




OO  bbaarrrriioo  ddaa  MMaaggddaalleennaa,,  oo  mmooddeerrnniissmmoo,,  oo  AArrsseennaall,,  ooss
mmuusseeooss  nnaavvaaiiss,,  oo  FFeerrrrooll  VVeelllloo,,  oo  CCaasstteelloo  ddee  SSaann  FFeelliippee  ee  oo

ssiisstteemmaa  ddee  ffoorrtteess  ddaa  rrííaa,,  aa  ggaassttrroonnoommííaa,,  ooss  eessppaazzooss
nnaattuurraaiiss,,  aa  rrííaa  ee  aass  ssúúaass  pprraaiiaass,,  aa  SSeemmaannaa  SSaannttaa  ee  aass  ffeessttaass
ee  ttrraaddiicciióónnss……  ssoonn  ddeezz  rraazzóónnss  ppaarraa  vviissiittaarr  FFeerrrrooll..  IIlluussttrraaddoo,,

mmooddeerrnniissttaa,,  mmiilliittaarr,,  nnaavvaall,,  ffoorrttiiffiiccaaddoo,,  mmaarriiññeeiirroo,,
ggaassttrroonnóómmiiccoo,,  ppaaiissaaxxííssttiiccoo,,  ddee  pprraaiiaass,,  aappaaiixxoonnaaddoo……

DDáámmoosscchhee  aa  bbeennvviiddaa  aa  FFeerrrrooll..

1100  RRaazzóónnss
para visitar Ferrol 1
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1 BBaarrrriioo  ddaa  MMaaggddaalleennaa
FFeerrrroollilustrado

En 1761 o monarca ilustrado Carlos III aproba
o plan racionalista do barrio da Magdalena: o
novo Ferrol, contiguo ao antigo núcleo
pesqueiro, unha das propostas urbanísticas
máis interesantes da Europa da época.
[+ info: p. 16]

2 MMooddeerrnniissmmoo
FFeerrrroollmodernista

Nas primeiras décadas do s. XX chega un
novo estilo, o Modernismo ou “Art Nouveau”,
que cambia a fisionomía de Ferrol e adórnao
con edificios que son auténticas xoias.
[+ info: p. 14]
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3 CCaasstteelloo  ddee  SSaann  FFeelliippee  ee  ffoorrttaalleezzaass
FFeerrrroollfortificado

As magníficas condicións da ría de Ferrol
explican o seu interese estratéxico ao longo da
historia. Xa no s. XVI foi unha importante base
naval para a reparación e abrigo das frotas, o
que favoreceu a construción dos primeiros
fortes defensivos, como o soberbio Castelo de
San Felipe. Mais o paso dos séculos converteu
Ferrol nun auténtico fortín, o que xustifica a
candidatura para conseguir da UNESCO a
declaración “Patrimonio da Humanidade”.
[+ info: p. 10]

4 AArrsseennaall
FFeerrrroollmilitar

No s. XVIII Filipe V, o primeiro dos Borbóns,
decide fortalecer a Mariña de guerra e
escolle a ría de Ferrol, polas súas
inmellorables características xeográficas e
estratéxicas, como capital marítima do
noroeste peninsular, o que deu como
resultado a construción do arsenal e
estaleiro máis modernos de Europa.
[+ info: p. 22]
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5 EExxppoonnaavv  ee  MMuusseeoo  NNaavvaall
FFeerrrroollnaval

Desde o s. XVIII, no que os Borbóns
trasladan a Ferrol a sede do Departamento
Marítimo, a cidade converteuse na cabeceira
da construción naval. Da súa importancia dan
conta Exponav e o Museo Naval, dous dos
máis interesantes museos da cidade, situados
nunha parte das instalacións do Arsenal.
[+ info: p. 20, 38]

6 FFeerrrrooll  VVeelllloo
FFeerrrroollmarinero

Ferrol naceu no s. XI, neste pequeno e
apracible porto natural abrigado.
[+ info: p. 8]
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7 GGaassttrroonnoommííaa
FFeerrrroollgastronómico
Centos de peixes e mariscos acabados de saír
do mar, incluíndo o polbo, moi boas carnes,
tenras verduras, queixos frescos, exquisito pan,
afamados viños e licores, apetitosas
sobremesas, tendas de delicatessen. A
gastronomía é, sen dúbida, un dos principais
atractivos de Ferrol e de toda Galicia.
[+ info: p. 24; folleto Ferrol Gastronómico, dispoñible nas
Oficinas de Turismo de Ferrol]

8 PPrraaiiaass  ee  rrííaa
FFeerrrroolldepraias
Mar para todos os gustos. Os amantes da
praia e os deportes náuticos teñen en Ferrol
moito onde escoller: extensos areais de mar
aberto, mansas augas de ría ou pequenas
calas solitarias. Ademais, a costa de Galicia é
unha das zonas do mundo con máis bandei-
ras azuis, que recoñecen a súa limpeza, segu-
ridade e características ambientais, e en
Ferrol son varios os areais que posúen este
galardón, que se renova cada ano.
[+ info: folleto Ferrol Natural+Praias, dispoñible nas Oficinas
de Turismo de Ferrol]
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9 EEssppaazzooss  nnaattuurraaiiss
FFeerrrroollpaisaxístico
A variedade, riqueza e singularidade do
contorno natural de Ferrol constitúen un
atractivo de primeiro nivel.
[+ info: folleto Ferrol Natural & Praias, dispoñible nas
Oficinas de Turismo de Ferrol]

10 SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  ttrraaddiicciióónnss  ee  ccuullttuurraa
FFeerrrroollapaixonado

Ferrol sente auténtica paixón pola súa cultura
e tradicións, empezando pola súa Semana
Santa, pero hai moito máis… 
[+ info: p. 43]



RReeccoommeennddáámmoosscchhee  rruuttaass  ppaarraa  qquuee  ddeessccuubbrraass  
ccaammiiññaannddoo  oo  tteeuu  pprrooppiioo  FFeerrrrooll,,  ppeennssaaddaass  ttaannttoo  ppaarraa  ooss
qquuee  vviissiittaann  ppoorr  pprriimmeeiirraa  vveezz  aa  cciiddaaddee,,  ccoommoo  ppaarraa  ooss  qquuee

qquueerreenn  aavveennttuurraarrssee  mmááiiss  aalláá  ddooss  lluuggaarreess  ttuurrííssttiiccooss..

IIttiinneerraarriiooss  aa  ppéé 2
PPrriimmeeiirraa  vviissiittaa  aa  FFeerrrrooll??  .....8

OOuuttrroo  FFeerrrrooll.....25
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PPrriimmeeiirraa  vviissiittaa  aa  FFeerrrrooll??
Con este itinerario coñecerás todo o imprescindible: un percorrido polo principal patrimonio
histórico-arquitectónico, que inclúe o obrigado paseo por Ferrol Vello, a Magdalena, o contorno
do Arsenal, e os principais monumentos e prazas.
Duración: 1 h 30 min aprox.

O PPaasseeoo  ddaa  MMaarriiññaa está hoxe ocupado por
luminosos bares, cuxas terrazas se enchen
de vida os días e noites de verán. Tras eles,
aínda pode apreciarse o trazado medieval de
estreitas e irregulares rúas, en que sobrevi-
ven tendas de efectos navais e antigas tascas
portuarias e vivendas dun só andar e balcóns

de madeira, tipicamente mariñeiras, como as
que se encontran na veciña praza Vella. 

En Ferrol Vello está o inicio do chamado
CCaammiiññoo  IInnggllééss  aa  SSaannttiiaaggoo e tamén o do CCaa--
mmiiññoo  ddee  SSaannttoo  AAnnddrréé  ddee  TTeeiixxiiddoo. Neste en-
trañable barrio mariñeiro están tamén a
iiggrreexxaa  ddoo  SSooccoorrrroo, o BBaalluuaarrttee  ddee  SSaann  XXooáánn,
a CCoorrttiinnaa e a SSaallaa  ddee  AArrmmaass  ddoo  AArrsseennaall. 

