sur balizarémonos coas luces da illa de Sálvo-

ra (GpD(3+1)B 20s e GpD(3)B 20s) e a do faro de Corrubedo 

(GpD(2+3)BR 20s 32m 15M). Unha vez na boca da entrada proce-

deremos segundo o descrito con anterioridade.
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1 2 3CLUB NÁUTICO PORTOSÍN
Porto Deportivo, s/n
15999 Portosín - Porto do Son (A Coruña)

981 766 583

981 766 389

www.cnportosin.com
info@cnportosin.com

10:00-19:00 inverno
08:30-20:30 veran

220

60

16 m

9 m

2 m

225 m

√

1,5 tn

32 tn

√

√

√

Diésel

42º 45,9’N  008º 56,8’W

9 VHF

I.H.M: 9264, 9270, 926
SHOM: 5441
Admiralty: 1756

2006



A ría de Muros e Noia serve de ponte entre a Costa da Morte 

e as Rías Baixas, coas que comparte moitas características. 

O principal porto deportivo radica en Portosín, desde onde se 

poden emprender varias rutas. 

Dun extremo ao outro da ría, comezamos a visita na pequena 

vila de Muros, de indubidable encanto, próxima ao monte 

Louro (1) e a lagoa das Xarfas, espazos de gran valor eco-

lóxico. 

Cara ao interior, descubriremos a desembocadura do río Tam-

bre, en Ponte Nafonso. A vila de Noia (2), que só dista 35 km 

de Santiago de Compostela, merece vagarosos paseos polo 

seu casco antigo, declarado Conxunto Histórico. 

No extremo sur da ría, fortificado polo mar, está o privilexiado 

asentamento castrexo do castro de Baroña (3), nunha pa-

raxe para percorrer en comuñón coa natureza. Dobrando a 

ría, localízanse dous enclaves litorais de agreste beleza como 

as praias e lagoas de Muro e Xuño.

1 2 3

4

unha vez

en terra

SERVIZOS NA POBOACIÓN
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Padrón

Fundación Pública Hospital da Barbanza en Ribeira • Tel.: 981 835 901
Centro de Saúde de Porto do Son• Tel.: 981 854 000 

45 km (Santiago de Compostela)

porto do son
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ría de
arousa

A ría de Arousa ábrese entre a punta Falcoeiro ao NW e a do 

Con de Aguieira ao SE e intérnase 14 M cara ao NE con an-

churas que van das 2 ás 8 M e calados de entre 70 e 20 m. 

As costas que rodean a ría son accidentadas e dominadas 

por alturas notables que descenden cara ás beiras en forma 

de puntas baixas e rochosas que forman entre si numerosas 

praias e baías. 

A entrada na ría está precedida pola illa de Sálvora (a que 

actúa de crebaondas natural evitando o mar de travesía) e 

os illotes e escollos que a rodean, pertencentes ao Parque 

Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas; é, se cadra, 

a máis perigosa entre todas as coñecidas como Rías Baixas 

pola gran cantidade de baixos e illotes que acolle no seu inte-

rior, así como de viveiros de mexillón (bateas) que marcan as 

canles de acceso aos distintos portos. Débese tamén prestar 

especial atención ao intenso tráfico de pesqueiros, especial-

mente entre as 4 h e as 6 h e entre as 19 h e 20 h. 

Segundo se entra na ría impresiona a mole pétrea da Serra 

do Barbanza que se eleva sobre a costa norte. Pola sur, a 

costa aparece recortada polas suaves ladeiras do Salnés. 

En caso de arribar de noite e se non se coñece ben, pó-

dese buscar abrigadoiro no C.N. de Ribeira, moi próximo 

á boca, e cunha derrota libre de viveiros e por iso de fácil 

acceso. En todo caso, débense estudar polo miúdo as cartas 

(1) O GROVE - A TOXA

(2)  ILLOTE GUIDOIRO AREOSO. RÍA DE AROUSA

1 2
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e orientacións da zona, ter en conta as mareas e os seus 

efectos e xamais navegar de noite se non se coñece esta 

costa perfectamente. 

Unha vez dentro abondan, como citabamos anteriormente, as 

illas e illotes: Arousa, A Toxa e Cortegada (esta última perten-

cente tamén ao P.N. Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas) 

son as máis importantes. Ata o ano 1985 a primeira era en 

verdade unha illa ata a que se accedía por barca desde o pei-

rao de Vilanova. A escaseza de calado impedía o acceso de 

embarcacións de certo porte e ao final acabouse por cons-

truír unha ponte pola que hoxe pasan cada verán millares de 

coches á procura das mellores praias da ría. A idílica illa da 

Toxa encóntrase xusto fronte ao Grove e pásase tamén ata 

ela por unha ponte. Unha vez dentro da ría o mar está calmo 

e permite a navegación durante boa parte do ano cando fóra 

das rías o mar poida estar impracticable. 

Dentro da propia ría as posibilidades de amarre son moi boas 

ao contar con cinco portos deportivos polo menos con ser-

vizos para as embarcacións que veñan de paso. No fondo 

da ría, na ribeira sur oriental, encóntranse as instalacións de 

Marina Vilagarcía e na boca da entrada, máis exposto aos 

rigores do océano, o P.D. de Pedras Negras. O C. N. Deportivo 

de Ribeira, o C. N. do Caramiñal e o de Rianxo son os tres 

situados na costa setentrional da ría. 

 

ILLA GUIDOIRO PEDREGOSO 
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Calquera deles é válido para pasar varias noites amarrados e 

descubrir así todo canto ten esta ría de especial. 

Os portos de Aguiño, Santa Uxía de Ribeira, Palmeira, Es-

carabote, Cabo da Cruz, Punta Naranxo, Carril, Vilaxoán, O 

Xufre, Cambados, O Grove, etc. son algúns dos portos pes-

queiros con que conta esta ría, en xeral dedicados ás labores 

de marisqueo e cultivo de mexillón. En xeral ningún deles 

conta con servizos para a navegación deportiva aínda que 

sempre se recibe ben ao navegante afeccionado. 

En canto aos puntos para fondear, a lista é interminable e 

atoparemos tantos como praias areosas e calas hai na ría, xa 

que toda ela é boa para este fin por estar moi ben protexi-

da dos mares e ventos. Poderemos citar os da enseada de 

Boiro, Porto Meloxo, Beluso, Arousa, A Toxa… Cando sopren 

ventos do cuarto cuadrante bastará con achegarse á beira de 

poñente para estar ao abeiro, o contrario cando sopren os do 

primeiro e segundos. 

(1) ILLA DE CORTEGADA

(2) ILLA DE AROUSA 

1 2
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Unha vez situados a 1,2 M ao E da punta Figueiriño da illa de Sálvora, 

poremos rumbo N en todo momento deixando polo costado de babor 

os baixos balizados da Sinal do Castro ata ter á vista a baliza vermella 

que marca a pedra Llagareos de Terra -situada a uns 200 m ao E do 

espigón do porto- e a que baliza o propio espigón. Unha vez dentro 

do porto navegaremos cara ao S, onde se atopan as instalacións do 

Club Náutico.   

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Percorrendo a costa desde o N navegaremos ao abeiro da luz do faro 

de Corrubedo (GpD(2+3) BR 20s 32m B15M e R15M, estaremos 

dentro do sector perigoso sempre e cando naveguemos cara ao faro 

dentro do feixe de cor vermella, entre 347º e 040º) afastándonos 

polo menos 4 millas da costa para evitar os baixos de Corrubedo e 

o banco do Pragueiro. A canle de entrada recomendada para entrar 

de noite é a existente entre Sálvora e a península do Grove. Coa luz 

do faro da illa de Sálvora (GpD(3+1)B 20s e GpD(3)B 20s 40m 21M) 

polo costado de babor e a verde do baixo Pombeiriño (GpD(2)V 12s 

15m 8M) pola amura de estribor navegaremos rumbo norte ata ir 

deixando polo costado de babor a luz vermella da boia do baixo Sinal 

do Castro (DR 5s 5M). Se seguimos rumbo norte non tardaremos en 

ter pola proa a luz vermella (CtR 1s 8m 4M) do baixo Llagareos de 

Terra, e ao NW dela a do dique de abrigo (DR 5s 9m 5M) do porto de 

Santa Uxía de Ribeira.

ribeira

42º 33,7’N  008º 59,3’W

9 VHF

I.H.M: 9260, 926, 415, 415B, 415C, 152
SHOM: 5536
Admiralty: 1768

Club Náutico Deportivo de Ribeira
APROXIMACIÓN DE DÍA
O Club Náutico de Ribeira encóntrase na costa W da ría de Arousa, 

2 M ao NW da illa Rúa, entre a punta Pativa e a escarpada costa de 

Grades. 

Para entrar na ría de Arousa existen dúas canles:  

• A canle do Norte, que é a máis perigosa, pasa entre a illa de Sálvora 

e a punta Falcoeiro salvando os baixos e illotes das illas Sagres, 

Insuabela, Vionta e Centoleira; a canle que deixa é de tan só 400 

m, con pouco fondo e moi perigosa sempre e cando se navegue de 

noite ou non se coñeza perfectamente. 

• A outra canle, a principal, encóntrase entre a illa de Sálvora e a 

península do Grove, ten 2 M de anchura e fondos de 60 m, é prac-

ticable en todas as circunstancias e por todo buque e será a que 

seguiremos para entrar no C.N. de Ribeira. 
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1 2 3C. N. DEPORTIVO DE RIBEIRA
Porto Deportivo, s/n - Apt.111
15960 Ribeira (A Coruña) 

981 874 739 / 981 875 330

981 873 801

www.nauticoribeira.com
secretaria@nauticoribeira.com

09:00-13:00
16:30-19:30

210

20%

16 m

4 m

4 m

140 m

√

5 tn

√

√

√

Diésel
Super
Sen Chumbo



ribeira

Santa Uxía de Ribeira é unha vila que se transformou en 

cidade traballando ao redor do seu porto. É unha das 

localidades galegas que máis dependen da actividade 

marítimo-pesqueira. 

A súa contorna natural está recoñecida coas máximas figuras 

de conservación. A illa de Sálvora (1) forma parte do Parque 

Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. A 

visita que se planea con maior facilidade é á praia de Corrube-

do coa súa gran duna móbil de quince metros de altura e un 

quilómetro de lonxitude, incluída dentro do Parque Natural 

do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal 

e Vixán, con dúas lagoas: de auga salobre a primeira e doce 

a outra. Existen percorridos autoguiados desde o centro de 

recepción de visitantes. 

Na proximidade, é aconsellable non perderse o dolmen de 

Axeitos (2), asomarse ao mar bravo do faro de Corrubedo 

(3), ou obter unha panorámica do parque natural desde o mi-

radoiro de Castrocidá.

2
1 3

4 SERVIZOS NA POBOACIÓN

unha vez

en terra
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Padrón

Fundación Pública Hospital da Barbanza • Tel.: 981 835 901
Centro de Saúde • Tel.: 981 835 202 

60 km (Santiago de Compostela)



interior da ría. Seguindo esta pola súa medianía, continuaremos a 

navegar ao 020º deixando a baliza vermella do baixo As Touzas por 

babor e a verde da punta Barbafeita, na Illa de Arousa, polo costado 

de estribor, así como o faro da punta Caballo, para ir caendo cara ao 

N unha vez teñamos Barbafeita pola aleta de estribor. Seguindo este 

mesmo rumbo e afastándose sempre 1.000 m polo menos por babor 

evitaremos o baixo balizado de Sinal de Ostreira e o polígono de 

bateas “Caramiñal G” fronte ás puntas de Cabío e Ladiña. Unha vez 

deixados estes polo costado de babor iremos poñendo rumbo cara ao 

espigón balizado do porto. 

O club náutico constitúeo unha serie de embarcadoiros flotantes que 

arrancan do peirao de Ribera. 

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Unha vez dentro da ría de Arousa, seguindo a canle principal, na-

vegaremos rumbo a pasar entre o Xidoiro Pedregoso e a illa Rúa 

(GpD(2+1) BR 21s 26m 13M). Seguindo este mesmo rumbo (aprox. 

040º) pronto teremos a baliza vermella (GpD(3)R 9s 10m 3M) do 

baixo Sinal de Ostreira e a amarela (DA 5s 3M) do polígono de ba-

teas “Caramiñal G” pola amura de babor. Superados estes e caendo 

pouco a pouco a babor, veremos pola proa a luz verde (GpD(3)V 9s 

10m 5M) do dique exterior do porto da Pobra do Caramiñal. 

a pobra do caramiñal

42º 36,34’N  008º 56,1’W

9 VHF

I.H.M: 926, 415, 415C, 4152
SHOM: 5536
Admiralty: 1768

Club Náutico do Caramiñal
APROXIMACIÓN DE DÍA
O Club Náutico do Caramiñal encóntrase na costa N da ría de Arousa, 

entre as puntas de Ladiña e da Merced, onde a costa fai unha extensa 

curva de 2 M de perímetro e 1.600 m de saco. 

Aquelas embarcacións que se encontren fóra da ría e pretendan ac-

ceder ao Club Náutico de Caramiñal procederán seguindo a canle 

principal descrita no caso do C.N.D. de Ribeira. Unha vez dentro da ría, 

superadas xa a Península do Grove e a illa de Sálvora, poremos rumbo 

a pasar pola canle entre o Jidoiro Pedregoso e a illa Rúa. Esta canle, 

cuns 1.600 m de anchura e fondos de 60 a 70 m, é a máis segura 

e aconsellable para todas aquelas embarcacións que se dirixan ao 
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1 2 3C.N. DO CARAMIÑAL
Porto Deportivo, s/n
15940 A Pobra do Caramiñal. (A Coruña)

981 832 504

981 832 924

09:00-14:00
17:00-20:00

271

27

24 m

3/6 m

2,5 m

40 tn

√



a pobra do caramiñal

As terras cultivables alfombran de verde os pes da Serra do 

Barbanza ata o mar de Arousa. A poboación dispérsase sen 

deixar grandes espazos baleiros ao longo das vías de comu-

nicación. Isto fixo que localidades antes separadas aparezan 

como unha soa, como ocorreu con A Pobra do Deán e a Vila 

do Caramiñal, unidas xa fai tempo. 