Do PPoorrttoo  ddee  CCuurruuxxeeiirraass, en Ferrol Vello, saen
incesantes os bbaarrccooss  aa  MMuuggaarrddooss, típica vila
mariñeira  na outra beira da ría, famosa polo
seu “polbo á mugardesa”. De aquí saen tamén,
en tempada alta, os ccrruucceeiirrooss  ttuurrííssttiiccooss que
navegan pola ría e os que se dirixen ao Cas-
telo de San Felipe, así como os románticos
ccrruucceeiirrooss  ccoonn  cceeaa a bordo.

FFeerrrrooll  VVeelllloo
FFeerrrroollmariñeiro
B4
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Cortina
Porto de Curuxeiras B4

Unha impoñente batería de 740 m que emerxe
sobre as augas e cuxos canóns antigamente de-
fendían ao Arsenal de calquera ataque marítimo.

Camiño de Santiago Inglés 
Porto de Curuxeiras B4

Pouco despois do s. XI Ferrol ábrese ás rutas
marítimas. O Porto de Curuxeiras foi un dos lu-
gares de chegada por mar dos peregrinos pro-
cedentes das Illas Británicas e do norte de
Europa. Por iso está aquí o comezo do Camiño
Inglés a Santiago e por iso na rúa Espírito
Santo estaba o hospital homónimo no que se
aloxaban os peregrinos.
[+ info: p. 75]

Camiño de Santo André de Teixido 
Porto de Curuxeiras B4

No porto de Curuxeiras comeza tamén o mile-
nario Camiño a San André de Teixido, onde “vai
de morto quen non foi de vivo”.
[+ info: p. 56]

Baluarte de San Xoán [FFeerrrroollfortificado]
Baluarte, s/n B4 3333

É, xunto cos do Rei [+ info: p. 28] e Canido [+ info:
p. 28] e mais a porta de Fontelonga [+ info: p. 26],
un dos restos máis importantes da muralla da
cidade do s. XVIII. Desde a súa altura, unha
magnífica perspectiva do porto.
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MMuurraallllaa,,  ccaasstteellooss  
ee  bbaatteerrííaass  ddee  ccoossttaa
FFeerrrroollfortificado

En función do interese estratéxico que para a
Coroa tiña o porto de Ferrol, constrúese no s.
XVIII a gran muralla defensiva da cidade, da
que aínda quedan os bbaalluuaarrtteess  ddee  SSaann  XXooáánn,
OO  RReeii  ee  CCaanniiddoo, e a PPoorrttaa  ddee  FFoonntteelloonnggaa. 

Nese mesmo século foron remodelados e con-
siderablemente ampliados, o ccaasstteelloo  ddee  SSaann  FFee--
lliippee, nas aforas de Ferrol, e o ccaasstteelloo  ddaa  PPaallmmaa,
xa na outra beira da ría. Estas colosais obras,
magnificamente integradas no terreo, consti-
túen, xunto coa fortaleza de San Martín, tamén
na beira oposta pero máis cara ao oeste que o
da Palma e actualmente en ruínas, o mellor con-
xunto de recintos militares de España naquel
tempo. A súa disposición no punto máis estra-
téxico e angosto da ría, e a súa estudada dota-
ción de canóns, formaba un infalible triángulo
de fogo, que se completaba cunha cadea ten-
dida entre os castelos de San Felipe e San Mar-
tín para impedir a entrada de tropas inimigas.



Igrexa do Socorro
Socorro, s/n B4 3366  

Construída a mediados do s. XVIII en sinxelo
estilo neoclásico. O interior alberga dúas ima-
xes de gran devoción mariñeira e popular: o
Cristo dos Navegantes (s. XVII) e a Virxe do
Socorro (s. XVIII).
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Nesa mesma centuria, establecida a Mariña
en Ferrol, auméntanse as defensas costeiras
e, ademais da construción da muralla e a am-
pliación dos castelos, constrúense cun as-
pecto máis sinxelo a bbaatteerrííaa  ddee  SSaann  CCaarrllooss, a
bbaatteerrííaa  ddee  SSaann  CCrriissttoovvoo, a bbaatteerrííaa  ddee  CCaarriiññoo,
a bbaatteerrííaa  ddaass  VViiññaass (trasladada a Prioriño
desde a súa primitiva localización baixo o
Porto Exterior), a bbaatteerrííaa  ddee  PPrriioorriiññoo e a case
desaparecida bbaatteerrííaa  ddee  DDoonniiññooss. A estas en-
gádense, na convulsa centuria pasada, aass  bbaa--
tteerrííaass  ddee  ccoossttaa  ddoo  ss..  XXXX, instaladas en Prior,
Monte Ventoso, Pieiro e Prioriño Grande e
hoxe desmanteladas.
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Fábrica de Lápices Hispania 
Baluarte, s/n B4

Hoxe abandonada, é parte importante da his-
toria industrial de Ferrol e un destacado exem-
plo de arquitectura industrial racionalista.

Sala de Armas (Arsenal Militar) 
Espírito Santo, s/n B4
De estilo neoclásico moi academicista (s. XVIII),
é un dos edificios máis emblemáticos do Arse-
nal. Foi almacén de armas, cuartel de instrución
e actualmente sede residencial de apoio loxís-
tico das novas fragatas de guerra F-100. No in-
terior, accesible coas visitas guiadas, destaca a
súa magnífica escalinata decorada cunha pre-
ciosa varanda de ferro.
[+ info: p. 22]

Igrexa Castrense de San Francisco
San Francisco, s/n C4

No lugar do convento franciscano (1377),
construíuse esta igrexa a mediados do s. XVIII,
deseñada probablemente por enxeñeiros mili-
tares. As autoridades da Mariña impediron en-
gadirlle torres que estorbasen a visibilidade dun
observatorio astronómico que non chegou a
construírse. No interior destaca o retablo de
Xosé Ferreiro, o máis importante escultor do
neoclasicismo galego, e a tala de Santa Bár-
bara (s. XVIII), protectora contra as tempesta-
des e patroa dos artilleiros.



Capela da Orde Terceira Segrar Franciscana
San Francisco, s/n C4

Unida á igrexa de San Francisco, foi levantada
no s. XVIII. A súa traza é moi sinxela e a súa fa-
chada é a única de cantería vista na cidade.
Aquí ten a súa sede a Irmandade de Confra-
rías da Orde Terceira de Ferrol, unha das con-
frarías que vai en procesión na apaixonada
Semana Santa ferrolá, declarada de Interese
Turístico Nacional [+ info: p. 46]

Fonte de San Roque
San Francisco, s/n B4

De 1784, é unha das máis emblemáticas da ci-
dade, xa que alberga o antigo escudo de Ferrol,
no que aparece unha torre cun farol, o que ori-
xinou que popularmente se crise, incorrecta-
mente, que “Ferrol” derivaba de “farol”.

Casa Antón [FFeerrrroollmodernista]
Pintor Imeldo Corral, 18 B3

Edificio modernista (1918) deseñado por Ro-
dolfo Ucha, un dos mellores arquitectos galegos
de comezos do s. XX. A fachada chama a aten-
ción polo seu miradoiro hexagonal en esquina,
formando unha particular galería-miradoiro.
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PPrriinncciippaaiiss  eeddiiffiicciiooss  mmooddeerrnniissttaass  ddee  FFeerrrrooll

Casa Antón*. [1918]. Pintor Imeldo Corral, 18
Capela da Mercé*. [1926]. María, 179
Antigo “Banco da Coruña”*. Real, 193
Casa Rodríguez Trigo*. [1914]. Real, 146
Banco Hispano* [Hotel Suizo; 1916]. Real, 134
Casino Ferrolano* [primer tercio s. XX]. Real, 100
Casa Luaces*. Real, 98
Casa Brañas* [1913]. Real, 125
Casa Munduate* [1910]. Magdalena, 61
Casa Romero* [1910]. Magdalena, 119
Teatro Jofre* [1919]. Praza de Galicia, s/n
Mercado da Magdalena* [1923]. Igrexa, s/n
Casa Pereira I* [1912]. María, 172
Casa Rodríguez Trigo* [1914]. Dolores, 77
Casa Pereira II* [1912]. Dolores, 64

Hotel Suízo* [Fonda Suíza; 1909]. Dolores, 67
Correo Gallego* [1912]. Magdalena, 186
Antigo Hotel Ideal Room* [1915]. Real, 83-85
Casa Magdalena, 82* [2ª déc. s. XX]. Magdalena, 82
Casa Bruquetas* [1912]. Igrexa, 4
Casa Vázquez* [1913]. Pardo Baixo, 25
Dispensario Antituberculoso [1908]. Sol, 26
Cociña económica* [1ª déc. s. XX]. Rubalcava, 29
Casa Rodríguez Fernández* [1912]. Rubalcava, 55
Casa Concepción Arenal, 53*. Concepción Arenal, 53
Casa Magdalena, 169. Magdalena, 169
Casa Méndez Núñez, 1* [3ª década s. XX]. Méndez
Núñez, 1

*Os edificios de Rodolfo Ucha Piñeiro están sinalados nas
fachadas.

Co Modernismo (ppios. S. XX) as fachadas de
Ferrol incorporan novos materiais construtivos,
como o ferro fundido e o cemento, que crean
admirables galerías e miradoiros, con decora-
cións xeométricas e naturalistas de elaborado
deseño, cheas de cor. É un estilo artesanal e
creativo, contrario á estandarización, que nos
sorprende en cada edificio. O seu máximo ex-
poñente foi o arquitecto municipal Rodolfo
Ucha Piñeiro. 

MMooddeerrnniissmmoo
FFeerrrroollmodernista



Parque Raíña Sofía B3
Situado no antigo Horto dos Frailes francisca-
nos, o parque separa os dous barrios máis im-
portantes da cidade, Ferrol Vello e a Magdalena,
e é un dos máis importantes de Ferrol. No seu
interior merecen especial mención, con permiso
dos pavos reais, a Pista de Baile, a Fonte Wa-
llace, adquirida en París no ano 1889, flanqueada
polos bustos de oito ferroláns ilustres, o Xardín
Temático Aquaciencia [+ info: p. 40], o coqueto edi-
ficio da Aula de Ecoloxía Urbana [+ info: p. 41] e o
parque musical.

Parador de Ferrol 
Pza. do Contralmte. Azarola Gresillón, s/n C4

Construído como gran pazo señorial en 1960,
actualmente pertence á afamada e luxosa
cadea Paradores de España, empresa pública
que sitúa todos os seus hoteis en edificios de
especial valor.

Pazo de Capitanía 
Pza. do Contralmte. Azarola Gresillón, s/n C3

Foi residencia oficial do capitán xeral do De-
partamento Militar da Zona Marítima do Can-
tábrico e estaba estratexicamente situado no
inicio do novo barrio da Magdalena, racionalista

e ilustrado, en contraste co pequeno e tradi-
cional núcleo mariñeiro.

Obelisco de Churruca 
Xardíns de Herrera, s/n C4

Situado nos panorámicos xardíns de San Fran-
cisco, foi levantado en memoria do heroe da
Batalla de Trafalgar.

Xardíns de Herrera C4
Situados detrás da Capitanía e realizados baixo
a dirección do enxeñeiro naval Andrés Co-
merma. A estatua en bronce do mariño Jorge
Juan sinala co dedo o Arsenal, xa que foi un
dos seus deseñadores e o introdutor da téc-
nica inglesa de construción naval. Desde o seu
miradoiro contémplase unha das mellores pa-
norámicas do Arsenal e da ría.
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A súa construción corre parella ás obras dos
arsenais e do estaleiro real de Esteiro, e por
iso os seus artífices son os mesmos enxe-
ñeiros e arquitectos militares, entre eles
Jorge Juan e Julián Sánchez Bort. 

O trazado é un rectángulo perfecto, en forma
de libra de chocolate, con seis rúas longas e
rectas que se cortan con nove perpendicula-
res. Nos extremos desta cuadrícula ábrense
dous grandes espazos simétricos: a pprraazzaa  ddee
AAmmbbooaaxxee e a pprraazzaa  ddee  AArrmmaass.

As rrúúaass  MMaaggddaalleennaa  ee  RReeaall conservan viven-
das da época, destinadas ás clases acomo-
dadas: oficiais da mariña, técnicos da
construción naval, profesións liberais e co-
merciantes. Son eeddiiffiicciiooss  ccllaassiicciissttaass con
grandes balcóns de ferro forxado e galerías
de cristal, inspiradas nos castelos de popa
dos barcos, que máis tarde se estenderán
por toda Galicia e que son un dos seus si-

nais de identidade. A elas incorpóranse, nas
primeiras décadas do s. XX, os eeddiiffiicciiooss  mmoo--
ddeerrnniissttaass, auténticas obras mestras.

O barrio da Magdalena concentra os pprriinnccii--
ppaaiiss  mmoonnuummeennttooss: mercado, concatedral e
teatro Jofre, etc. Polo seu trazado e edificios
declarouse conxunto histórico-artístico en
1984 e parte dos seus bens figuran na can-
didatura de Ferrol para ser “Patrimonio da
Humanidade”.

O Barrio da Magdalena é unha das principais
zonas de sshhooppppiinngg e de ttaappeeoo de Ferrol, ade-
mais de contar con concorridos cafés con te-
rrazas ao aire libre e numerosos pubs.

BBaarrrriioo  ddaa  MMaaggddaalleennaa
FFeerrrroollilustrado

C3 - D3



Praza de Amboaxe C3
Unha das dúas grandes prazas que se abren a
ambos os dous lados do barrio da Magdalena,
cuberta de terrazas de cafés os días de sol. En
1896 inaugúrase a estatua que a preside, en
memoria do marqués de Amboaxe, benfeitor
ferrolán (2ª metade do s. XIX), que creou unha
fundación para eximir os rapaces de Ferrol do
servizo militar e darlles esmola aos pobres. En
agradecemento, ademais da escultura, hon-
rase coas festas de verán. [+ info: p. 47]

Igrexa das Dolores 
Praza de Amboaxe, s/n C3

Construída pola congregación do mesmo nome
na segunda metade do s. XVIII, destaca pola
súa austeridade.

Aquí ten a súa sede a Confraría das Dolores,
gremio dos comerciantes de Ferrol, cuxas pri-
meiras referencias remóntanse ao s. XIII e que
ten un destacado papel na fervorosa Semana
Santa ferrolá [+ info: p. 46]

Capela da Mercé 
Praza de Amboaxe, s/n C3 3377

Construída por iniciativa dos mercedarios en
1926 en estilo ecléctico, modernista e neogó-
tico, por Rodolfo Ucha Piñeiro, o grande arqui-
tecto modernista de Ferrol. Na súa fachada,
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ademais da profusa ornamentación, destacan
os escudos da Orde da Mercé. É sede da Con-
fraría da Mercé, que xunto coa da Orde Terceira,
Dolores, Angustias e Santo Enterro, organizan a
emocionante Semana Santa ferrolá.
[+ info: p. 46]

Antigo “Banco da Coruña”
Real, 193 C3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro. Edificio moder-
nista que incorpora elementos eclécticos, sede
do antigo "Banco da Coruña", motivo polo que
está coroado polo escudo desa cidade, coa
Torre de Hércules [+ info: p. 14]

Casa Rodríguez Trigo 
Real, 146 C3 

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [1914]. Galerías,
arcos e balcóns compoñen a fachada deste
edificio modernista [+ info: p. 14]

Banco Hispano 
Real, 134 C3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [1916]. Antigo
Hotel Suízo. Construción grandiosa e, sobre
todo, elegante, como corresponde ao moder-
nismo [+ info: p. 14]

Casino Ferrolano 
Real, 100 C3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [primeiro tercio
s. XX]. Estilo ecléctico entre o modernismo e o
funcionalismo [+ info: p. 14]
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Casa Brañas 
Real, 125 C3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [1913]. No pri-
meiro andar, miradoiros, ornamentos de ferro
forxado e balcóns; no segundo, unha galería
corrida [+ info: p. 14]

Praza de Armas D3
Unha das dúas grandes prazas, xundo coa de
Amboaxe, que se abren a ambos os dous lados
do equilibrado barrio da Magdalena. 

Casa do Concello 
Praza de Armas, s/n D3

O monumental Concello de Ferrol preside
desde 1955 a praza de Armas. O seu estilo é
o  chamado “imperialista”, asociado ao réxime
franquista.