A vila (1) é hoxe un porto protexido por un grande espigón, 

xardíns e praia unidos por un paseo marítimo. No centro ur-

bano e nas súas proximidades, consérvanse bos pazos bra-

sonados, como a Torre dos Bermúdez (2), que alberga o 

Museo Valle-Inclán, motivo recorrente de monumentos nun 

pobo ao que o escritor tamén homenaxeou nas súas obras. 

A subida aos altos da Curota e A Curotiña (3) permitiranos 

contemplar a panorámica máis ampla de toda a costa galega. 

En días claros, abrangueremos desde os máis pequenos de-

talles da ría de Arousa ata as afastadas illas Cíes. 

1
3 2

4 SERVIZOS NA POBOACIÓN 

unha vez

en terra
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Padrón

Fundación Pública Hospital da Barbanza en Ribeira • Tel.: 981 835 901
Centro de Saúde • Tel.: 981 831 561

55 km (Santiago de Compostela)



Deberase realizar a entrada próximos ao dique S (baliza verde), onde 

se atopan as instalacións do club náutico. A zona N esta ocupada 

pola flota de buques mexilloeiros, que adoitan amarrar moi preto da 

bocana e aos que se lles debe prestar atención.

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Unha vez dentro da ría de Arousa, seguindo a canle principal, na-

vegaremos rumbo a pasar entre o Xidoiro Pedregoso e a illa Rúa 

(GpD(2+1) BR 21s 26m 13M) ata que vaia aparecendo polo costado 

de estribor a luz do faro de punta Cabalo (GpD(4)B 11s 13m 10M), 

na illa de Arousa, despois de ter superado a luz verde (DV 5s 5M) da 

boia que hai fronte a punta Barbafeita. Situados poremos rumbo a 

pasar entre a luz vermella do baixo Moscardiño (GpD(2)R 7s 6M) e o 

polígono de bateas “Cambados A”, con baliza amarela (DA 5s 3M). 

Continuaremos a navegar para deixar polo costado de estribor a luz 

verde (GpD(3)V 10s 5M) do polígono de viveiros flotantes “Vilagarcía 

B” e ir poñendo rumbo cara ao N, seguindo o meridiano 008º 50’, 

e deixando polo costado de estribor a luz amarela (DA 5s 3M) do 

polígono de bateas “Vilagarcía A”. Rumbo norte navegaremos ata ter 

o porto (pesqueiro e deportivo) de Rianxo polo costado de estribor á 

procura da súa bocana que se atopa ao N. Cando se tomaron estes 

datos o porto estábase a remodelar e as balizas de entrada aínda non 

estaban determinadas. 

rianxo

42º 38,8’N  008º 49,5’W

Non atenden 

I.H.M: 926, 415, 415C, 4152
SHOM: 5536
Admiralty: 1768

Club Náutico de Rianxo
APROXIMACIÓN DE DÍA
O Club Náutico Rianxo encóntrase dentro do porto mexilloeiro de 

Rianxo, ao fondo da ría de Arousa e entre as puntas Fincheira e Porto 

Mouro. 

Unha vez dentro da ría, superadas xa a Península do Grove e a illa de 

Sálvora, poremos rumbo a pasar entre o illote Xidoiro Pedregoso e a 

illa Rúa. Continuaremos a navegar por esta canle ata superar a opo-

sición punta de Cabío – punta Barbafeita, momento no que caeremos 

050º a estribor ata acadar o meridiano 008º 50’. Situados, emenda-

remos o rumbo para navegar ao longo do meridiano en dirección N 

ata situarnos fronte á bocana do porto mentres imos caendo pouco a 

pouco cara ao NNE, evitando deste xeito un baixo con 2,3 m de auga 

situado 0,4 M ao ESE da punta Porto Mouro. 
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1 2 3CLUB NÁUTICO DE RIANXO
Peirao deportivo de Rianxo
15920 Rianxo. A Coruña

981 866 107 / 609 833 433

981 860 620

09:30-13:30

110

10

14 m

2,5 m

1,5-3 m

205 m

√

√

√



rianxo

Rianxo é sinónimo, no subconsciente popular galego, de 

ledicia, sardiñas, ondas e poesía. Todo grazas á rianxeira, 

unha das cancións máis populares de Galicia, que leva o 

xentilicio desta vila xunto ao nome da súa patroa, a Virxe de 

Guadalupe. 

Non lonxe do porto eminentemente mexilloeiro, na pouco 

transitada Rúa de Abaixo están as casas natais de varios 

dos poetas do mar que deu Rianxo; e a de Castelao, o seu 

fillo máis célebre. 

A enseada de Rianxo é unha pequena ría feita a escala dentro 

da ría de Arousa, co pequeno río Beluso ao fondo. Non faltan 

praias coma a de Tanxil (1) e saíntes, entre os que destaca 

a punta de Neixón (2) (Boiro), que conta cun castro aínda 

máis interesante se cabe, por albergar un didáctico centro de 

interpretación da cultura castrexa. 

Esta vila de Rianxo está situada na Ruta do Mar de Arousa dos 

camiños xacobeos, o que nos ofrece outro xeito de peregrinar 

á monumental cidade de Santiago de Compostela (3) (a só 

45 km) e mergullarnos no seu mar de pedra. 

3 2 1

unha vez

en terra

4 SERVIZOS NA POBOACIÓN
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Padrón

Fundación Pública Hospital da Barbanza en Ribeira • Tel.: 981 835 901
Centro de Saúde • Tel.: 981 860 169 / 981 860 173

45 km (Santiago de Compostela)



superar a oposición punta de Cabío - punta Barbafeita, momento no 

que caeremos 50 grados a estribor para comezar a navegar ao 075º 

pola canle que nos conduce entre as bateas mexilloeiras ata a bocana 

balizada de Marina Vilagarcía, que se atopa ao N das instalacións 

portuarias, entre o peirao do Ramal e o peirao de Pasaxeiros. 

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Unha vez dentro da ría de Arousa, seguindo a canle principal, 

navegaremos rumbo a pasar entre o Xidoiro Pedregoso e a illa Rúa 

(GpD(2+1) BR 21s 26m 13M) ata que vaia aparecendo polo costado 

de estribor a luz do faro de punta Cabalo (GpD(4)B 11s 13m 10M), 

na illa de Arousa, despois de ter superado a luz verde (DV 5s 5M) 

da boia que hai fronte a punta Barbafeita. Situados poremos rumbo 

a pasar entre a luz vermella do baixo Moscardiño (GpD(2)R 7s 6M) 

e o polígono de bateas “Cambados A”, con baliza amarela (DA 5s 

3M). Continuaremos a navegar sen cambiar de rumbo para deixar 

polo costado de estribor a luz verde (GpD(3)V 10s 5M) do polígono 

de viveiros flotantes “Vilagarcía B”, seguida da amarela (DA 5s 3M) 

do polígono de bateas “Vilagarcía A” polo costado de babor xunto 

coa vermella (GpD(4)R 11s 5M) do baixo Aurora. Con esta última 

pola aleta de babor teremos na proa as luces que balizan o porto de 

Vilagarcía, dirixíndonos cara a IsoB 2s 4m 10M e a CtV 1s 8m 3M e 

CtR 1s 8m 3M da bocana da mariña.

vilagarcía de arousa
Marina Vilagarcía
APROXIMACIÓN DE DÍA
Marina Vilagarcía atópase dentro das instalacións do porto comercial e 

pesqueiro de Vilagarcía de Arousa, na enseada que se forma ao W de 

punta Ferrazo, na costa S da ría de Arousa. Aquelas embarcacións que 

se encontren fóra da ría e pretendan acceder a este porto deportivo 

procederán seguindo a canle principal descrita no caso do C.N.D. de 

Ribeira. Unha vez dentro da ría, superadas xa a Península do Grove 

e a illa de Sálvora, poremos rumbo a pasar entre o illote Xidoiro 

Pedregoso e a illa Rúa. Esta canle, cuns 1.600 m de anchura e fondos 

de 60 a 70 m, é a máis segura e aconsellable para todas aquelas 

embarcacións que se dirixan ao interior da ría. Unha vez superada esta 

pola súa medianía, emendaremos o rumbo para navegar ao 025º ata 

42º 36,9’N  008º 46,7’W

9 VHF

I.H.M: 926, 415, 415C, 4153
SHOM: 5536
Admiralty: 1768, 1757
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1 2 3MARINA VILAGARCÍA
Peirao de Pasaxeiros, s/n
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

986 511 175

986 512 792

www.marinavilagarcia.com
marinavilagarcia@marinavilagarcia.com

09:00-19:00

450

45

25 m

5 m

3 m

25 m

√

70 tn

√

Diésel
Sen Chumbo



vilagarcía de arousa

A navegación por esta ría permítenos descubrir un dos eco-

sistemas máis ricos do planeta. 

O maior núcleo urbano da ría de Arousa é Vilagarcía, pero se 

sumásemos a poboación que habita nas súas marxes, nas 

penínsulas do Barbanza, ao norte, e do Salnés, ao sur, reuni-

ríase unha das maiores cidades de Galicia. 

Vilagarcía de Arousa é un dos cinco portos que en Galicia 

posúe a titularidade do Estado. Na explanada do porto ato-

pamos unha moderna zona de lecer que engadir ás tradicio-

nais zonas de vagar que se concentran na rúa da Baldosa, 

o parque da Xunqueira, á beira do río Con, e a praia de 

Compostela. 

Rodéana outros pequenos enclaves de renome local como 

Vilaxoán e Carril. Este último famoso polos seus cultivos de 

ameixa e veciño á illa de Cortegada (1), integrada no Parque 

Nacional das Illas Atlánticas. Por outra banda, é parada na 

Ruta Marítima Xacobea que cara ao interior cubre de crucei-

ros os pequenos illotes do percorrido ata as Torres do Oeste 

(2), en Catoira, e xa río arriba ata Padrón. O mellor miradoiro 

sobre a ría está no monte Lobeira.

2 1
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60 km (Santiago de Compostela)

Hospital do Salnés • Tel.: 986 568 000
Ambulatorio San Roque / Casa do Mar Vilaxoán



Seca e Sinal de Balea respectivamente. Navegaremos por esta canle 

ata a bocana do porto que se encontra igualmente balizada.  

Vindo da ría de Pontevedra navegaremos pola canle da Faxilda, a 

máis segura para pasar entre a illa de Ons e punta Faxilda. Nesta 

canle sóndanse de 9,4 a 15 m entre os baixos balizados de Picamillo 

e Faxilda. Unha vez superados estes tan só hai que pór rumbo en 

dirección á canle balizada de acceso ao porto. 

En caso de temporal do terceiro e cuarto cuadrantes non se reco-

menda a entrada neste porto.

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do N navegaremos ao abeiro da luz do faro de Corrubedo 

(GpD(2+3) BR 20s 32m B15M e R15M) afastándonos polo menos 4 

millas da costa para evitar os baixos de Corrubedo e o banco do Pra-

gueiro, deixaremos a luz do faro da illa de Sálvora (GpD(3+1)B 20s e 

GpD(3)B 20s 40m 21M) polo costado de babor e seguiremos a nave-

gar cara ao faro da illa de Ons (GpD(4)B 24s 127m 25M) á vez que 

imos caendo a babor cara á terra ata chegar á beira dos 20 m e ter 

á vista as luces da boia do baixo Pedra Seca (GpD(3)R 9s 5M) e a do 

Sinal de Balea (GpD(3)V 9s 5M). Navegaremos ata pasar entre elas 

en dirección á do baixo Seixeliño (DV 5s 5m 2M), situada xusto fronte 

á baliza do dique de abrigo do porto (GpD(4)BR 11s 7m B4 R3). 

o grove
C. N. San Vicente do Mar
Porto Pedras Negras
APROXIMACIÓN DE DÍA
O Club Náutico San Vicente do Mar encóntrase ao S da Península do 

Grove e ao NW da fermosa praia da Lanzada. Aquelas embarcacións 

que se acheguen desde a ría de Arousa deberán afastarse polo menos 

0,8 M da costa para evitar os baixos e illotes que abondan nesta por-

ción do litoral. Tras situarse fronte á praia da Lanzada, na beira dos 20 

m, procuraremos a entrada a porto balizada primeiramente pola boia 

vermella e pola boia verde que indican a presenza dos baixos Pedra 

42º 27, 47’N  008º 55,1’W

9 VHF

I.H.M: 926, 9261, 415, 415C, 416
SHOM: 5536
Admiralty: 1768, 1758
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1 2 3C. N. SAN VICENTE DO MAR
PORTO PEDRAS NEGRAS
San Vicente do Mar, s/n
36980 O Grove (Pontevedra)

986 738 430  / 986 738 325

986 73 83 25

www.cnsvicente.com
club.nautico.s.v@wanadoo.es

10:00-14:00
16:00-19:00

148

15

12 m

5 m

2 m

90 m

√

1,5 tn

32 tn

√

√

√

Diésel
Sen Chumbo



o grove

Navegar á vista de bateas (1) é unha experiencia que se ofre-

ce aquí mellor que en ningures. 

Na ría de Arousa concéntrase ata tres mil destes puntos. Des-

de o porto marisqueiro de O Grove popularizáronse os servi-

zos turísticos ao redor desta actividade, complementados coa 

explicación da vida submarina que sempre é un acuario. A 

localidade celebra unha das festas gastronómicas de máis 

fama, a Festa do Marisco, durante a ponte do Pilar. 

Todo o mundo escoitou falar do balneario da Toxa, unha illa 

(2) unida por unha fermosa ponte ao Grove, que á súa vez 

tamén foi unha illa antes de que o mar pechase o tómbolo 

da Lanzada. Os valores ambientais están ben representados 

pola enseada do Bao. 

Unha dorna (3) sobre fondo azul aparece no escudo munici-

pal. É a embarcación tradicional propia destas costas, produ-

to de xeracións de homes de mar e que aínda suca as súas 

augas. Merece a pena interesarse por ela. 

2 3 1
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√

Diésel
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Vilagarcía de Arousa

Hospital do Salnés en Vilagarcía de Arousa • 986 568 000 
Centro de Saúde • Tel.: 986 730 479 / 986 732 345 

60 km (Santiago de Compostela)
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A entrada na ría de Pontevedra ábrese entre a punta de Cabi-

castro e o cabo de Udra, que se distancian unhas 2,6 millas 

en dirección aproximadamente N-S. A ría intérnase 7 millas 

en dirección NE ata a desembocadura do río Lérez, que está 

canalizado desde Pontevedra ata a súa foz. As terras en ám-

balas beiras son altas, con anchos vales intermedios. Aínda 

que se atopa aberta ao W -ao igual ca as outras rías de-

nominadas “baixas”-, as illas de Ons e Onza, pertencentes 

ao Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, 

exercen de parapeto natural fronte aos temporais de terceiro 

e cuarto cuadrantes ao amortecer a entrada da ondada. A 

diferenza da ría de Arousa, aquí as costas son moito máis 

limpas e a concentración de bateas é sensiblemente inferior, 

o que equivale a unha navegación máis segura. 

DETALLE FARO

ría de
pontevedra

51

(1) ONS

(2) CLUB NÁUTICO DE PONTEVEDRA

1 2



Xusto tras superar a punta de Cabicastro encontrarémonos 

coa praia de Canelas, un excelente fondeadoiro, ao igual ca a 

de Montalvo, xusto antes da antedita punta. Se continuamos 

a navegar pola costa N da ría non tardaremos en atoparnos 

co porto deportivo de Portonovo, que ademais de contar cun 

excelente fondeadoiro dispón tamén de amarres para em-

barcacións en tránsito de ata 14 m. A menos de media milla 

está Nauta Sanxenxo, dotada dunhas excelentes instalacións 

capaces de acoller embarcacións de ata 44 m de eslora, e 

entre ambos os dous, outro excelente fondeadoiro, o da praia 

de Silgar. 

Ademais destes dous portos deportivos, a ría de Pontevedra 

conta con outros tres: o Club Naval de Pontevedra, o R.C. 

de Mar de Aguete e o porto deportivo de Beluso. Este último 

non ofrece servizos ás embarcacións que veñan de paso. O 

primeiro encóntrase ao fondo da ría e chégase remontando 

durante uns centos de metros o propio curso do río Lérez, 

dragado e balizado para a navegación de embarcacións que 

non superen os dous metros de calado nin os 12 m de altura 

máxima (esta última limitación é debida a que a canle pasa 

baixo A Ponte da Barca). Ten a vantaxe de estar situado en 

pleno centro da cidade de Pontevedra, que pode visitarse a 

PONTEVEDRA
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pé desde o mesmo porto. O R.C.M. de Aguete encóntrase na 

costa S da ría e moi preto das praias de Loira, Aguete, Mogor 

e Portocelo, indicadas para fondear. 

O tramo de costa que vai de Aguete a Bueu é baixo e con 

abundantes praias de area, en xeral limpo e sen case perigos 

que se distancien da liña de costa. O único perigo a ter en 

conta son as bateas fondeadas entre o porto pesqueiro de 

Bueu e o deportivo de Beluso, ben visibles durante o día pero 

perigosas na noite e con néboa. De Beluso ata superar o 

cabo de Udra encóntranse os baixos de Cabezo da Mourisca, 

distanciados media milla da costa e balizados por unha torre-

baliza de cor verde.

(1) FARO DE ONS

(2) COMBARRO

(3) CALA. ILLA DE ONS

1

2 3
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portonovo
Club Náutico de Portonovo

42º 23,7’N  008º 49,1’W

9 VHF

I.H.M: 416, 416A, 9251, 4161
SHOM: 7596
Admiralty: 1758

APROXIMACIÓN DE DÍA
O C.N. de Portonovo encóntrase na costa N da ría de Pontevedra. A 

entrada neste porto non ofrece maior dificultade ca a da propia entrada 

na ría. A continuación descríbense as súas canles de acceso:  

• A primeira delas pasa entre o baixo Faxilda e o Picamillo, sóndanse 

entre 9,4 m e 15 m e é a principal para entrar pola boca do NW. 

Para tomar este paso abonda con levar enfilado ao 325º o monte 

Facho -en Corrubedo- co máis saínte cara ao mar da península do 

Grove.  

• A segunda das canles pasa entre os baixos dos Camoucos e a illa 

de Ons, a penas ten 0,3 M de ancho e sóndanse entre 7 e 15 m. 

Estes baixos están balizados, así que non haberá máis que achar 

a media do paso entre a illa de Ons e a baliza. Se pasada a canle 

quérese continuar a navegar preto e paralelamente á illa de Ons 

para o S haberá que afastarse desta polo menos 400 m.

• A terceira das canles é a que pasa pola boca do SW, é a máis 

segura e a única abordable con calquera tipo de mar.  

Unha vez esteamos dentro da ría veremos o C.N. Portonovo xusto 

antes de Nauta Sanxenxo.  

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do Sur navegaremos á procura da boca de entrada do SW, a 

que pasa entre o faro de punta Couso (GpD(3)BV 10,5s 20m B10M 

V8M) e o da illa de Ons (GpD(4)B 24s 127m 25M). Estando na opo-

sición dos mesmos navegaremos rumbo 040º aproximadamente, ata 

ter á vista pola proa a luz vermella (GpD(3)R 6s 10m 4M) do extremo 

do dique de abrigo do porto. 

1 32CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO
Peirao do Chasco, s/n
36970 Portonovo - Sanxenxo (Pontevedra)

986 723 266

986 724 175

10:00-14:00 / 16:30-19:30
Martes a domingo de 10:00-14:00

158

16

14 m

8 m

2 m
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170 m

√

110 tn

5 tn

15

√

√

√
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• A segunda das canles 

pasa entre os baixos dos 

Camoucos e a illa de Ons, 

a penas ten 0,3 m de ancho e sóndanse entre 7 e 15 m. Es-

tes baixos están balizados, así que non haberá máis que achar a 

media do paso entre a illa de Ons e a baliza. Se pasada a canle 

quérese continuar a navegar preto e paralelamente á illa de Ons 

para o S haberá que afastarse desta polo menos 400 m. 

• A terceira das canles é a que pasa pola boca do SW, é a máis 

segura e a única abordable con calquera tipo de mar.   

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do Sur navegaremos á procura da boca de entrada do SW, a que 

pasa entre o faro de punta Couso (GpD(3)BV 10,5s 20m B10M V8M) 

e o da illa de Ons (GpD(4)B 24s 127m 25M). Estando na oposición 

dos mesmos navegaremos rumbo 040º aprox. ata ter á vista pola 

proa a luz vermella (CtR 1s 7m 4M) do extremo do dique de abrigo do 

porto, e a verde (GpD(3)V 9s 6m 2M) da baliza de entrada. 

1 32NAUTA SANXENXO
Avda. Augusto González Besada, s/n
36960 Sanxenxo (Pontevedra)

986 720 517

986 720 578

www.sanxenxo.org
nauta@sanxenxo.org

09:30-13:30
16:00-20:00

379

10%

44 m

7,5 m

3,5/4 m

70 m

√

64 Tn

5 Tn

√

√

√

Diésel
Sen Chumbo

sanxenxoNauta Sanxenxo

42º 23,8’N   008º 48,1’W

9 VHF

I.H.M: 416, 416A, 925, 4161
SHOM: 7596
Admiralty: 1758

APROXIMACIÓN DE DÍA
Nauta Sanxenxo encóntrase na costa N da ría de Pontevedra e a tan 

só 0,6 M de Portonovo. A entrada neste porto non ofrece maior difi-

cultade ca a da propia entrada na ría. A continuación descríbense as 

súas canles de acceso: 

• A primeira delas pasa entre o baixo Faxilda e o Picamillo, sóndanse 

entre 9,4 m e 15 m e é a principal para entrar pola boca do NW. 

Para tomar este paso abonda con levar enfilado ao 325º o monte 

Facho -en Corrubedo- co máis saínte cara ao mar da península do 

Grove.  

2006





1 2 3

A súa situación e bonanza climatolóxica convertérona na capi-

tal de veraneo das Rías Baixas. 

A reputación de Sanxenxo foi crecendo conxuntamente co 

seu desenvolvemento inmobiliario e a consolidación da maior 

oferta de servizos hostaleiros de Galicia. Todo isto non é alleo 

ao seu porto deportivo, un dos máis concorridos en tempora-

da alta, amarre das mellores embarcacións de lecer. Arredor 

dos portos pesqueiros e a lonxa de Portonovo, concéntranse 

numerosos restaurantes que ofertan a gran variedade de ma-

riscos da zona. 

A poboación turística repártese polo día nas tranquilas praias. 

Coñecidos areais como Areas, Nanín, Silgar (1), Portono-

vo e Canelas cara á ría; ou cara ao mar aberto, protexidos 

por pequenas enseadas: Paxariñas, Montalvo, Pociñas, sen 

esquecernos da extensa praia da Lanzada coa ermida de 

Nosa Señora (2)... que preparan o corpo para gozar do am-

biente nocturno. 

Non debemos deixar de visitar, nos arredores, Combarro, per-

correr as súas rúas tipicamente mariñeiras, esculpidas sobre 

a rocha viva, ata chegar á súa singular aliñación de hórreos 

(3) á beira do mar.

en terra
unha vez

SERVIZOS NA POBOACIÓN4
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Pontevedra

Complexo Hospitalario de Pontevedra • Tel.: 986 800 000
Centro de Saúde • Tel.: 986 723 128 

50 km (Vigo)
80 km (Santiago de Compostela)

sanxenxo



pontevedra
Club Naval de Pontevedra

42º 26,1’N  008º 38,9’ W

9 VHF

I.H.M: Non aparece
SHOM: Non aparece
Admiralty: Non aparece

APROXIMACIÓN DE DÍA
O Club Naval de Pontevedra encóntrase ao fondo da ría de Pontevedra, 

fóra de carta por estar dentro do propio leito do río Lérez. O seu acceso, 

malia terse dragado a canle, vese limitado pola falla de calado (2 m 

en baixamar escorada) e pola presenza da ponte da Barca, que non 

permite o paso a veleiros con máis de 12 m de altura. Malia todo é un 

porto moi seguro e atópase en pleno centro da cidade de Pontevedra. 

Para acceder ata el tan só hai que navegar cara ao fondo da ría ata 

entrar pola boca da canle, balizada por torres. 

A entrada na ría de Pontevedra descríbese no caso de Nauta 

Sanxenxo.  

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do Sur navegaremos á procura da boca de entrada na ría de 

Pontevedra do SW, a que pasa entre o faro de punta Couso (GpD(3)BV 

10,5s 20m B10M V8M) e o da illa de Ons (GpD(4)B 24s 127m 25M).  

Estando na oposición dos mesmos navegaremos rumbo 040º aprox. 

ata ter á vista polo costado de estribor a luz verde (GpD(2)V 7s 12m 

5M) do baixo Cabezo da Mourisca, situada a pouco máis de media 

milla ao NE do cabo de Udra. Continuamos a navegar cara ao NE 

rumbo a pasar xunto á luz vermella (IsoR 5s 4M) da boia do baixo 

Cabezo de Mozarrán. Con esta polo costado de babor xa teremos á 

vista, pola proa, a luz do faro (GpOc(3)B 8s 35m 11M) de punta Tenlo 

Chico da illa Tambo e a da boia do emisario submarino (GpD(4)A 11s 

5M) situada a pouco menos de media milla ao E de punta Tenlo. Si-

tuados coa illa Tambo polo través de babor teremos as luces do porto 

de Marín (principalmente GpD(3)V 9s 9m 6M) por estribor e a proa as 

da canalización do río Lérez con resplandores vermellos e verdes que 

nos conducirán ata porto sen problema ningún. 
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1 2 3CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA
Avenida del Uruguay, s/n
36002 Pontevedra

986 861 022

986 861 022

12:00-14:00
16:00-21:00

120

10

15 m

2 m

2 m

√

12 tn

Diésel
Sen Chumbo
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Recalar en Pontevedra é abraiarse da importancia do seu gre-

mio de Mareantes, oficio e arte de navegar. 

A cidade conserva un dos mellores cascos antigos de Gali-

cia que percorrer baixo os soportais, repleto de referencias a 

antigos e prósperos comercios e labores: a igrexa de Santa 

María (1), de fachada plateresca, obra piadosa da confraría 

de navegantes, ou a praza e fonte da Ferrería, a praza da 

Leña, da Verdura (2).... No Museo Provincial (3) exhíbense, 

entre outras coleccións, restos arqueolóxicos relacionados coa 

pesca. 

Para atracar xa non traspasamos as antigas pontes do río Lé-

rez, pero acaroámonos aínda ao que foi o arrabalde medieval 

extra muros da Moureira, raiando o fondo da ría desta vila 

peregrina capital da Ruta Xacobea Portuguesa. 

Nos arredores poderemos visitar o mosteiro de San Xoán de 

Poio, e algo máis lonxe, Combarro. 

en terra
unha vez

4 SERVIZOS NA POBOACIÓN
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35 km (Vigo)

Complexo Hospitalario de Pontevedra • Tel.: 986 800 000

pontevedra



marín
R.C. de Mar de Aguete
APROXIMACIÓN DE DÍA
O Real Club de Mar de Aguete encóntrase na costa SE da ría de 

Pontevedra, entre Marín e punta Loira, ben visible desde o mar pola 

cantidade de barcos fondeados e os espigóns. Para chegar ata el 

non hai máis que seguir calquera das entradas na ría. A continuación 

descríbense ás súas canles de acceso:  

• A primeira delas pasa entre o baixo Faxilda e o Picamillo, sóndanse 

entre 9,4 m e 15 m e é a principal para entrar pola boca do NW. 

Para tomar este paso abonda con levar enfilado ao 325º o monte 

Facho -en Corrubedo- co máis saínte cara ao mar da península do 

Grove.  

• A segunda das canles pasa entre os baixos dos Camoucos e a illa 

de Ons, a penas ten 0,3 M de ancho e sóndanse entre 7 e 15 m. 

Estes baixos están balizados, así que non haberá máis que achar 

a media do paso entre a illa de Ons e a baliza. Se pasada a canle 

quérese continuar a navegar preto e paralelamente á illa de Ons 

para o S, haberá que afastarse desta polo menos 400 m. 