Igrexa do Carme 
Rubalcava, 28 D3

Estilo ecléctico [c. 1923]. Cada unha das pra-
zas xemelgas da Magdalena ten a súa igrexa,
a dos Dolores e a do Carme, e eses nomes
foron os que tiveron inicialmente as prazas,
máis tarde renombradas. A Virxe do Carme é a
patroa da Armada e de todos os mariñeiros.

19FFeerrrrooll UURRBBAANNOO & CCUULLTTUURRAALL ITINERARIOS A PÉ



Casa Munduate 
Magdalena, 61 D3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [1910]. Exemplo
de edificio no que o modernismo e a tradición
construtiva local se acoplan á perfección.
[+ info: p. 14]

Iglexa das Angustias 
Praza das Angustias, s/n D3

Construída pola confraría do mesmo nome a
finais do s. XVIII. Sobria capela, de liñas sim-
ples e panos brancos, ao igual que a das Do-
lores e a do Socorro. Alberga á Virxe das
Angustias, de gran devoción popular. A igrexa
é unha das principais sedes dos actos da Se-
mana Santa Ferrolá. [+ info: p. 46]
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EExxppoonnaavv  ee  MMuusseeoo  NNaavvaall
FFeerrrroollnaval
Irmandiños, s/n. Edif. de Ferrerías D3

A partir do s. XVIII Ferrol convértese nunha
urbe naval de primeira. Con máis de dous-
centos cincuenta anos de actividade cons-
trutiva as súas costas, chega ata os nosos
días coa empresa estatal Navantia, unha
das factorías mellor dotadas do mundo para
a construción de buques de guerra e a prin-
cipal industria da cidade. Ademais da inne-
gable calidade dos seus fondos, a visita a
Exponav e ao Museo Naval é imprescindible
para entender a esencia e carácter navais
que definen a Ferrol. [+ info: p. 38]



Fundación Caixa Galicia 
Praza da Constitución, s/n D3

[+ info: p. 39]

Monumento aos Caídos en África 
Praza de Galicia, s/n C3

Obelisco de case 15 m de altura que vai rema-
tado por unha Vitoria alada, obra do famoso es-
cultor galego Francisco Asorey (1949). Dedicada
aos ferroláns caídos nas campañas de África.

Arsenal Militar: Porta do Dique [FFeerrrroollmilitar]
Praza de Galicia, s/n D3

Esta portada solemne do s. XVIII, que conecta
o Arsenal dos Diques co  barrio da Magdalena,
é obra do enxeñeiro militar Julián Sánchez
Bort. É un bo exemplo de arquitectura neoclá-
sica e un dos símbolos da capital departamen-
tal, que fala da dignidade das obras que a
Coroa estaba realizando. Encima da porta hai
un espléndido escudo real de Carlos III.
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OO  AArrsseennaall
FFeerrrroollmilitar
Irmandiños, s/n B4 - D4
Baixo a dirección de diversos arquitectos e
enxeñeiros militares constrúese no s. XVIII o
Arsenal de Ferrol, que se converte nunha
das empresas máis grandes e difíciles da
España da Ilustración e que vinculará á ci-
dade, desde entón e ata hoxe, aos vaivéns
da construción naval e ás complexas deci-
sións do Estado. 

Polas súas funcións –militar e industrial- o
Arsenal divídese en dous: AArrsseennaall  ddoo  PPaarrqquuee,
na parte occidental e primeiro en iniciarse, e
AArrsseennaall  ddooss  DDiiqquueess. Ambas portas monu-
mentais dan acceso a cada unha das partes

do Arsenal. Dentro destacan a praza porti-
cada rectangular que comunica coa dársena;
a SSaallaa  ddee  AArrmmaass, pechada polo norte polo
Cuartel de Instrución; o DDiiqquuee  ddaa  CCaammppáá (s.
XIX; no seu momento un dos diques máis
grandes do mundo); o EEddiiffiicciioo  ddee  FFeerrrreerrííaass,
que acolle de forma permanente EExxppoonnaavv, a
exposición nacional de construción naval; o
MMuusseeoo  NNaavvaall e a BBiibblliiootteeccaa  ddaa  ZZoonnaa  MMaarrííttiimmaa
do Cantábrico, instalados no antigo cárcere
de San Campio. 

O Arsenal é unha singular arquitectura hi-
dráulica, defensiva, naval e militar, que pola súa
importancia está proposta á UNESCO para
ser declarada Patrimonio da Humanidade.



Edificio de Correos 
Praza de Galicia, s/n D3

Realizado en 1935 por Joaquín Otamendi, coa
colaboración do archicoñecido Antonio Pala-
cios. De estilo rexionalista, aínda que lembra
máis a unha arquitectura de carácter monta-
ñés (cántabro) que autóctono. No seu interior
resulta curiosa a vidrieira do teito, que conserva
un escudo da II República. [+ info: p. 74]

Casa Romero 
Magdalena, 119 C3

Unha das obras máis emblemáticas de Rodolfo
Ucha Piñeiro [1910]. Asómase ás rúas Mag-
dalena e Igrexa, ademais de á praza de Galicia.
Destaca polas súas artísticas fiestras e mira-
doiros. [+ info: p. 14]

Teatro Jofre 
Praza de Galicia, s/n C3

[+ info: p. 14, 49]

Concatedral de San Xulián 
Igrexa, s/n C3

Dedicada ao patrón de Ferrol, que se conme-
mora o 7 de xaneiro. Comézase a edificar en
1766, baixo a dirección do enxeñeiro de Mariña
Julián Sánchez Bort. Un magnífico exemplo de
arquitectura neoclásica, que substitúe á primi-
tiva igrexa, situada en Ferrol Vello. En 1959 o
templo foi elevado á categoría de Concatedral.
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Arsenal Militar: Foso 
Praza Vella, s/n C4

O foso proxectouse para separar o Arsenal da
cidade, construíndo así unha verdadeira cidadela.
As súas dimensións permitían incluso o refuxio
de barcos de pesca durante as tormentas (10
m de ancho e 5 m de profundidade aprox). Foi
cegado a finais do s. XIX e del só se conserva
este tramo escavado. [+ info: p. 22]

Arsenal Militar: Porta do Parque 
Praza Vella, s/n C4

Conxunto formado pola portada e o obelisco da
isleta frontal. Este último foi a antiga fonte "da
Fama", construída en 1787 para a entrada da
Porta do Dique e trasladada aquí a mediados
do s. XX; de estilo clasicista, con escudos de
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MMeerrccaaddoo  ddaa  MMaaggddaalleennaa
FFeerrrroollgastronómico
Edif. da Peixería 
Irmandiños, s/n C3
Que mellor sitio para falar de gastronomía
que o Mercado da Magdalena, sen dúbida
un dos lugares máis visitados da cidade, un
espazo para comprar e tamén para admirar,
porque o edificio dedicado á peixería é
unha destacada obra modernista rehabili-
tada, obra do arquitecto Rodolfo Ucha Pi-
ñeiro (1923).
[+ info: p. 14, 64. Toda a información sobre gastronomía,
bares, restaurantes, cafés e tendas de delicatessen, no
folleto Ferrol Gastronómico, dispoñible nas Oficinas de
Turismo de Ferrol]



España, Galicia, Ferrol e a Armada. A portada
provén dunha reforma na época de Isabel II
(1858). Destaca a gran pedra de armas entre
dous xarróns rematados por bombas de artille-
ría: é o blasón de Filipe V que estaba no primi-
tivo arsenal, en A Graña, no que sobresae o alto
relevo con dous leóns rampantes e a coroa real.
[+ info: p. 22]
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OOuuttrroo  FFeerrrrooll
Máis alá das zonas turísticas habituais nos barrios de Ferrol Vello e a Magdalena, queda
moito Ferrol por descubrir: Canido, Recimil, Ensanche, Caranza, Esteiro… Ferrol é  unha ci-
dade de barrios, cada un coa súa singular identidade.