• A terceira das canles é a que pasa pola boca do SW, é a máis 

segura e a única abordable con calquera tipo de mar. 

Unha vez dentro da ría navegaremos cara ao interior deixando pola 

aleta de estribor a enseada de Bueu percorrendo a costa SE da ría o 

suficientemente próximos á terra para poder ver as instalacións do 

club de mar.

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do Sur navegaremos á procura da boca de entrada na ría de 

Pontevedra do SW, a que pasa entre o faro de punta Couso (GpD(3)BV 

10,5s 20m B10M V8M) e o da illa de Ons (GpD(4)B 24s 127m 25M). 

Estando na oposición dos mesmos navegaremos rumbo 040º aprox. 

ata ter á vista polo costado de estribor a luz verde (GpD(2)V 7s 12m 

5M) do baixo Cabezo da Mourisca, situada a pouco máis de media 

milla ao NE do cabo de Udra. Continuamos a navegar cara ao NE 

rumbo a pasar xunto á luz vermella (IsoR 5s 4M) da boia do baixo 

Cabezo de Mozarrán. Con esta polo costado de babor xa teremos á 

vista, pola proa, a luz do faro (GpOc(3)B 8s 35m 11M) de punta Tenlo 

Chico da illa do Tambo e a da boia do emisario submarino (GpD(4)A 

11s 5M) situada a pouco menos de media milla ao E de punta Tenlo, 

e pola amura de estribor as luces verdes (GpD(4)V 11s 3M e GpD(2)V 

7s 1M)  que balizan a entrada a porto.
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1 2 3REAL CLUB DE MAR DE AGUETE
Avda. Juan Gago de Mendoza, 167
36900 Marín (Pontevedra)

986 702 373

986 702 708

www.ctv.es/users/rcma
rcma@ctv.es

15:00-21:00

60 (só no 
veran)

15

3,5 m

2,5 m

80

1 tn

√

Diésel
Sen Chumbo

42º 22,5’N  008º 44,1’W

Non atenden

I.H.M: 416, 416 A, 9251, 4162
SHOM: 7596
Admiralty: 1758



A proximidade da capital provincial non lle fixo perder a Marín 

a súa personalidade e aproveita con habilidade as súas bazas 

turísticas. Trátase do gran porto pesqueiro e comercial da ría 

de Pontevedra; o seu tráfico de mercadorías é un dos máis 

importantes de Galicia. O seu nome vai asociado ao da Escola 

Naval Militar (1) e ao buque escola Juan Sebastián Elcano, 

quizais amarrado a porto tras unha nova volta ao mundo. 

A navegación deportiva recala en Aguete: porto, praia e pobo. 

A costa é unha sucesión de beiras rochosas, nítidas augas e 

limpos areais protexidos pola vexetación. En praias coma a de 

Mogor, atopamos un interesante conxunto de petróglifos co 

seu misterioso labirinto, en bo estado de conservación e acce-

sible en primeira liña de costa. A illa de Tambo (2) que agora 

no interior da ría, déixase cobizar polas miradas. 

Cara ao interior da península do Morrazo, a área recreativa do 

alto de Cotorredondo e da lagoa de Castiñeiras (3) ofrece 

un miradoiro natural sobre as Rías Baixas.

en terra
unha vez

2
1 3

4 SERVIZOS NA POBOACIÓN
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Pontevedra

Complexo Hospitalario de Pontevedra • Tel.: 986 800 000
Centro de Saúde • Tel.: 986 880 316 

40 km (Vigo)

marín
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ría de
vigo

As rías de Vigo e Baiona ábrense entre a escarpada costa do 

cabo do Home e cabo Silleiro espallándose cara ao ENE nun 

brazo de mar que acada as 15 millas de lonxitude. Acada á 

súa maior angostura (700 m) no estreito de Rande, xusto 

baixo a ponte que leva o seu nome, a partir do que se abre 

no que se denomina enseada de San Simón, unha baía moi 

protexida de todos os ventos onde se atopa a illa que leva o 

seu nome. Ao fondo desta enseada o calado descende e en 

baixamar fórmanse numerosas secas. 

As espléndidas illas Cíes, pertencentes ao Parque Nacional 

Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, sitúanse xusto á 

entrada da ría impedindo o paso dos mares do terceiro e 

cuarto cuadrantes e convertendo á ría nun porto natural ben 

abrigado. 

(1) ILLA DE SAN SIMÓN 

(2) PANXÓN

2

1
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 As beiras da ría son accidentadas e están repletas de arre-

cifes, ademais de varias bateas de mexillóns (aínda que en 

moita menor concentración que no caso da ría de Arousa), 

polo que haberá que extremar as precaucións e afastarse 

ben da costa. En xeral o acceso de noite non ofrece maiores 

complicacións ata chegar ao porto de Vigo e as súas mari-

ñas, e aínda menos ata o de Baiona. 

Dentro da ría hai numerosos portos deportivos, a maioría con 

todo tipo de servizos para o navegante que veña de paso 

e outros só para propietarios. Entre os primeiros temos, na 

costa meridional e segundo entramos na ría, o C.N. Rodeira 

de Cangas e o Club Social Moaña Mar de Moaña. Ambos 

prestan os seus servizos e dispoñen de amarres para as 

embarcacións de paso. Na outra beira, na ría de Baiona, 

contamos co P.D. de Baiona e o Monte Real Club de Yates, 

ambos con todo o necesario para embarcacións de paso de 

ata 40 m de eslora. Na costa S de Vigo temos Marina Davila 

Sport, o Liceo Marítimo de Bouzas, o R.C.N. de Vigo e Marina 

Punta Lagoa, todos eles moi ben situados no centro ou 

RÍA DE VIGO. AO FONDO ENSEADA DE SAN SIMÓN.



proximidades da cidade de Vigo. Existen outras instalacións 

náutico-deportivas como as de Domaio e Teis que só ofrecen 

servizos aos propietarios. 

En canto aos puntos de fondeo, a lista é interminable e ato-

paremos tantos coma praias areosas e calas hai na ría, xa 

que toda ela é boa para o fondeo por estar moi ben protexida 

dos mares e ventos. Na ría de Baiona salientamos os existen-

tes fronte á praia de Ladeira, a de Panxón e Monterreal, e na 

ría de Vigo son moi recomendables os existentes entre a illa 

de Toralla e Canido, os da enseada de Liméns, a de Cangas 

e a de Barra, este último xusto á entrada da ría. 

Dentro da ría hai que extremar as precaucións polo abundan-

te tráfico de buques mercantes con destino ao importante 

porto pesqueiro e industrial de Vigo, no que recalan buques 

de máis de 300 m de eslora. 

A costa que vai desde cabo Silleiro ata a desembocadura do 

Miño é inaccesible, agás do porto pesqueiro da Guarda, non 

posúe abeiro algún e está repleta de arrecifes. 
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(1) ILLA DE TORALLA. CANIDO

(2) RÍA DE VIGO

1 2



cangas

42º15,61’N  008º46,92’ W

9 VHF

I.H.M: 416, 416B, 9242, 4165
SHOM: 7595
Admiralty: 2548, 1757

Club Náutico de Rodeira
APROXIMACIÓN DE DÍA
O porto deportivo de Cangas encóntrase na costa N da ría de Vigo, 

entre o cabo Balea e punta Rodeira. Para arribar ao porto entraremos 

na ría pola canle S, a principal, seguindo o rumbo marcado pola en-

filación de cabo Estai (069º), e despois de ter superado a oposición 

punta Lameda – cabo Vicos (na illa de San Martiño) poremos rumbo 

ao 041º que nos marca a enfilación da torre-baliza Borneira (ao S do 

cabo Balea) coa torre da praia Rodeira e o monte-faro Domaio; se-

guiremos este rumbo ata deixar a baliza vermella de pedra Borneira 

por babor, momento no que xa teremos o espigón do porto pesqueiro 

de Cangas á vista. En canto dobremos o espigón de abrigo exterior 

atoparémonos co peirao pesqueiro cara a babor e o deportivo ao N 

do espigón interior. 

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do S navegaremos á procura da luz do faro das illas Cíes 

(GpD(2)B 8s 187m 22M) e a do cabo Silleiro (GpD(2+1)B 15s 82m 

24M). Cando teñamos esta última por estribor navegaremos ata pa-

sar entre a baliza do illote Boeiro (GpD(2)R 8s 23m 5M) e o punto 

cardinal W (GpCt(9)B 15s 5M) dos illotes das Serralleiras. Situados, 

navegaremos seguindo a enfilación 069º do cabo Estai (ant IsoB 2s 

18m 18M e post a 660 m da ant OcB 4 50m 18M) ata estar na opo-

sición da luz de punta Lameda (GpD(2)V 8s 29m 5M) e cabo Vicos 

(GpD(3)R 9s 94m 10M). Situados, navegaremos ao 040º á procura 

da luz do baixo Tofiño (GpD(4)V 14s 11m 5M) e a da pedra Borneira 

(GpD(2)R 7s 13m 7M). Deixando por babor a do baixo Salgueirón 

(GpD(2+1)R 15s 5M xa teremos polo costado de babor as luces dos 

espigóns do porto de Cangas (DR 5s 10m 5M, GpD(2+1)R 15s 2m 

1M e DV 4s 1M). 
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1 32CLUB NAUTICO DE RODEIRA
Porto Deportivo, s/n
36940 Cangas (Pontevedra)

986 304 246 / 647 641 238

986 304 246

www.nauticorodeiracangas.com

08:00-13:00
14:00-16:30

247

24

20 m

5 m

3,5 m

125 m

8 tn

64 tn

√

Diésel
Sen Chumbo



A península do Morrazo ofrécenos unha perspectiva diferente 

da ría de Vigo. 

O porto de Cangas concentra unha grande actividade e aní-

mase co continuo tráfico de transbordadores con Vigo, espe-

cialmente no verán. Dentro do casco urbano é recomendable 

observar a arquitectura tradicional reflectida nas súas casas 

con patín e a visita á Excolexiata (1). Unha obra singular 

é tamén a antiga estación meteorolóxica coñecida coma O 

Reloxo (2). 

Historicamente, Cangas foi un cobizado porto como amosa o 

feito de ter sido devastada e reconstruída numerosas veces 

tralos saqueos de piratas, normandos e berberiscos. A litera-

tura popular garda a lembranza das mulleres enlouquecidas 

ao perecer tódolos homes no ataque dos turcos en 1617 e 

acusadas de meigas pola Inquisición. 

Nos arredores, atopamos excelentes areais como a praia de 

Barra, ao dobrar a espectacular Costa da Vela, situada no es-

treito do cabo Home e fronte ás illas Cíes. Tamén poderíamos 

achegarnos ao cruceiro barroco do Hío (3), o máis famoso e 

fermoso de Galicia. 

1 3 2

en terra
unha vez
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4 SERVIZOS NA POBOACIÓN

Arcade

Complexo Hospitalario Xeral-Cíes en Vigo • Tel.: 986 816 000
Centro de Saúde • Tel.: 986 392 028

50 km (Vigo)

cangas



moaña

42º16,37’N  008º44,08’ W

9 VHF

I.H.M: 416, 416B, 4165
SHOM: 7595
Admiralty: 2548, 1757

Club Social Moaña Mar
APROXIMACIÓN DE DÍA
As instalacións portuarias do Club Social Moaña Mar encóntranse 

entre o porto pesqueiro de Con e o de Moaña, na costa N da ría de 

Vigo. Para arribar a porto entraremos na ría pola canle S, a principal, 

seguindo o rumbo marcado pola enfilación de cabo Estai, e despois de 

ter superado a oposición punta Lameda – cabo Vicos poremos rumbo 

ao 041º que nos marca a enfilación da torre-baliza Borneira (ao S do 

cabo Balea) coa torre da praia Rodeira e o monte-faro Domaio. Unha 

vez teñamos a illa de Toralla ao través de estribor, poremos rumbo 

para deixar a baliza do baixo Tofiño por estribor e, posteriormente, 

continuaremos a navegar cara ao interior da ría deixando a boia do 

baixo Rodeira e a de Con de Pego polo costado de babor para ter xa 

pola proa as instalacións do porto de Con, Moaña e Moaña Mar. 

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do S navegaremos á procura da luz do faro das illas Cíes 

(GpD(2)B 8s 187m 22M) e a do cabo Silleiro (GpD(2+1)B 15s 

82m 24M). Cando teñamos esta última por estribor, navegaremos 

ata pasar entre a baliza do illote Boeiro (GpD(2)R 8s 23m 5M) e 

o punto cardinal W (GpCt(9)B 15s 5M) dos illotes das Serralleiras. 

Situados, navegaremos seguindo a enfilación 069º do cabo Estai 

(ant IsoB 2s 18m 18M e post a 660 m da ant OcB 4 50m 18M) 

ata estar na oposición da luz de punta Lameda (GpD(2)V 8s 29m 

5M) e cabo Vicos (GpD(3)R 9s 94m 10M). Situados, navegaremos 

ao 040º á procura da luz do baixo Tofiño (GpD(4)V 14s 11m 5M) e a 

da pedra Borneira (GpD(2)R 7s 13m 7M). Deixando por babor as da 

boia do Baixo Rodeira “10” (GpD(3)R 9s 5M) e a do baixo Salgueirón 

(GpD(2+1)R 15s 5M) e por estribor as do porto de Vigo, navegaremos 

a pasar ao S do baixo Con de Pego (GpD(4)R 11s 9m 5M) á procura 

das do porto do Con (GpD(4)R 11s 11m 5M) e Moaña (GpD(3)R 9s 

9m 5M), xusto entre as que se atopa o porto deportivo Moaña Mar, 

coas súas luces vermella e verde de entrada a porto.
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1 32CLUBE SOCIAL MOAÑA MAR
Concepción Arenal, 279
36950 Moaña (Pontevedra)

986 311 140 

986 311 140

www.moanamar.es
info@moanamar.es

09:00-13:00 / 16:00-20:00
de luns a venres

347

17

16 m

15 m

2

√
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4 SERVIZOS NA POBOACIÓN

moaña

unha vez

en terra
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O municipio de Moaña mantén unha gran tradición pesquei-

ra e conserveira e na actualidade conta con importantes 

estaleiros. Por outra banda, no seu porto pesqueiro tamén 

amarran gran cantidade de barcos mexilloeiros pois xusto en 

fronte hai fondeadas varias ducias de bateas. 

Polos seus montes os afeccionados ao excursionismo terán 

a oportunidade de percorrer a ruta que remonta o leito do 

río da Fraga, que se interna entre bosques ata chegar ao 

miradoiro que leva o seu nome. No traxecto irémonos en-

contrando cunha vintena de muíños de auga, moitos deles 

rehabilitados. Tamén os afeccionados ao golf poden practicar 

este deporte nas proximidades cunhas vistas senlleiras da 

ría de Vigo (1). 

Entre os seus monumentos sobresae a igrexa de San Marti-

ño (2), que conserva a súa portada románica, e como restos 

prehistóricos o dolmen de Chan da Arquiña (3) no monte 

Domaio. 

Arcade

Complexo Hospitalario Xeral-Cíes en Vigo • Tel.: 986 816 000

24 km (Vigo)

1 2 3



42º 18,056’ N 008º 39,148’ W

9 VHF

I.H.M: 416, 416B, 4165
SHOM: 7595
Admiralty: 2548, 1757

APROXIMACIÓN DE DÍA
As instalacións portuarias do Porto de Santo Adrán de Cobres encón-

transe na costa N da ría de Vigo. Para arribar a porto entraremos na ría 

pola canle S, a principal, seguindo o rumbo marcado pola enfilación 

do cabo Estai, e despois de ter superado a oposición punta Lameda 

– cabo Vicos poremos rumbo ao 041º que nos marca a enfilación da 

torre-baliza Borneira (ao S do cabo Balea) coa torre da praia Rodeira 

e o monte-faro Domaio. Unha vez teñamos a illa de Toralla ao través 

de estribor, poremos rumbo para deixar a baliza do baixo Tofiño por 

estribor e, posteriormente, continuaremos a navegar cara ao interior 

1 32PORTO SANTO ADRÁN DE COBRES
Peirao de Santo Adrán de Cobres
36141 Vilaboa (Pontevedra)

986 673 807

986 672 545

10:00-13:30
16:00-20:00

210

21

18 m

4,5 m

3 m

√

da ría deixando a boia do baixo Rodeira e a do Con de Pego polo 

costado de babor para ter xa pola proa as instalacións do porto do 

Con, Moaña e Moaña Mar. 

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do S navegaremos á procura da luz do faro das illas Cíes 

(GpD(2)B 8s 187m 22M) e a do cabo Silleiro (GpD(2+1)B 15s 82m 

24M). Cando teñamos esta última por estribor, navegaremos ata pa-

sar entre a baliza do illote Boeiro (GpD(2)R 8s 23m 5M) e o punto 

cardinal W (GpCt(9)B 15s 5M) dos illotes das Serralleiras. Situados, 

navegaremos seguindo a enfilación 069º do cabo Estai (ant. IsoB 2s 

18m 18M e post. a 660 m da ant. OcB 4 50m 18M) ata estar na opo-

sición da luz de punta Lameda (GpD(2)V 8s 29m 5M) e cabo Vicos 

(GpD(3)R 9s 94m 10M). Situados, navegaremos ao 040º á procura 

da luz do baixo Tofiño (GpD(4)V 14s 11m 5M) e a da pedra Borneira 

(GpD(2)R 7s 13m 7M). Deixando por babor as da boia do Baixo Ro-

deira “10” (GpD(3)R 9s 5M) e a do baixo Salgueirón (GpD(2+1)R 15s 

5M) e por estribor as do porto de Vigo, navegaremos a pasar ao S 

do baixo Con de Pego (GpD(4)R 11s 9m 5M) á procura das do porto 

do Con (GpD(4)R 11s 11m 5M) e Moaña (GpD(3)R 9s 9m 5M), xusto 

entre as que se atopa o porto deportivo Moaña Mar, coas súas luces 

vermella e verde de entrada a porto.

Porto de Santo Adrán de Cobres
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Arcade

Complexo Hospitalario Xeral-Cíes en Vigo • Tel.: 986 816 000

24 km (Vigo)

Cara ao nordeste a ría estreitase en Rande, onde é atravesada 

pola autoestrada que une Vigo co norte de Galicia grazas a unha 

espectacular ponte (1) tensada que, a xeito de gran batea, fúndese 

harmoniosamente coma as que cobren a superficie mariña da súa 

contorna. Tras o estreito xorde a parroquia de Santo Adrán de 

Cobres, que descansa fronte á protexida enseada de San Simón 

(2) declarada Lugar de Importancia Comunitaria da Rede Natura 

2000. Nesta enseada emerxe a histórica illa de San Simón que, 

por estar algo afastada da costa, foi habitada nun principio polos 

templarios, posteriormente albergou un mosteiro e despois un 

lazareto. De 1936 a 1943 foi utilizada como cárcere para presos 

políticos e na actualidade é un espazo rehabilitado para usos 

culturais. 

Consérvase neste municipio de Vilaboa un dos Entroidos máis 

vistosos, cos seus personaxes de Damas e Galáns (3) engalanados 

con fermosura. Nos seus montes existen excelentes miradoiros 

sobre as rías de Pontevedra e Vigo desde os que se pode ver a 

de Arousa. Este é o caso do miradoiro do alto de Cotorredondo 

(525 m). 

vilaboa

1 3 2



vigo

42º 15’N  008º 42’W

9 VHF

I.H.M: 416, 416B, 4165
SHOM: 7595
Admiralty: 2548, 1757

Marina Punta Lagoa
APROXIMACIÓN DE DÍA
Marina Punta Lagoa encóntrase ao pé do Monte da Guía, ao N da 

enseada de Vigo, onde rematan as instalacións portuarias do porto 

comercial de Vigo. 

Para arribar a porto entraremos na ría pola canle S, a principal, se-

guindo o rumbo marcado pola enfilación luminosa de cabo Estai, e 

despois de ter superado a oposición punta Lameda - cabo Vicos po-

remos rumbo ao 041º que nos marca a enfilación da torre-baliza 

Borneira (ao S do cabo Balea) coa torre da praia Rodeira e o monte-

faro Domaio. Unha vez teñamos a illa de Toralla ao través de estribor, 

poremos rumbo para deixar a baliza do baixo Tofiño por estribor, mo-

mento no que xa teremos á vista as instalacións do porto comercial 

de Vigo. Ao final das mesmas, baixo o Monte da Guía, atópase Marina 

Punta Lagoa. 

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do S navegaremos á procura da luz do faro das illas Cíes 

(GpD(2)B 8s 187m 22M) e a do cabo Silleiro (GpD(2+1)B 15s 82m 

24M). Cando teñamos esta última por estribor navegaremos ata 

pasar entre a baliza do illote Boeiro (GpD(2)R 8s 23m 5M) e o punto 

cardinal W (GpCt(9)B 15s 5M) dos illotes das Serralleiras. Situados, 

navegaremos seguindo a enfilación 069º do cabo Estai (ant. IsoB 

2s 18m 18M e post. a 660 m da ant. OcB 4 50m 18M) ata estar 

na oposición da luz de punta Lameda (GpD(2)V 8s 29m 5M) e cabo 

Vicos (GpD(3)R 9s 94m 10M). Situados, navegaremos ao 040º á 

procura da luz do baixo Tofiño (GpD(4)V 14s 11m 5M) e a da pedra 

Borneira (GpD(2)R 7s 13m 7M) ata obter pola amura de estribor a luz 

do faro da Ermida da nosa Señora da Guía (GpOc(2+1)B 20s 37m 

15M). Navegaremos entón cara a ela ata ter xusto pola proa a luz 

(CtV 1s 2M) do dique de Marina Punta Lagoa, deixando polo costado 

de estribor todas as luces do porto comercial e pesqueiro de Vigo.
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1 32MARINA PUNTA LAGOA
Baixada á Lagoa, s/n. Teis
36207 Vigo (Pontevedra)

986 374 305

986 262 133

www.marinapuntalagoa.com

08:00-13:00
14:00-16:30

335

35

24 m

4,5 m

3,5 m

20 m

√

5 tn

110 tn

√

√

Diésel
Sen Chumbo



vigoReal Club Náutico de Vigo

42º 14,5’N  008º 43,4’W

9 VHF

I.H.M: 416, 416B, 4165
SHOM: 7595
Admiralty: 2548, 1757

APROXIMACIÓN DE DÍA
O Real Club Náutico de Vigo atópase ao E do peirao de Transatlánticos 

do importantísimo porto comercial e pesqueiro de Vigo. 

Para arribar a porto entraremos na ría pola canle S, a principal, se-

guindo o rumbo marcado pola enfilación luminosa de cabo Estai, e 

despois de ter superado a oposición punta Lameda – cabo Vicos po-

remos rumbo ao 041º que nos marca a enfilación da torre-baliza Bor-

neira (ao S do cabo Balea) coa torre da praia Rodeira e o monte-faro 

Domaio. Unha vez teñamos a illa de Toralla ao través, poremos rumbo 

para deixar a baliza do baixo Tofiño por estribor, momento no que xa 

teremos á vista a luz verde do peirao de transatlánticos. Tras dobrala 

xa se pode ver a bocana balizada do Real Club Náutico de Vigo.  

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Cando teñamos esta última polo costado de estribor navegaremos ata 

pasar entre a baliza do illote Boeiro (GpD(2)R 8s 23m 5M) e o punto 

cardinal W (GpCt(9)B 15s 5M) dos illotes das Serralleiras. Situados, 

navegaremos seguindo a enfilación 069º do cabo Estai (anterior IsoB 

2s 18m 18M e posterior a 660 m da anterior OcB 4 50m 18M) ata 

estar na oposición da luz de punta Lameda (GpD(2)V 8s 29m 5M) 

1 32REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
As Avenidas, s/n 
36202 Vigo (Pontevedra)

986 449 694 / 986 447 441

986 449 695

www.rcnauticovigo.com
puertodeportivo@rcnauticovigo.com

10:00-14:00 / 16:00-19:00
Sábados de 10:00-13:00

480 

10%

35 m

10 m

2-6 m

15 m

√

4 tn

32 tn

√

e cabo Vicos (GpD(3)R 9s 94m 10M). Situados, 

navegaremos ao 040º á procura da luz do baixo 

Tofiño (GpD(4)V 14s 11m 5M) e a da pedra 

Borneira (GpD(2)R 7s 13m 7M) ata ter á vista pola amura de estribor a 

luz do faro da Ermida da nosa Señora da Guía (GpOc(2+1)B 20s 37m 

15M). Navegaremos entón cara a ela deixando as luces do Terminal 

de Transbordadores, do porto de Bouzas, do peirao de Bervés e o de 

Transatlánticos polo costado de estribor ata ver as luces de entrada 

no R.C.N., CtR 1s 10m 5M e CtV 1s 10m 5M.  
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√

√

Diésel
Sen Chumbo



vigo
Marina Davila Sport
APROXIMACIÓN DE DÍA
Marina Davila Sport encóntrase na costa S da ría de Vigo, na dársena 

de Bouzas do porto de Vigo. 

Para arribar a porto entraremos na ría pola canle S, a principal, seguin-

do o rumbo marcado pola enfilación luminosa do cabo Estai, e des-

pois de ter superado a oposición punta Lameda – cabo Vicos poremos 

rumbo ao 041º que nos marca a enfilación da torre-baliza Borneira (ao 

S do cabo Balea) coa torre da praia Rodeira e o monte-faro Domaio. 

Unha vez teñamos a illa de Toralla ao través, poremos rumbo para 

deixar a baliza do baixo Tofiño por estribor. A partir deste momento 

seguiremos o balizamento ata encontrar o que indica a entrada na 

dársena de Bouzas. Tan pronto dobremos o espigón cara a estribor xa 

estaremos ante as instalacións de Marina Davila Sport.   

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do S navegaremos á procura da luz do faro das illas Cíes 

(GpD(2)B 8s 187m 22M) e a do cabo Silleiro (GpD(2+1)B 15s 

82m 24M). Cando teñamos esta última polo costado de estribor, 

navegaremos ata pasar entre a baliza do illote Boeiro (GpD(2)R 8s 

23m 5M) e o punto cardinal W (GpCt(9)B 15s 5M) dos illotes das 

Serralleiras. Situados, navegaremos seguindo a enfilación 069º do 

cabo Estai (anterior IsoB 2s 18m 18M e posterior a 660 m da anterior 

OcB 4 50m 18M) ata estar na oposición da luz de punta Lameda 

(GpD(2)V 8s 29m 5M) e cabo Vicos (GpD(3)R 9s 94m 10M). Situados, 

navegaremos ao 040º á procura da luz do baixo Tofiño (GpD(4)V 14s 

11m 5M) e a da pedra Borneira (GpD(2)R 7s 13m 7M) ata ter á vista 

pola amura de estribor a luz do faro da Ermida de Nosa Señora da 

Guía (GpOc(2+1)B 20s 37m 15M). Navegaremos entón cara a ela 

deixando as luces do Terminal de Transbordadores polo costado de 

estribor ata divisar a luz do dique do peirao exterior da dársena de 

Bouzas (GpD(2)V 7s 10m 5M). Navegaremos cara a ela deixándoa 

por estribor e xusto ao dobrala veremos as instalacións de Marina 

Dávila Sport.
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1 32MARINA DAVILA SPORT
Peirao de Reparacións de Bouzas
36208 Vigo (Pontevedra)

986 244 612

986 206 809

www.davilasport.es
marina@davilasport.es

09:00-13:30 / 15:30-19:00
Sábados de 10:00-13:00

189

15

80 m

20 m

18 m

√

70 tn

√

√

Diésel
Sen Chumbo

42º 13,9’N  008º 44,5’W

9 VHF

I.H.M: 416, 416B, 4165
SHOM: 7595
Admiralty: 2548, 1757



vigoLiceo Marítimo de Bouzas

42º 13,61’N  008º 45,10’W

9 VHF

I.H.M: 416, 416B, 4165
SHOM: 7595
Admiralty: 2548, 1757

APROXIMACIÓN DE DÍA
O Liceo Marítimo de Bouzas encóntrase na costa S da ría de Vigo, ao 

fondo da dársena de Bouzas do porto de Vigo. 