BBaarrrriioo  ddee  EEsstteeiirroo D3 - E3 
O barrio comezouse a construír no s. XVIII, o
momento de grande expansión de Ferrol, para
acoller aos traballadores do estaleiro. Aínda que
era un barrio eminentemente obreiro, edificado
a toda présa e por tanto con deficiencias, nas
súas longas rúas paralelas e perpendiculares
xa se aprecia un certo sentido urbanista. En Es-
teiro está o Campus Universitario, e iso nótase
en todo o barrio, especialmente pola cantidade
de bares e ambiente de tapeo.
Duración: 1 h aprox.

Campus Universitario 
Dr. Vázquez Cabrera, s/n E3

O campus ocupa os antigos pavillóns, de dife-
rentes épocas, do Hospital da Mariña, aos que
se lle engadiron interesantes arquitecturas con-
temporáneas.

Casa do Patín 
Mendizábal, s/n E3 5577

Singular construción de perpiaño de granito do
barrio tradicional de Esteiro, do s. XVIII, hoxe
rehabilitada como Biblioteca Universitaria.



Cuartel de Dolores
Avenida Mac-Mahón, s/n E4 5588

Deseñado por Sánchez Bort, constitúe unha
das obras máis singulares da arquitectura mili-
tar do s. XVIII. Ten un magnífico patio de armas
porticado nas dúas primeiras plantas. O nome
débese á gran devoción que por entón se pro-
fesaba á Virxe das Dolores. É a base actual do
Terzo Norte de Infantería da Mariña.

Fontelonga
Av. Mac-Mahón, s/n. Cuartel de Dolores E4 5599

Única das portas que se conservan de todas as
que se abrían nas murallas que protexían a ci-
dade no s. XVIII. Conducía a un antigo peirao
hoxe desaparecido. Destaca a súa garita de
garda e un arco que serve de contraforte. Ac-
cédese a través do Cuartel de Dolores.
Días/horarios: Laborais, de 16:00 a 18:00 h. Sába-
dos, domingos e festivos: de 11:00 a 13:00 h. Por
encontrarse dentro dunha instalación militar en uso
hai que solicitar permiso na entrada e identificarse
mediante DNI ou pasaporte. Entrada gratuíta.

Antiga Porta do Estaleiro
Estrada de Circunvalación, s/n E4 6600

Posúe escudo de armas reais tallado en pedra e
símbolos dos antigos gremios na súa porta.
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Porta de Navantia
Taxonera, s/n D3

Porta monumental (1949) das instalacións da
empresa estatal Navantia, que dá acceso ao
mellor estaleiro militar de España.

BBaarrrriioo  ddee  CCaarraannzzaa  G3 - H3 - G4 - H4
Barrio residencial no que está o Auditorio de
Ferrol e tamén a praia urbana. Ten un magnífico
paseo marítimo, que inclúe carril bici, con vistas
á ría, moi recomendables na posta de sol. Por
Caranza saen de Ferrol o Camiño de Santiago
e o Camiño de Santo André de Teixido. 
Duración: 1 h aprox.

Auditorio de Ferrol F3 5544 [+ info: p. 42]

Conservatorio de Ferrol G3 5555

Paseo Marítimo G4 - H4 

Carril Bici D3 - H3

Camiño de Santiago* B4 - H2 [+ info: p. 75]

Camiño de Santo André* B4 [+ info: p. 56]

Panorámica* G4

Praia de Caranza* H4
*[+ info: toda a información sobre a ría e praias de
Ferrol = FFeerrrroolldepraias, así como das súas paisaxes
e espazos naturais = FFeerrrroollpaisaxístico, no folleto Fe-
rrol Natural+Praias, dispoñible nas Oficinas de Tu-
rismo de Ferrol]
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BBaarrrriioo  ddee  CCaanniiddoo B2 - C2 - B3 - C3
O popular barrio lindaba coas antigas murallas, e
está situado nunha zona alta da cidade. Alí en-
cóntranse os dous baluartes (O Rei e Canido)
que forman parte, xunto co de San Xoán en Fe-
rrol Vello, dos restos da muralla defensiva do s.
XVIII. Desde o de Canido a panorámica domina
a ensenada da Malata e todas as instalacións de-
portivas municipais. Neste barrio encontramos
tamén o emblemático Centro Torrente Ballester,
dedicado a arte contemporánea, e unha sor-
presa: as Meninas de Velázquez que, reinterpre-
tadas por artistas locais e de fóra de Ferrol,
adornan as fachadas, principalmente dos edifi-
cios ruínosos. [+ info: p. 36 Duración: ½ h aprox.]
Baluarte do Rei D2 3344

Baluarte de Canido C2 3355

Centro Torrente Ballester C3 4499 [+ info: p. 39]

BBaarrrriioo  ddee  RReecciimmiill D2 - E2 
Barrio obreiro situado ao lado da céntrica praza
de España, tamén coñecido como as “casas ba-
ratas”. É un dos ensanches de crecemento que
tivo Ferrol a mediados do s. XX, contiguo á Ave-
nida de Castela, tradicional saída da cidade. Foi
construído mediante promoción pública e as súas

vivendas e rúas están ordenadas perpendicular-
mente á avenida. No barrio sitúase un dos mer-
cados de Ferrol.
Mercado de Recimil D2 [+ info: p. 65]

BBaarrrriioo  ddoo  EEnnssaanncchhee D2 - E2 - F2
O Ensanche A, situado na marxe norte da Ave-
nida de Castela e popularmente coñecido como
“Inferniño”, é  xunto cos barrios de Esteiro e Ca-
ranza un dos máis poboados da cidade. Próxi-
mos á Praza do Inferniño, que se sitúa sobre o
antigo campo do Racing de Ferrol, están un
centro comercial e o Centro Cultural Carvalho
Calero. O Ensanche B, fronte a aquel e coa
Avenida de Castela de por medio, é unha habi-
tual zona de compras e de restauración.
C. Comercial Porta Nova E2 [+ info: p. 66]

C. Cultural Carvalho Calero E2 5533 [+ info: p. 41]
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HHaaii    ttaannttoo  qquuee  vveerr  ee  ffaacceerr  eenn  FFeerrrrooll!!  
AAqquuíí  tteess  uunnhhaa  aaxxeennddaa  ppaarraa  ppaassaarr  4488  hhoorraass  nnaa  cciiddaaddee..  

4488  hhoorraass  eenn  FFeerrrrooll 3
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DDííaa  11
MMeeddiiooddííaa
Chegada a Ferrol e check-in no teu hotel.

TTaarrddee
Primeira toma de contacto coa cidade: a deambular pola Magdalena e, de paso, shopping. 

NNooiittee
Aos ferroláns encántalles saír de viños e tapas. Mestúrate con eles e navega polos bares do ba-
rrio da Magdalena e a zona dos Cantóns. Atención ás actuacións en vivo dos pubs!

DDííaa  22
AAllmmoorrzzoo
Ferrol é unha cidade de cultura de cafés. As pastelerías con cafetería, os acolledores cafés de toda
a vida, os de atmosfera modernista, os do porto peiteados pola brisa… Busca un ao teu gusto e
saborea un bo café, a poder ser acompañado de torta Castiñeira, Larpeira, de Santiago…
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MMaaññáá
Despois de almorzar, diríxete ao Mercado da Magdalena, onde tes unha ampla representación,
en vivo, dos exquisitos produtos da zona. Tras visitar o mercado imos ao Arsenal (visitas guiadas
en tempada alta) e despois ao porto de Ferrol Vello. Recomendado: coller o barco e ir xantar a
Mugardos!!!

CCoommiiddaa
Se quedas en terra, sen saír do porto, no Paseo da Mariña e arredores, non che faltarán estable-
cementos nos que catar unhas típicas racións mariñeiras.

TTaarrddee
É hora de investigar nos museos: Exponav, Fundación Caixa Galicia, Centro Torrente Ballester...
Ferrol é unha cidade larpeira, así que entre exposición e exposición, non está de máis un refrixe-
rio: que tal un chocolate con churros -inverno- ou un doce artesán -verán-?

NNooiittee  
Percebes de Cedeira, ameixas das Pías, ou calquera dos infinitos mariscos de Galicia… Hoxe
toca gozar con calma nalgunha das mariscarías da cidade. Se tes a posibilidade, non perdas unha
actuación no Teatro Jofre: só velo xa vale a pena.
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DDííaa  33
MMaaññáá
Para visitar o Castelo San Felipe e ver a ría en todo o seu esplendor, percorrendo a estrada pano-
rámica ata o Cabo de Prioriño Chico, o mellor é facelo en coche. En calquera caso, o que está claro
é que non podes irte de Ferrol sen ver o Castelo de San Felipe, que tamén podes descubrir en barco
(verán) ou en bus urbano (consulta horarios). En tempada alta hai visitas guiadas.

TTeemmppoo  ddee  xxaannttaarr    
Agora que vimos de abrir o apetito ao aire libre, non podemos irnos de Ferrol sen probar a ten-
reira da Capelada ou outras exquisitas carnes da zona. Bo proveito!

[+ info: toda a información sobre gastronomía, bares, restaurantes, cafés e tendas de delicatessen, no folleto Ferrol Gastronómico, dispoñible nas
Oficinas de Turismo de Ferrol. O resto da información que precisas está nas páxinas desta publicación]



PPrrooppooññéémmoosscchhee  uunnhhaa  sseerriiee  ddee  vviissiittaass  gguuiiaaddaass  
ee  vvaarriiaass  ooppcciióónnss  ddee  ttrraannssppoorrttee  ttuurrííssttiiccoo  ppaarraa  

eesspprreemmeerr  FFeerrrrooll  aaoo  mmááxxiimmoo..

VViissiittaass  gguuiiaaddaass
ee  ttrraannssppoorrttee  ttuurrííssttiiccoo 4



BBaarrrriioo  ddaa  MMaaggddaalleennaa  
Tempada Alta (Semana Santa e verán): consul-
tar horarios.
Saída: Oficina de Turismo de Ferrol (Magdalena, 56)
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 50 pasax
Nº mín participantes: 5 pasax

AArrsseennaall  IImmpprreesscciinnddiibbllee!!!!!!
Tempada Alta (Semana Santa e verán): con-
sultar horarios.
Saída: Oficina de Turismo de Ferrol (Porto de
Curuxeiras)
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 30 pasax
Nº mín participantes: 5 pasax

[Para a visita ao Arsenal, a Mariña esixe a presenta-
ción de documentación á entrada (DNI, pasaporte,
carné de conducir ou carné militar). Prohibido reali-
zar fotos ou vídeos.]

CCaasstteelloo  ddee  SSaann  FFeelliippee  IImmpprreesscciinnddiibbllee!!!!!!
Tempada Alta (Semana Santa e verán): con-
sultar horarios.
Saída: Oficina de recepción de visitantes na en-
trada do Castelo.
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 50 pasax
Nº mín participantes: 5 pasax

CCaasstteelloo  ddee  SSaann  FFeelliippee  --  VViissiittaass  tteeaattrraalliizzaaddaass
Tempada Alta (Semana Santa e verán): con-
sultar horarios.
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Saída: Oficina de recepción de visitantes na en-
trada do Castelo.
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 100 pasax

VViissiittaa  áá  rrííaa  eenn  bbaarrccoo  
Tempada Alta (Semana Santa e verán): con-
sultar horarios.
Saída: Oficina de Turismo de Ferrol (Porto de
Curuxeiras)
Duración: 1 h aprox
Nº máx participantes: 100 pasax
Nº mín participantes: 10 pasax

CCeeaa  eenn  bbaarrccoo  ppoollaa  rrííaa con guía a bordo 
RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Tempada Alta (verán): sábados e domingos,
21:00 h.
Saída: Porto de Curuxeiras
Duración: 4 h aprox
Nº máx participantes: 100 pasax
Nº mín participantes: 10 pasax

VViissiittaa  áá  rrííaa  eenn  vveelleeiirroo  RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!
Tempada Alta (verán): consultar horarios.
Saída: Porto de Curuxeiras
Duración: 2 h 30 min aprox

Imprescindible preinscrición
T: 670 508 205 ·· info@dunasport.com

TTrreenn  ttuurrííssttiiccoo  ““CCiittyy  TTrreenn”” con guía a bordo 
RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Inclúe parada e visita ao Cuartel de Dolores e
Porta de Fontelonga. 
Tempada Alta (Semana Santa e verán): con-
sultar horarios. 
Saída: Oficina de Turismo de Ferrol (Porto de
Curuxeiras)
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 55 pasax

TTrreenn  ttuurrííssttiiccoo  ““CCiittyy  TTrreenn”” sen guía 
RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Tempada Alta (Semana Santa e verán): consul-
tar horarios. Dispoñible tamén en Nadal (con-
sultar horarios e frecuencias).
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Saída: Oficina de Turismo de Ferrol (Porto de
Curuxeiras)
Duración: 1 h aprox
Nº máx participantes: 55 pasax

VViissiittaass  aa  mmeeddiiddaa
Para descubrir Ferrol en profundidade: as praias,
as baterías de costa, os espazos naturais, etc.
Inclúe visitas accesibles, para persoas con mo-
bilidade reducida.
Dispoñibles todo o ano baixo petición. 
Organiza: Fertur Servizos Turísticos. 
T: 606 777 431 ·· 696 531 070
fertur.blogspot.com ·· ferturguias@yahoo.es

TTuurriissmmoo  ccrreeaattiivvoo::  ““LLaass  MMeenniinnaass  ddee  CCaanniiddoo””  
A acción artística “As Meninas de Canido”
naceu como reivindicación polo estado de
abandono de algunhas vivendas do tradicional
barrio de Canido. Así, as Meninas de Velázquez,
reinterpretadas por artistas locais e de fóra de
Ferrol, pasaron lucir nas fachadas, principal-
mente dos edificios abandonados. O éxito desta
acción  converteuna nun programa de continui-
dade, “Arte na rúa”, apoiado polo Concello. A vi-
sita, guiada polos propios organizadores da
acción, consiste nun paseo comentado para co-

ñecer as distintas intervencións e os seus esti-
los. Remata nun obradoiro, coa realización
dunha Menina por parte dos participantes.
Dispoñibles todo o ano baixo petición. Dura-
ción: 2 h aprox
Nº mín participantes: 10 pasax

CCuuaarrtteell  ddee  DDoolloorreess  RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!
A visita guiada brinda unha oportunidade única:
a de admirar un edificio monumental á vez que
descubrimos a vida dun cuartel de infantería
en activo. Inclúe ademais a visita á Porta de
Fontelonga.
Dispoñibles todo o ano baixo petición e su-
xeito a autorización: consultar. Visitas libres
non permitidas.
Organiza: T: 606 777 431 ·· 696 531 070
fertur.blogspot.com ·· ferturguias@yahoo.es
[Para a visita ao Cuartel esíxese a presentación de
documentación á entrada (DNI, pasaporte, carné de
conducir ou carné militar)]

[Consultar prezos. Todas as visitas están dispoñibles para grupos baixo pe-
tición. Consultar dispoñibilidade. + info: Oficinas de Turismo de Ferrol]
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NNaa  ooffeerrttaa  ddee  mmuusseeooss  ddee  FFeerrrrooll  ddeessttaaccaann,,  ccoommoo  nnoonn  ppooddííaa
sseerr  mmeennooss,,  ooss  mmuusseeooss  ddee  tteemmááttiiccaa  nnaavvaall,,  ppeerroo  ttaamméénn  ooss  rree--
llaacciioonnaaddooss  ccooaa  nnaattuurreezzaa  ee  oo  ccoonnttoorrnnoo..  AAddeemmaaiiss  hhaaii  iinntteerree--
ssaanntteess  ccoolleecccciióónnss  ppeerrmmaanneenntteess  ee  eexxppoossiicciióónnss  tteemmppoorraaiiss,,
ccoommoo  aass  ddooss  rreeppuuttaaddooss  CCeennttrroo  TToorrrreennttee  BBaalllleesstteerr,,  oouu  aa

FFuunnddaacciióónn  CCaaiixxaa  GGaalliicciiaa..