Para arribar a porto entraremos na ría pola canle S, a principal, seguin-

do o rumbo marcado pola enfilación luminosa do cabo Estai, e despois 

de ter superado a oposición punta Lameda – cabo Vicos poremos 

rumbo ao 041º á procura da enfilación da torre-baliza Borneira (ao 

S do cabo Balea) coa torre da praia Rodeira e o monte-faro Domaio. 

Navegaremos seguindo este rumbo ata ter a illa de Toralla ao través, 

momento no que poremos rumbo para deixar a baliza do baixo Tofiño 

por estribor. A partir deste momento seguiremos o balizamento ata 

encontrar a que indica a entrada na dársena de Bouzas. Ao dobrar o 

espigón navegaremos ao SW ata o fondo da dársena, onde se atopan 

as instalacións do Liceo Marítimo de Bouzas.  

APROXIMACIÓN DE NOITE
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do S navegaremos á procura da luz do faro das illas Cíes 

(GpD(2)B 8s 187m 22M) e a do cabo Silleiro (GpD(2+1)B 15s 

82m 24M). Cando teñamos esta última polo costado de estribor, 

navegaremos ata pasar entre a baliza do illote Boeiro (GpD(2)R 

8s 23m 5M) e o punto cardinal W (GpCt(9)B 15s 5M) dos illotes das 

1 32LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS
Avda. Eduardo Cabello, 8 
36208 Vigo (Pontevedra)

986 232 442

986 239 955

www.liceobouzas.com
info@liceobouzas.com

10:00-14:00 / 16:30-20:00
Sábados de 10:00-13:00

168

10 m

3 m

95

10 tn

√

√

Serralleiras. Situados, navegaremos seguindo 

a enfilación 069º do cabo Estai (anterior IsoB 

2s 18m 18M e posterior a 660 m da anterior 

OcB 4 50m 18M) ata estar na oposición da luz de punta Lameda 

(GpD(2)V 8s 29m 5M) e cabo Vicos (GpD(3)R 9s 94m 10M). Situados, 

navegaremos ao 040º á procura da luz do baixo Tofiño (GpD(4)V 

14s 11m 5M) e a da pedra Borneira (GpD(2)R 7s 13m 7M) ata 

ter á vista pola amura de estribor a luz do faro da Ermida da nosa 

Señora da Guía (GpOc(2+1)B 20s 37m 15M). Navegaremos entón 

cara a ela deixando as luces do Terminal de Transbordadores polo 

costado de estribor ata divisar a luz do dique do peirao exterior da 

dársena de Bouzas (GpD(2)V 7s 10m 5M). Navegaremos cara a ela 

deixándoa por estribor e, xusto ao dobrala, veremos as instalacións 

de Marina Dávila Sport pola amura de estribor e, ao fondo da 

dársena de Bouzas, as instalacións do Liceo Marítimo de Bouzas. 

75





A batalla de Rande e o mito dos tesouros afundidos cos seus ga-

leóns agárdannos no Museo do Mar (1). 

O lugar que ocupa Vigo dentro da ría reúne as mellores condicións 

para albergar un porto que durante moitos anos permaneceu á 

cabeza en canto a descarga de peixe. Ata aquí chega o produto 

conxelado desde os catro extremos do Atlántico, dos caladoiros de 

Terranova, Gran Sol, Malvinas ou Namibia. 

A cidade, que un día naceu como aldea de pescadores, converteuse 

na máis populosa de Galicia con sucesivos ensanches ganados ao 

mar. Barrios como O Berbés ou Bouzas conservan o sabor mariñei-

ro ao carón dos grandes peiraos comerciais e de transatlánticos. 

Vigo goza do sol nas praias de Samil e Canido. A singradura na 

ría ten como principal horizonte ás illas Cíes (2), a xoia do Parque 

Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, desde onde se pode gozar 

de fermosas postas de sol. 

A maior cidade de Galicia ofrécenos máis dun excelente miradoiro, 

sen saír do centro: o parque do Castro (3) é un bo lugar.

en terra
unha vez

3
2 1

SERVIZOS NA POBOACIÓN4
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Complexo Hospitalario Xeral-Cíes • Tel.: 986 816 000
Hospital do Meixoeiro • Tel.: 986 811 111 

vigo



baiona
Monte Real Club de Yates
APROXIMACIÓN DE DÍA
O Monte Real Club de Yates encóntrase na enseada de Baiona, ao SSE 

das illas Cíes e a tan só 5 m delas. 

A entrada máis doada realízase entre Cabo Silleiro e os illotes das 

Serralleiras e as Estelas. A aproximación realizarase de xeito que que-

demos fronte á boca (afastándonos polo menos 1M do Cabo Silleiro) 

e no meridiano do faro de Monte Faro -nas illas Cíes- para procurar 

a enfilación da torre-baliza do Cabezo de San Juan coa da praia de 

San Juan, que nos sinala o 083º (vese moi mal). Outra opción é a 

de deixar a boia cardinal do baixo de San Francisco polo través de 

babor para continuar a navegar rumbo E ata guiarnos polo Castelo de 

Monterreal e pola baliza verde do espigón-dique que protexe o porto. 

Dobrado este, atoparémonos coas instalacións do Monte Real Club 

de Yates por estribor e as do Porto de Baiona na proa. O club ofrece a 

opción de amarrarse a boias ou a embarcadoiro flotante.   

APROXIMACIÓN DE NOITE  
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

Vindo do S navegaremos á procura da luz do faro das illas Cíes (GpD(2)B 

8s 187m 22M) e a do cabo Silleiro (GpD(2+1)B 15s 82m 24M). En 

canto teñamos esta última ao través de estribor continuaremos a 

navegar rumbo N ata ter á vista a enfilación luminosa 084º (anterior 

Cabezo de San Xoán DB 6s 9m 10M e posterior praia de Panxón 

OcB 4s 19m 9M) que nos conducirá ata o centro da enseada de 

Baiona. Navegaremos seguindo o rumbo da enfilación ata ter á vista 

polo costado de estribor a luz (CtV 1s 12m 5M) do final do espigón 

que protexe as instalacións do Monte Real Club de Yates. Ao dobrar 

o espigón teremos xusto pola proa os embarcadoiros do porto de 

Baiona e a estribor os do Monte Real Club de Yates. 
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1 32MONTE REAL CLUB DE YATES
Recinto do Parador, s/n
36300 Baiona (Pontevedra)

986 385 000 / 986 385 999

986 355 061

www.mrcyb.com
mrcyb@mrcyb.com

09:00-14:00
16:00-19:00

220

40

25 m

12 m

4 m

√

20

1,5 tn

18 tn

√

√

Diésel
Sen Chumbo

42º 07,4’N  008º 50,5’W

6 VHF

I.H.M: 417, 4167
SHOM: 7595
Admiralty: 2548

2006



Porto Deportivo de Baiona
APROXIMACIÓN DE DÍA
O Porto Deportivo de Baiona encóntrase na enseada de Baiona, ao 

SSE das illas Cíes e a tan só 5 M delas. A entrada máis segura rea-

lízase entre Cabo Silleiro e os illotes das Serralleiras e as Estelas. A 

aproximación realizarase de xeito que quedemos fronte á boca (afas-

tándonos polo menos 1M do Cabo Silleiro) e ao S verdadeiro do faro 

de Monte Faro -nas illas Cíes- para procurar a enfilación da torre-

baliza do Cabezo de San Xoán coa da praia de San Xoán, que nos 

sinala o 084º (ás veces non se divisa ben). Outra opción é a de deixar 

a boia cardinal do baixo de San Francisco polo través de babor, para 

continuar a navegar rumbo E ata guiarnos polo Castelo de Monterreal 

e pola baliza verde do espigón-dique que protexe o porto. Dobrado 

este, atoparémonos coas instalacións do Monte Real Club de Iates por 

estribor, o porto pesqueiro pola proa e cara a babor o Porto Deportivo 

de Baiona. Vindo das Cíes pódese entrar tamén pola Canle da Porta, 

que se atopa entre o Monte Ferro e a illa Estelas de Tierra (aínda que 

non é moi recomendable se non se coñece por haber un baixo con 1m 

de auga en baixamar, escorada case xusto en medio da canle). 

APROXIMACIÓN DE NOITE 
Procederemos de igual xeito tendo en conta o balizamento: 

1 32PORTO DEPORTIVO DE BAIONA
Avda. Monte Real, s/n
36300 Baiona (Pontevedra)

986 385 107 / 626 299 162 

986 356 489

www.puertobaiona.com
puertobaiona@puertobaiona.com 

10:00-14:00
16:00-20:00

320

10%

40 m

12 m

2,5 m

√

5 tn

50 tn

√

√

Vindo do S navegaremos á procura da luz 

do faro das illas Cíes (GpD(2)B 8s 187m 

22M) e a do cabo Silleiro (GpD(2+1)B 

15s 82m 24M). En canto teñamos esta última ao través de estribor 

continuaremos a navegar rumbo N ata ter á vista a enfilación luminosa 

084º (anterior Cabezo de San Xoán DB 6s 9m 10M e posterior praia 

de Panxón OcB 4s 19m 9M) que nos conducirá ata o centro da 

enseada de Baiona. Navegaremos seguindo o rumbo da enfilación 

ata ter á vista polo costado de estribor a luz (CtV 1s 12m 5M) do 

final do espigón que protexe as instalacións do Monte Real Club de 

Iates. Ao dobrar o espigón teremos xusto pola proa os embarcadoiros 

do Porto de Baiona e a estribor os do Monte Real Club de Yates.
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√

Diésel
Sen Chumbo

baiona

42º 07’N  008º50’W

9 VHF

I.H.M: 417, 4167
SHOM: 7595
Admiralty: 2548





A vila fíxose nobre e leal mirando ao mar, tras ataques e invasións 

que a fortificaron e privilexios comerciais en Portugal e América que 

a enriqueceron. 

Baiona conta cunha fermosa zona vella. O seu paseo marítimo, 

con continuas referencias ao encontro entre dous mundos, rodea a 

Fortaleza de Monterreal (1), actualmente Parador de Turismo, que 

protexeu, cos seus tres quilómetros de murallas, á poboación dos 

constantes asedios. 

O mellor punto para participar na historia de Baiona non anda moi 

lonxe do porto, que mantén vivo o gusto pola vela grazas á impor-

tantísima regata de alto nivel que a baía acolle no verán. 

Sen saír da auga encontramos o Museo do Descubrimento nunha 

reprodución da Pinta (2), carabela mandada por Pinzón e pilotada 

polo pontevedrés Sarmiento, que fixo que aquí chegaran as primei-

ras novas da existencia do Novo Mundo. A efeméride conmemórase 

o 1 de marzo na Festa da Arribada. 

Outros enclaves próximos e de interese son a impoñente Virxe da 

Roca e o Templo Votivo do Mar (3) (Panxón), obras do arquitecto 

Antonio Palacios; e as vilas fronteirizas de Tui e A Guarda.

en terra
unha vez

1 3 2

SERVIZOS NA POBOACIÓN4
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Vigo

Complexo Hospitalario Xeral-Cíes en Vigo• Tel.: 986 816 000
Hospital do Meixoeiro • Tel.: 986 811 111 

20 km (Vigo)

baiona
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parque nacional
Marítimo-Terrestre das 
Illas Atlánticas
O Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas 

de Galicia está situado nunha espectacular contorna mariña 

caracterizada pola gran variedade de ecosistemas. Os prin-

cipais protagonistas son as súas 150 especies de vertebra-

dos -das que 125 son aves mariñas- e as 63 especies de 

invertebrados protexidos en Convenios Internacionais, isto 

sen esquecer as máis de 400 especies vexetais diferentes. 

O valor ecolóxico do medio terrestre é moi importante, pero 

aínda o é máis o do medio mariño, xa que os ecosistemas 

mariños, que sustentan unha extraordinaria diversidade de 

especies de flora e fauna, presentan un excelente estado de 

conservación. 

Estes extraordinarios arquipélagos encadéanse en sentido N-

S desde a ría de Arousa ata a de Vigo, emerxendo do océano 

para embelecer a paisaxe mariña coa maxia dos seus cantís 

e tender o seu brazo protector que impide a entrada dos 

temporais de terceiro e cuarto cuadrantes, o que garante que 

as rías poidan ser navegadas durante todo o ano. 

(1) FARO. ILLA DE SÁLVORA 

(2, 3) ILLAS CÍES

1
32
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® Data de declaración
Ano 2002

® Superficie
Marítima: 7.285,2 ha
Terrestre: 1.194,8 ha

® Situación
O Parque Nacional Marítimo- Terrestre das Illas Atlánticas atópase na costa sur 
occidental da costa galega, nas Rías Baixas, e está formado polos seguintes 
arquipélagos:

• Arquipélago das Cíes (na entrada da ría de Vigo): illas de Faro, Monteagudo, 
San Martiño e Boeiro ou Agoeiro.

• Arquipélago de Ons e Onza (na entrada da ría de Pontevedra): illas de 
Ons, Onza e illotes adxacentes.

• Arquipélago das illas de Sálvora (na bocana occidental da ría de Arousa): 
Sálvora, Vionta, Noro, Herbosa, Cabeceiro Grande e Cabeceiro Chico, 
Curbiña da Fenda, Chapeu, Gaboteira, Cornellas, Pedravella, Insuabela e illas 
Sagres. 

NAVEGAR E FONDEAR NO PARQUE NACIONAL 

Cómpre obter autorización escrita para navegar e fondear 

nas augas do Parque Nacional. As solicitudes deben realizarse 

cubrindo os formularios de navegación e fondeo e remitíndoas á 

oficina do Parque Nacional*. 

As autorizacións de navegación e fondeo asinadas enviaránselle 

por fax, correo electrónico ou correo ordinario. A autorización 

de navegación é anual, e permite navegar nas augas do Parque 

Nacional durante o ano en curso. A autorización de fondeo, que 

pode solicitarse varias veces ao ano, outorgase por un máximo de 

• Arquipélago de Cortegada (ao fondo da ría de Arousa): Illa de Cortegada, 
Malveira Grande, Malveira Chica, Illa das Briñas e Illote do Con.