MMuusseeooss  ee  eexxppoossiicciióónnss 5
PPrriinncciippaaiiss  mmuusseeooss  ee  eexxppoossiicciióónnss.....38

OOuuttrrooss  eessppaazzooss  eexxppoossiittiivvooss.....41



PPrriinncciippaaiiss  mmuusseeooss  ee  eexxppoossiicciióónnss

EExxppoonnaavv  
EExxppoossiicciióónn  NNaacciioonnaall  ddaa  CCoonnssttrruucciióónn  NNaavvaall  
Irmandiños, s/n. Edificio de Ferrerías D3

Martes a venres, de 10.30 a 19.30 h. Luns, sábados,

domingos e festivos, de 10.30 a 14.30 h.

2€ (Visitas guiadas -grupos ata 30 pasax-: 15€)
T: 981 336 017

www.exponav.org · exponav@exponav.org

Un percorrido pola historia da construción naval
no maior museo de Europa dedicado a esta ac-
tividade. Destaca ademais a beleza do seu inte-
rior de nave industrial do s. XVIII.
[+ info: p. 20]

MMuusseeoo  NNaavvaall  
Irmandiños, s/n. Edificio de Ferrerías D3

Martes a venres, de 9.30 a 13.30 h. Sábados, do-

mingos e festivos, de 10.30 a 13.30 h.

Entrada libre

T: 981 336 000 ·· www.armada.mde.es 

Exposición permanente de barcos antigos, ma-
terial de navegación, mapas... e información de
todos os navíos construídos en Ferrol de 1751
a 1984.
[+ info: p. 20]
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CCeennttrroo  TToorrrreennttee  BBaalllleesstteerr    --  CCTTBB
Concepción Arenal, s/n C3 4499

Inverno, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 h. 

Verán (15 xuño a 15 set): de 11.00 a 14.00 e de

19.00 a 21.30 h. Domingos (todo o ano): de 11.00

a 14.00 h. Luns pechado.

Entrada libre

T: 981 944 187

www.centrotorrenteballester.es

info@centrotorrenteballester.es

Dedicado á exhibición, produción e estudo da
arte contemporánea, o CTB é o  principal dina-
mizador da vida cultural de Ferrol e, ademais
das súas tentadoras exposicións, destaca polo
seu ambiente. Situado nun emblemático edificio
do s. XVIII que foi Hospital de Caridade, foi ob-
xecto dunha rehabilitación integral. Na súa ca-
pela celébranse de forma habitual espectáculos
de pequeno formato pero de gran calidade.

FFuunnddaacciióónn  CCaaiixxaa  GGaalliicciiaa  
Praza da Constitución, s/n D3

Luns a sábado, de 10.00 a 14.00 h. e de 17.30 a

21.30 h. Domingos e festivos, de 11.00 a 14.00 h.

Entrada libre 

T: 981 330 610

www.fundacioncaixagalicia.org
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Unha das principais institucións culturais de
Ferrol, que sobresae pola calidade das súas
exposicións temporais. O edificio (principios s.
XIX), deseñado ao modo clásico e dominado
pola simetría, foi inicialmente proxectado como
cárcere, e albergou de forma sucesiva o Con-
cello, o cárcere, o Instituto de Secundaria de
Ferrol -onde impartiron clases Concepción
Arenal e Gonzalo Torrente Ballester-, e o Go-
berno Militar. O seu interior foi integramente
rehabilitado para adaptalo ao novo uso.

MMuusseeoo  ddaa  NNaattuurreezzaa  
Méndez Núñez, 11 C3 5522

Inverno, luns a venres, de 09.30 a 13.30 e de 16.30 a

20.30 h. Xullo e agosto, luns a venres, de 10.00 a

14.00. Sábado, domingo e festivos pechado todo o ano.

Entrada libre. [Museo temporalmente pechado. Pen-

dente de cambio de localización]

T: 981 352 820

www.sghnferrol.blogspot.com

Xestionado pola Sociedade Galega de Historia
Natural, recolle unha interesante colección de fó-
siles e restos de animais, plantas e minerais.

XXaarrddíínn  DDiiddááccttiiccoo  ddaa  AAuuggaa  --  AAqquuaacciieenncciiaa
Parque Raíña Sofía, s/n B4 5500

Martes a sábado, de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a

20.00 h. 

Entrada libre

T: 981 944 221

www.ferrol.es/aquaciencia 

Un espazo para aprender e para xogar co prin-
cipal elemento do planeta: a auga. De forma
amena e atractiva, os visitantes poden ir pase-
ando polo xardín e, mediante distintos disposi-
tivos, mecanismos, maquetas, paneis e xogos,
descubrir a auga, a súa  enerxía e os seus prin-
cipais usos e propiedades.
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OOuuttrrooss

CCeennttrroo  ddee  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  PPrriioorriiññoo
Cabo de Prioriño, s/n 
Visitable para grupos previa solicitude. Gratuíto.

T: 981 338 000

www.apfsc.es ·· ferrol@apfsc.es

20 paneis explicativos da historia das baterías
defensivas e da construción dunha obra de gran
magnitude como é o porto exterior.

AAuullaa  ddee  EEccoollooxxííaa  UUrrbbaannaa
Parque Raíña Sofía, s/n B3 5511

Martes a domingo, de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a

20.00 h.

T: 981 944 222

A cidade como fenómeno histórico, os seus ha-
bitantes, a auga e outros recursos materiais, as
enerxías que moven a cidade ou o tratamento
dos residuos urbanos.

CC..  CCuullttuurraall  CCaarrvvaallhhoo  CCaalleerroo  
Praza do Inferniño, s/n E2 5533

Luns a venres de 10.30 a 13.30  e de 17.00 a 20.00h.

Fins de semana pechado. Entrada libre.

T: 981 370 561

Sala de exposicións temporais.

GGaalleerrííaa  SSaarrggaaddeellooss  
Rubalcava, 30-32 D3

Luns a sábado de 09.00 a 21.00 h.

Entrada libre

T: 981 353 714

www.sargadelosferrol.com

ferrol@sargadelos.com

Co obxectivo de difundir a cultura de Galicia, or-
ganiza exposicións, actividades, presentacións
de libros, etc. ademais de ser librería e tenda de
obxectos da coñecida fábrica galega de cerá-
mica Sargadelos.
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XXoorrnnaalliissmmuuss
Diario de Ferrol. Galiano, 31 D2

Luns a venres, de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 22.00 h. 

Sábados, de 11.00 a 14.30 e de 17.30 a 20.30 h.

Entrada libre

T: 981 369 900

Documentos e obxectos orixinais da historia do
xornalismo.

AAtteenneeoo  FFeerrrroolláánn  
Magdalena, 202 - 204 C3

Luns a venres, de 11.00 a 13.30 e de 17.00 a 21.00 h. 

Sábados de 10.30 a 13.30 h.

Entrada libre

Exposición permanente de fondos propios de
artistas da zona: Segura Torrella, Carmen Cha-
cón, Manuel Patiña ou González Collado, entre
outros.

SSaallaa  ddee  EExxppoossiicciióónnss  ddoo  PPoorrttoo  
Peirao de Curuxeiras, s/n B4 5566

Martes a domingo, de 18.00 a 21.00 h.

T: 981 338 000

www.apfsc.es ·· ferrol@apfsc.es

Entrada libre ··  Sala de exposicións temporais

RReecciiccllaatteerrrraa
Mougá, s/n 

Visitable para grupos previa solicitude.

Gratuíto.

T: 981 944 160

medioambiente@ferrol-concello.es 

Centro didáctico de interpretación e divulga-
ción de reciclaxe, para coñecer a realidade do
consumo de residuos e o seu posterior trata-
mento. Dirixida a escolares ou colectivos in-
teresados en actividades ambientais.

AAuuddiittoorriioo  ddee  FFeerrrrooll  
Avenida do Mar, 2 F3 5544

Próxima apertura en octubre 2011

Espazo especialmente deseñado para a cele-
bración de reunións, pero tamén eventos cultu-
rais de todo tipo, incluíndo exposicións.
[+ info: p. 50]
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AA  aaxxeennddaa  ccuullttuurraall  ddee  FFeerrrrooll  eessttáá  cchheeaa  ddee  eevveennttooss  ppaarraa
ttooddooss  ooss  gguussttooss  ee  ttooddaass  aass  iiddaaddeess..  EEssttee  éé  uunn  rreessuummoo  ddaass
cciittaass  mmááiiss  ddeessttaaccaaddaass::  ffeessttiivvaaiiss,,  ffeessttaass  ee  eevveennttooss  qquuee  nnoonn

ssee  ppooddeenn  ppaassaarr  ppoorr  aallttoo..