® Oficina do Parque Nacional 
Rúa Pintor Laxeiro, 45, Bloque I do Grupo Camelias, local 9.
36004 Pontevedra.
E-mail fondeos: fondeos.iatlanticas@oapn.mma.es
E-mail información: iatlanticas@oapn.mma.es 
Tel.: 986 858 593
Fax: 986 858 863 

® Centro de visitantes e Interpretación:
Centro de interpretación da natureza de Santo Estevo (Illas Cíes) 
Punto de información das Illas Cíes. Tel.: 986 687 502 
Punto de Información da Illa de Ons. Tel.: 986 687 696 

® Máis información en:
www.reddeparquesnacionales.mma.es/parques/cies/index.htm
Turgalicia: www.turgalicia.es
Xunta de Galicia: www.xunta.es
Federación de Municipios de Galicia: www.fegamp.es

14 días seguidos, e de 7 nos meses de xullo e agosto (hai que 

solicitala cun máximo de 20 días de antelación e un mínimo de 

4). A autorización de navegación é requisito imprescindible para 

dispor da autorización de fondeo. 

O procedemento desenvólvese deste xeito co obxectivo de que as 

actividades no mar estean controladas e rexistradas e de que o 

Parque dispoña de información para construír no futuro trens de 

fondeo.

* Descarga dos impresos de autorizacións para fondeo, navegación e mergullo:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/cies/guia_auto.htm



outros portos
84

® RINLO

® FOZ

® SAN CIBRAO

® PORTIÑO DE MORÁS

® PORTOCELO

® CELEIRO

® O VICEDO

® O BARQUEIRO

® BARES

® ESPASANTE

® CARIÑO

® CEDEIRA

® MUGARDOS

® REDES

® LORBÉ

® MERA

® SUEVOS

® CAIÓN

® MALPICA

® BARIZO

® CORME

® AROU

® MUXÍA

® FISTERRA

® CORCUBIÓN

® CEE

® ÉZARO

® O PINDO

® CUBELO

® MUROS

® TAL

® O FREIXO

® NOIA

® TESTAL

43º 33,48’N  007º 02,23’W

43º 34,00’N  007º 15,37’W

43º 41,97’N  007º 28,34’W

43º 43,11’N  007º 28,30’W

43º 43,30’N  007º 30,91’W

43º 40,74’N  007º 36,01’W

43º 44,27’N  007º 40,54’W  

43º 44,24’N  007º 42,00’W

43º 46,27’N  007º 40,16‘W

43º 43,40’N  007º 48,73’W 

43º 44,22’N  007º 52,0’W

43º 39,40’N  008º 04,25’W

43º 27,8’N  008º 15,4’W

43º 25’N  008º 13’W

43º 23’N  008º 17’W  

-

43º 22’N  008º 29’W

43º 19,2’N  008º 36,2’W

43º 19,4’N  008º 48,4’W

43º 19’N  008º 50’W

43º 15,8’N  008º 57,9’W

42º 11,2’N  009º 06,5’W

43º 06,3’N  009º 12,8’W  

42º 54,6’N  009º 15,5’W

42º 56,7’N  009º 11,4’W

42º 54’N  009º 10’W 

42º 54,5’N  009º 08’W

42º 56,9’N  009º 08,0’W

42º 48,3’N  009º 08,2’W

42º 46,5’N  009º 03,4’W

42º 46,8’N  009º 00,0’W  

42º 47,6’N  008º 56,6’W

42º 47,7’N  008º 54,5’W

42º 47’465’N  008º 54,634’W

15 m

20 m

15 m

20 m

9 m

30 m

30 m

14 m

7 m

18 m

30 m

30 m

12 m

7 m

15 m

9 m

9 m

20 m

20 m

10 m

20 m

6 m

20 m

20 m

20 m

18 m

7 m

15 m

20 m

15 m

7 m

15 m

9 m

9 m

3 m

4 m

6 m

9 m

7 m

8 m

3 m

2 m

0 m

3 m

7 m

4 m

2,5 m

2 m

3 m

3 m

1,5 m

4 m

5 m

4,5 m

3 m

1,5 m

5 m

5 m

3 m

4,5 m

1,5 m

3,5 m

9 m

3 m

1 m

3,5 m

2 m

3 m

2,6 m

4,5 m

2 m

5,2 m

2-3 m

2,5 m

2 m

1,3 m

0 m

2-3 m

2-4 m

2-4 m

2-2,5 m

0-2 m

1-2,5 m

1-2,5 m

0-1,5 m

2,5 m

2 m

3-4,5 m

2,5 m

0-1,5 m

2-4 m

4 m

2,5 m

2-2,5 m

0-1,5 m

2 m

2 m

3 m

0-1 m

1,5-2 m

0-2 m

0-2 m

8 tn

8 tn

4 tn

8 tn

8 tn

4 tn

5 tn

8 tn

16 tn

8 tn

√

3 tn

8 tn (2)

1 tn

5 tn

4 tn

3 tn

√

16 tn

8 tn

5 tn

4 tn

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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outros portos

® PORTOSÍN

® PORTO DO SON

® CORRUBEDO

® AGUIÑO

® CASTIÑEIRAS

® PUNTA AMEIXIDA

® SANTA UXÍA DE RIBEIRA

® PALMEIRA

® INSUELA

® ESCARABOTE

® CABO DE CRUZ

® PUNTA NARANXO

® CARRIL

® VILAXOÁN

® VILANOVA DE AROUSA

® O XUFRE

® CAMBADOS - TRAGOVE

® O GROVE

® PORTO MELOXO

® RAXÓ

® COMBARRO

® CAMPELO

® BUEU

® ALDÁN

® MOAÑA - PORTO DO CON

® MEIRA

® DOMAIO

® SANTO ADRÁN DE COBRES

® ARCADE

® CESANTES

® REDONDELA

® CANIDO

® PANXÓN

® A GUARDA

42º 45,36’N  008º 56,51’W

42º 43,7’N  009º 00,0’W

42º 34,3’N  009º 04,2’W

42º 31,1’N  009º 00,9’W

42º 31,7’N  008º 59,8’W

42º 32,5’N  008º 59,2’W  

42º 33,6’N  008º 59,3’W

42º 34,8’N  008º 57,3’W

42º 33,3’N  008º 57,8’W 

42º 38,1’N  008º 54,1’W

42º 36,9’N  008º 53,4’W

42º 38,8’ N  008º 51,5’W

42º 36,9’N  008º 46,73’W

42º 35,4’N  008º 47,4’W  

42º 33,7’N  008º 50,1’W

42º 33,9’N  008º 52,0’W

42º 30,9’N  008º 49,6’W

42º 29,8’N  008º 51,5’W 

42º 29,3’N  008º 53,5’W

42º 24,1’N  008º 45,2’W

42º 25,6’N  008º 42,2’W

42º 25,6’N  008º 41,2’W

42º 19,8’N  008º 46,99’W  

42º 16,8’N  008º 49,4’W

42º 16,3’N  008º 44,3’W

42º 16,9’N  008º 43,2’ W 

42º 17’N  008º 41’W

42º 18’N  008º 39’W

43º 22’N  008º 29’W

42º 17,7’N  008º 37,1’W

42º 17,8’N  008º 37,1’W  

42º 11,8’N  008º 48,5’W

42º 08,5’N  008º 49,4’W  

41º 53,99’N  008º 52,83’W

30 m

35 m

12 m

20 m

15 m

8 m

20 m

15 m

12 m

15 m

15 m

12 m

12 m

20 m

15 m

15 m

15 m

25 m

9 m

15 m

15 m

15 m

18 m

18 m

15 m

15 m

12 m

18 m

6 m

9 m

15 m

10 m

12 m

20 m

5 m

5,4 m

3,5 m

8,5 m

2,5 m

1,5 m

7 m

3 m

2 m

2,8 m

2,5 m

2 m

3 m

3,5 m

5,5 m

3,5 m

4 m

3 m

9 m

4 m

4 m

2,8 m

4,5 m

3 m

4 m

4 m

1,5 m

1 m

2 m

2 m

2,7 m

1,5 m

3 m

3,5 m

2 m

2-3 m

1-1,5 m

3 m

0-2 m

1-0 m

3 m

2,4 m

2-0 m

2-3 m

3-1,5 m

0-2 m

2,5 m

3 m

4 m

3-2,5 m

3 m

2 m

3 m

3,5 m

3 m

2 m

2,2 m

2-2,5 m

2 m

1-2 m

0-1,5 m

0-1 m

2-1,5 m

0-2 m

1,2 m

0-1,5 m

0-2,5 m

3,5-2 m

√

4 tn

12,5 tn

4 tn

√

12,5 tn

16 tn

8 tn

√

√

8 tn

8 tn

√

8 tn

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



outras instalacións
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® CLUB NÁUTICO DE FOZ

60 8 m 1,5 m 3 m 50 m 4 tn43º 34,16’N  007º 15,00’W

® BURELA

30 30-100 m 11 m 3 m 70 m 4 tn
8 tn43º 39,30’N  007º 20,77’W 70

Diésel,
Super
e Sen Chumbo

43º 24,7’N   008º 10,3’W

® PONTEDEUME

12 m 2,5 m 0-2 m 5 tn

43º 21,1’N  008º 12,9’W

® CLUB DEPORTIVO NÁUTICO MIÑO

7 m 2 m 1 m 4 tn80 20 m

43º 20,9’N  008º 23,1’W

® CLUB MARÍTIMO DE OZA

6,5 m 5 m 4 m340

® CLUB NÁUTICO DE LAXE

3/5 12 m 5 m 3/4 m 6 tn
16 tn43º 13,4’N  009º 00,1’W 30 Gasóleo B27

® PUERTO DEPORTIVO DE MARÍN

9 m 10 m 2/3 m42º 23,8’N  008º 41,7’W 90

® ASOCIACIÓN NÁUTICO DEPORTIVA A TELLA (DOMAIO)

15 m 6,2 m 3,8 m42º 17,2’N  008º  40,7’W 203

® ASOCIACIÓN NÁUTICA DEPORTIVA ALBATROS

13 m 3,2 m 3 m42º 15,8’N  008º 40,8’W 103

® CÍRCULO CULTURAL RECREATIVO DE CHAPELA

12 m 3,5 m 3 m42º 15,55’N  008º 40,47’W 120 5

® CLUB NÁUTICO PASAXE DE CAMPOSANCOS

6 m41º 53,34’N  008º 51,04’W 1 m

® CLUB NÁUTICO SAN TELMO

8 m42º 02,43’N  008º 38,30’W 95 1 1 m

® CAMBADOS - SAN TOMÉ

12 m 2,5 m 2,3 m42º 30,8’N  008º 49,2’W 80 100 m

® BELUSO

42º 20,0’N  008º 48,0’W 16 12 m 4,5 m 2 m63



empresas chárter

Avenida do Porto, 16 baixo
15160 Sada (A Coruña)
981 622 260
639 584 430
info@altavela.com
www.cadenote.com

® ESCUELA DE NAVEGACIÓN ALTAVELA

® CADENOTE
Porto Deportivo Marina Sada
15160 Sada (A Coruña)

981 619 100

981 619 048

nautica@cadenote.com
www.cadenote.com

® PORTO MELOXO, S.L.U.
Os Tilos, 6A, 3ºH
15894 Teo (A Coruña)
981 801 822
616 217 619

981 801 822

administrador@portomeloxo.com
www.portomeloxo.com

® BAUPRES YACHTING, S.L. 
Porto Deportivo de Sanxenxo
36960 Sanxenxo (Pontevedra)

609 223 203

info@baupres.org
www.baupres.org

® CALUA-NAVEGACIÓN 
Rubas, 6
36901 Illa de Arousa, A (Pontevedra)

626 257 955

calua@calua.net
www.calua.net

® IMRAMA NÁUTICA Y SERVICIOS
Marina de Vilagarcía, s/n
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
629 866 122
986 504 991

986 504 991

imrama@imrama.com
www.imrama.com

® GALO 2002, S.L.
Peirao de Pasaxeiros, s/n
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
649 406 644
619 386 227
info@galo2002.com
www.galo2002.com

® SAILWAY, S.L.
Areal, 18 - Ofic. 14
36202 Vigo (Pontevedra)

986 442 351

986 442 353

laura@marinadevigo.com
www.marinadevigo.com

® ACQUAVISION GALICIA, S.L.
Hospital, s/n
36980 Grove, O (Pontevedra)

986 731 246

986 731 246

www.acquariumgalicia.com

® ARREPIÓNS
Avda. da Concordia, 31 
36700 Tui (Pontevedra)
986 607 063
986 603 009

986 607 528

web@arrepions.com
www.arrepions.com

® GALICIA MARINE CHARTER
Alcalde Rey Daviña, 10 - 2º 
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

661 952 357

986 508 563

afrnautica@msn.com
www.galiciamarinecharter.com
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® AVELASVIR, S.L.
Rúa Ferrol, 8 - 3º esq.
15004 A Coruña

981 619 100

981 619 048

www.avelasvir.com
info@avelasvir.com

® CRUCEROS TURÍSTICOS
     NAUTILUS, S.L.

Raxó-Praia, 3
36992 Poio (Pontevedra)

986 740 118

® NÁUTICA VIDAL
Rúa Victor Pita, 29 - 36611 Vilaxoán 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

986 510 308

® SABINA (ABADA, S.A.)
Club de Yates de Baiona
36600 Baiona (Pontevedra)

986 811 802

® VELACHO, S.L.
San Paio de Abaixo, 70 - Reboreda
36209 Redondela (Pontevedra)

986 811 802



capitanías marítimas
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® A CORUÑA

® A POBRA DO CARAMIÑAL

® CARIÑO

® CORCUBIÓN

® FERROL

® MUROS

® NOIA

® SADA

Dique Barrié de la Maza, s/n. 15006 A Coruña

Castelao, 25-3º - 15940 Pobra do Caramiñal

Calexón de Picos, s/n. 15360 Cariño

Laviña, s/n. 15130 Corcubión

Peirao Comercial, s/n. 15401 Ferrol

Lonxa Vella, s/n. 15250 Muros

Rosalía de Castro, 11. 15200 Noia

Avda. do Porto, 24. 15160 Sada

981 102 235

981 830 140

981 406 124

981 745 409

981 364 055

981 826 005

981 820 505

981 620 005

a coruña

® BURELA

® VIVEIRO - CELEIRO

Praza da Mariña, s/n. 27880 Burela

Edificio Casa do Mar-Avda. Ramón Canosa, s/n. 27863 Viveiro-Celeiro

982 586 100

982 560 074

lugo

® A GUARDA

® BAIONA

® BUEU

® CAMBADOS

® CANGAS

® MARÍN

® O GROVE

® PORTONOVO

® REDONDELA

® VIGO

® VILAGARCÍA DE AROUSA

Concepción Arenal, 24-1º. 36780 A Guarda

Elduayen, 20. 36300 Baiona

Eduardo Vicenti, 1. 36930 Bueu

Peirao, s/n. 36630 Cambados

Edificio Casa do Mar-Méndez Núñez, s/n. 36940 Cangas

Edificio Autoridade Portuaria-Porto Pesqueiro. 36071 Marín

Edificio Casa do Mar-Monte Davila. 36980 O Grove

Rafael Picó, 2-baixo. 36970 Portonovo

Alfonso XII, 16. 36209 Redondela

Estación Marítima, s/n 1º. 36202 Vigo

Vía Enlace, 26. 36600 Vilagarcía de Arousa

986 610 005

986 355 031

986 320 022

986 542 334

986 300 129

986 881 176

986 730 764

986 720 892

986 400 653

986 432 866

986 565 314

pontevedra



Enderezo

Teléfono

Fax

E-mail / web

Radio

Coordenadas GPS

Cartas náuticas

Horario de atención

Nº de amarres fixos

Nº de amarres transeúntes

Máxima eslora recomendada

Calado bocana

Calado dársena

Anchura bocana

Peirao de espera

Nº de amarres en boias

Combustible

Pórtico elevador

Guindastre (toneladas) 

Varadoiro pequenas 
embarcacións 

Posibilidade de invernada para 
medianas-grandes esloras 

Rampla de varado

Auga en amarre

Luz en amarre

Xeo

Lavandería

Caixeiro automático 

Supermercado

Panadería

Academia de navegación

Pago con tarxeta

Bar-Restaurante

Aloxamento

Duchas e WC

Aeroporto máis próximo

Ferrocarril RENFE máis próximo

Ferrocarril FEVE máis próximo

Autobuses

Servizo médico 

Información turística

Oficina de correo

Banco

Información meteorolóxica 

Recollida de lixo 

Servizo Marpol
(recollida de aceites, etc.)

Tratamentos no casco

Estaleiro 

Mecánico de motor e electricista

Acceso restrinxido a
embarcadoiros

Aparcadoiro

Club de remo

Club de vela

Club de mergullo

Recarga de botellas de mergullo 

Aluguer embarcacións

Aduana

Acceso minusválidos

Capitanía

Ximnasio

Taller mecánico

Biblioteca

Teléfono público

Iluminación nocturna

Vixilancia

Taxi

Aluguer de vehículos

Farmacia

Información portos

Tenda de efectos navais

Salvamento marítimo

simboloxía

® A CORUÑA
® FERROL

® RIBEIRA*
® SANTIAGO DE COMPOSTELA
® LUGO

® OURENSE

® A GUDIÑA*
® O CARBALLIÑO

® PONTEVEDRA
® TUI
® VIGO

® VILAGARCÍA DE AROUSA
® MADRID
® BUENOS AIRES

Dársena de la Marina .......................................................

Edificio Administrativo Praza Camilo José Cela

Esquina Rúa de Vigo ........................................................

Avda. do Malecón, 3 .........................................................

Rúa do Vilar, 30-32 ..........................................................

Praza Maior, 27-29 (Galerías) ...........................................

Fielato de Lugo - Porta da Estación (Muralla)*

Edificio “Caseta do Legoeiro”. Ponte Romana

Enlace N-120 con Rúa do Progreso ..................................

Casa da Viúva. Avda. Beato Sebastián de Aparicio, s/n .......

Centro Comarcal do Carballiño

Avda de Pontevedra N-541 km 27 ....................................

Gutiérrez Mellado, 1 baixo (entrada galerías) ......................

Rúa Colón. Edif. Área Panorámica .....................................

Avda.Cánovas del Castillo, 22 ...........................................

Porto-Vigo - Estación Marítima, s/n* ..................................

Juan Carlos I, 37 .............................................................

Casado del Alisal, 8 ..........................................................

Bartolomé Mitre 2550 ......................................................

información turística

981 221 822

981 311 179 / 981 337 131

981 873 007

902 332 010 / 981 576 586

982 231 361

988 372 020

988 594 003

988 530 252

986 850 814

986 601 789

986 430 577

986 432 541

986 510 144

91 595 42 14

(5411) 4951-6671

(5411) 4952-3993*Abierta só no verán

® A CORUÑA
® FISTERRA
® VIGO

CENTRAL DE EMERXENCIAS. XUNTA DE GALICIA

Dique Barrié de la Maza - Edificio Capitanía

Monte Enxa (Porto do Son)

Edificio Servicios Portuarios. Oficina G-H3 (Bouzas)

salvamento marítimo

981 209 541 / 981 209 548

981 767 500

986 297 403

900 202 202

981 209 518

981 767 498

986 290 455

112

® Xeral para España
® Información costeira para o litoral cantábrico e galego
® Información da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia

906 365 365

906 365 372

www.siam-cma.org/meteoroloxia/

información meteorolóxica www.inm.es

® PORTOS DE GALICIA

® PORTOS DO ESTADO

Praza de Europa, 5A-6º - 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) • 902 400 870

www.portosdegalicia.com

Avda. del Partenón, 10. Campo de las Naciones - 28042 Madrid • 915 245 500

www.puertos.es

información portos
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Autoestrada de peaxe

Autoestrada

Vía de alta capacidade

Rede de estradas do Estado

Rede autonómica básica

Rede autonómica complementaria

Rede autonómica secundaria 

Outras estradas

 Ferrocarril vía ancha

Ferrocarril vía estreita

Capital de municipio

Parroquia

Outras poboacións

Portos deportivos

Portos pesqueiros

Outras instalacións náuticas

Faro

Patrimonio da Humanidade

Conxuntos históricos

Castelo

Torre

Pazo

Ponte

Catedral

Mosteiro

Basílica, igrexa de interese

Museo

Aeroporto

simboloxía

Autoestradas
Autopistas
TolI motorways
Autoroute
Autobahn
Autoestradas

Autoestradas en construcción
Autopistas en construcción
TolI motorways under construction
Autoroute en construction
Autobahn in Bau
Autoestrada em construção

Autovías
Autovías
Dual carriegeways
Autoroute
Bundesstraße
Autovias

Estradas nacionais
Carreteras nacionales
National roads
Routes nationales
Andere Straßen
Estrada nacional

Estradas autonómicas
Carreteras autonómicas
Regional roads
Routes régionales
Landstraßen
Estradas autónomas

Liñas de ferrocarril
Líneas de ferrocarril
Railway lines
Chemins de fer
Eisenbahnnetz
Caminhos-de-ferro

Camiño de Santiago
Camino de Santiago
Road to Santiago
Chemin de Saint-Jacques
Jakobsweg
Caminho de Santiago

Patrimonio da Humanidade
Patrimonio de la Humanidad
World Heritage Site
Patrimoine de I'humanite
Weltkulturerbe
Património da Humanidade

Madrid
Lisboa

Galicia
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RIBAS DE SILMEAÑO POIO

MUXÍA

CAMARIÑAS

Cabo Vilán

VIMIANZO
ZAS

CABANA
DE BERGANTIÑOS

LAXE
PONTECESO

MALPICA DE
BERGANTIÑOS

Cabo de San Adrián

Illas Sisargas

CARBALLO

CORISTANCO

A LARACHA

CERCEDA

ARTEIXO

CULLEREDO

CARRAL

OLEIROS
SADA

BERGONDO

MIÑO
VILARMAIOR

PONTEDEUME
ARES

Cabo Prioriño Grande

MUGARDOS FENE

A CAPELA

NEDA

MOECHE

AS SOMOZAS

VALDOVIÑO

Cabo Prior

FERROL

CERDIDO

CEDEIRA ORTIGUEIRA

CARIÑO

Cabo Ortegal

O VICEDO

Punta de Estaca
de Bares

MAÑÓN VIVEIRO

XOVE

CERVO BURELA

OUROL
O VALADOURO

ALFOZ

FOZ

BARREIROS

RIBADEO

LOURENZÁ

TRABADAMONDOÑEDO

A PONTENOVA

RIOTORTO

A PASTORIZA

ABADÍN

MEIRA

RIBEIRA DE PIQUÍN

A FONSAGRADA NEGUEIRA
DE MUÑIZ

NAVIA
DE SUARNA

CERVANTES

BALEIRA

CASTROVERDE

POL

CASTRO
DE REI

COSPEITO

VILALBA

XERMADE

AS PONTES
DE GARCÍA RODRÍGUEZ

MURAS

MONFERO

ARANGA

IRIXOA

PADERNE

BETANZOS
COIRÓS

OZA
DOS
RÍOS

CESURAS

MESÍA
VILASANTAR

CURTIS

GUITIRIZ
BEGONTE

RÁBADE OUTEIRO
DE REI

O CORGOGUNTÍN

FRIOL

TOQUES

SOBRADO
BOIMORTO

ARZÚA
MELIDE

SANTISO PALAS DE REI

PORTOMARÍN
O PÁRAMO

LÁNCARA

BARALLA

BECERREÁ

AS NOGAIS

TRIACASTELA

PEDRAFITA
DO CEBREIRO

SAMOS

SARRIA

PARADELA

O INCIO

BÓVEDA
O SAVIÑAO

MONFORTE
DE LEMOS

PANTÓN

SOBER

A POBRA
DO BROLLÓN

SAN XOÁN
DE RÍOA TEIXEIRA

CASTRO
CALDELAS A POBRA

DE TRIVES

MANZANEDA

LAROUCO PETÍN

A RÚA

QUIROGA
VILAMARTÍN

DE VALDEORRAS

O BARCO
DE VALDEORRAS

RUBIÁ

CARBALLEDA
DE VALDEORRAS

A VEIGA

O BOLO

VIANA DO BOLOVILARIÑO DE CONSO

CHANDREXA
DE QUEIXA

MONTEDERRAMO

XUNQUEIRA
DE ESPADANEDO

PARADA
DE SIL

ESGOS

NOGUEIRA
DE RAMUÍN

O PEREIRO
DE AGUIAR

SAN CIBRAO
DAS VIÑAS

TABOADELA PADERNE
DE ALLARIZ

BAÑOS
DE MOLGAS

MACEDA

VILAR
DE BARRIO

XUNQUEIRA
DE AMBÍA

ALLARIZA MERCA

A BOLA

RAMIRAS

CELANOVA

VEREA

VILAR DE
SANTOS

SANDIÁS

SARREAUS

LAZA

CASTRELO
DO VAL

MONTERREI

VERÍN

RIÓS

VILARDEVÓS

A GUDIÑA

A MEZQUITA

OÍMBRA

CUALEDRO

BALTAR

XINZO DE LIMIA

TRASMIRAS

OS BLANCOS

CALVOS
DE RANDÍN

PORQUEIRA

RAIRIZ DE VEIGA

BANDE

LOBEIRA

MUIÑOS

LOBIOS

ENTRIMO

GOMESENDE
PONTEDEVA

QUINTELA
DE LEIRADO

PADRENDA

CORTEGADA

CARTELLE

CASTRO DE MIÑO

BARBADÁS
TOÉN

PUNXÍN
CENLLEBEADE

LEIRO

MASIDE

O CARBALLIÑO

AMOEIRO
SAN  AMARO

COLES

A PEROXA

VILAMARÍN

SAN
CRISTOVO
DE CEA

PIÑORO IRIXO

DOZÓN

LALÍN

RODEIRO

CHANTADA

CARBALLEDO

TABOADA

MONTERROSO
ANTAS DE ULLA

AGOLADA

FOLGOSO
DO COUREL

VILA DE CRUCES

TOURO

O PINO

OROSO

BOQUEIXÓN

VEDRA

A ESTRADA SILLEDA

CUNTIS

MORAÑA

CAMPO LAMEIRO

CERDEDO

FORCAREI

BEARIZ

BOBORÁS

CARBALLEDA
DE AVIA

RIBADAVIA

A ARNOIAMELÓN

A CAÑIZA

CRECENTE

ARBO

COVELO
MONDARIZ

MONDARIZ
BALNEARIO

PONTEAREAS

O PORRIÑO

AS NEVES

SALVATERRA
DE MIÑO

SALCEDA DE CASELAS

TUI

MOS

TOMIÑO

O ROSAL

A GUARDA

OIA

GONDOMAR

BAIONA
Cabo Silleiro

REDONDELA
PAZOS DE BORBÉN

SOUTOMAIOR

NIGRÁN

Illas Cies
CANGAS

MOAÑA

BUEU VILABOA

MARÍN

PONTE CALDELAS
AVIÓNA LAMA

FORNELOS
DE MONTES

COTOBADE

Illa de Ons SANXENXO

RIBADUMIA

MEIS
BARRO

PORTAS
VILAGARCÍA
DE AROUSA

VILANOVA
DE AROUSA

CAMBADOS
O GROVE

Illa de
Cortegada

A ILLA
DE

AROUSA

Illa de Sálvora

VALGA
PONTECESURES

TEOROIS

PADRÓN
DODRO

LOUSAME

RIBEIRACabo Corrubedo

A POBRA DO CARAMIÑAL

PORTO
DO SON

Punta Carreiro

NOIA

OUTES

CARNOTA

MUROS

MAZARICOS NEGREIRA

BRIÓN AMES

A BAÑA

SANTA COMBA VAL DO DUBRA

TORDOIA

TRAZO

ORDES

FRADES

CEE

DUMBRÍA

CORCUBIÓN

FISTERRA

Cabo Fisterra

Cabo Touriñán

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

ABEGONDO

CAMBRE

CATOIRA

CALDAS
DE REIS

VIGO

RIANXOBOIRO

CABANAS

NARÓN SAN SADURNIÑO