AAxxeennddaa  ccuullttuurraall 6
EEvveennttooss  mmeess  aa  mmeess.....44

EEssppeeccttááccuullooss  ttooddoo  oo  aannoo.....49



EEvveennttooss  mmeess  aa  mmeess
* Calendario suxeito a cambios. As datas son
aproximadas. Consultar datas exactas nas ofi-
cinas de Turismo de Ferrol.

5 xaneiro
CCaabbaallggaattaa  ddooss  RReeiiss  MMaaggooss
Toda a cidade

Os Reis Magos chegan ás 17.00 h en barco ao
porto de Curuxeiras e percorren toda a cidade
nas súas carruaxes saudando a todos os nenos
antes da noite dos regalos. O traxecto finaliza
na praza de Armas.

7 xaneiro
SSaann  XXiiaaoo
Toda a cidade

O día do patrón da cidade teñen lugar diversos
actos entre os que destacan a misa na conca-
tedral de San Xulián, actividades infantís e a
degustación gratuíta de arroz con leite, prato
típico ferrolán. Ademais, este día noméase o
Ferrolán do Ano.

Febreiro/marzo (data variable)
EEnnttrrooiiddoo
Toda a cidade

Actividades infantís, degustación de produtos
típicos destas datas (lacón con grelos) e con-
curso de tapas de entroido nos bares de Ferrol
compoñen a axenda do entroido, que finaliza o
martes pola tarde co tradicional desfile de
comparsas.

Marzo (bienal)
FFeeiirraa  ddoo  VViiññoo  ddoo  NNoorrooeessttee  FFeevviinnoo
Fimo RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Sen ser Ferrol unha zona de produción vitiviní-
cola, si é das cidades de España nas que o
consumidor de viños é máis esixente, e por iso
se celebra aquí esta feira dedicada ao mundo
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do viño. Seis mil metros cadrados de exhibición
con miles de referencias e bodegas galegas e
españolas que reúnen cada ano a consellos re-
guladores, bodegueiros, distribuidores, sumille-
res e expertos de primeiro nivel neste evento
profesional que está aberto ao público durante
a fin de semana.

Noite 18 a 19 marzo
NNooiittee  ddaass  PPeeppiittaass
Toda a cidade RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Desde 1903, a véspera do festivo de San Xosé
reúnense as rondallas de Ferrol: bandas de ins-
trumentos de corda ataviadas con traxes simi-
lares aos dos tunos, que percorren as rúas da
cidade cantando os encantos da muller ferrolá.
Ademais, esta noite, os hostaleiros da cidade

regalan aos seus clientes un singular doce en
forma de corazón, o “bico das Pepitas”.

Finais marzo/abril (Semana Santa)
SSaallóónn  ddoo  CCaabbaalloo  EEqquuiioocciioo
Fimo DDeessttaaccaaddoo!!!!!!

Equiocio é o principal salón galego dedicado
ao mundo da hípica. Nacido en 1993, o evento
foi medrando en tamaño, afluencia de público
e participantes, de aí que nel se dean cita os
mellores profesionais do sector e que o nú-
mero e variedade de actividades que com-
prende sexa cada vez maior: expositores,
concursos hípicos, desfiles, exhibicións, cursos,
poni-club, actividades culturais e espazo para
os máis pequenos.

45FFeerrrrooll UURRBBAANNOO & CCUULLTTUURRAALL AXENDA CULTURAL



Finais marzo/abril (data variable)
SSeemmaannaa  SSaannttaa  FFeerrrroolláá
Toda a cidade IImmpprreesscciinnddiibbllee!!!!!!

Declarada de Interese Turístico Nacional, a Se-
mana Santa ferrolá é a festa principal da cidade
e a máis tradicional e espectacular de Galicia.
Máis de 20 procesións concentradas en 8 días,
ademais de actos litúrxicos das confrarías e
concertos. O venres, día grande, destaca a pro-
cesión do Santo Encontro, que culmina multitu-
dinariamente na praza de Armas e, pola noite, a
máis silandeira, a dos “Caladiños”.

Finais de marzo/abril (Semana Santa)
CCiicclloo  ddee  MMúússiiccaass  RReelliixxiioossaass  ee  ddaa  IIlluussttrraacciióónn  
Igrexas e outros espazos monumentais RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

“Espiritualidade e razón” é o subtítulo deste
ciclo musical de alta calidade e realizado en

espazos singulares, que aspira a converterse
nun referente no seu xénero.

Luns de Pascua (Semana Santa)
VViirrxxee  ddoo  CChhaammoorrrroo
Santuario da Virxe do Chamorro, Serantes

Á Virxe do Chamorro ou Virxe do Nordés,
nome de evocación mariñeira por ser o vento
máis propicio para pescar na ría de Ferrol e
porque a ermida se sitúa ao nordeste da ci-
dade, profésaselle auténtica devoción en Fe-
rrol. Miles de devotos soben de xeonllos ou a
pé ao solitario santuario seguindo as esta-
cións do Vía Crucis. Alí comparten unha xor-
nada de romaría ao son da gaita e ofrécenlle
á Virxe candeas e exvotos.
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Noite 23 xuño
LLuummiinnaarriiaass  ddee  SSaann  XXooáánn  
Toda a cidade

A noite máxica por excelencia. Os barrios de
Ferrol ilumínanse con fogueiras comunais (“lu-
minarias”) para que fuxan as meigas. Cheira a
lume e a sardiñas, que se asan ao aire libre e
se acompañan de viño tinto, empanada… e
música.

Principios xullo
CCiicclloo  ddee  MMúússiiccaass  PPoorrttuuaarriiaass
Ferrol Vello RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Unha proposta musical e tamén cultural que
converte Ferrol por uns días na capital das mú-
sicas mariñeiras, os sons nacidos nas tascas
dos portos.

1ª quincena xullo
FFeeiirraa  ddee  MMoossttrraass  
Fimo

Concorrida feira de mostras que congrega sec-
tores tan diversos como novas tecnoloxías, in-
dustria, automoción, maquinaria agrícola,
forestal e industrial, fogar, decoración, alimen-
tación e tamén turismo e artesanía.

1ª quincena agosto
SSeemmaannaa  NNááuuttiiccaa  SSppiinnnnaakkeerr
Porto de Curuxeiras, Ferrol Vello

O porto alberga estes días competicións e ac-
tividades náuticas (bautismos de vela, esquí
náutico e mergullo, etc.), exposición de pro-
dutos do sector náutico, actividades de ocio
e gastronomía.

1ª quincena agosto
FFeeiirraa  mmeeddiieevvaall
Ferrol Vello

As apertadas rúas deste barrio pescador de
orixe medieval recrean a época medieval e én-
chense de actividades, espectáculos e a pre-
senza dun gran número de postos de artesanía,
comercio tradicional e produtos alimenticios.

2ª quincena agosto
FFeessttaass  ddee  vveerráánn
Toda a cidade DDeessttaaccaaddoo!!!!!!

Ferrol celebra as súas festas patronais cun ca-
lendario cheo de eventos para todos: música,
baile, actividades infantís… As festas rematan
cos tradicionais fogos de artificio a noite do 31
de agosto, día de San Ramón, en honor a
Ramón Plá y Monge, Marqués de Amboaxe.
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Domingo máis próximo ao 25 agosto
BBaattaallllaa  ddee  BBrriióónn
Montes de Brión

Recreación popular da batalla que se librou en
1800 e que freou a invasión inglesa que avan-
zaba perigosamente cara á cidade.

Última fin de semana de agosto
RRoommaarrííaa  ddee  SSaannttaa  CCoommbbaa  
Ermida de Santa Comba

Nunha ermida rodeada de mar, accesible só
con marea baixa, celébrase esta tradicional ro-
maría cuxa orixe se remonta ao s. XII.

Principios setembro
SSuurrffuussssiioonn
Praia de Doniños DDeessttaaccaaddoo!!!!!!

Competición internacional de bodyboard, unha das
máis importantes do mundo nesta modalidade. 
E ademais:
Pantín Classic 
Praia de Pantín, Valdoviño

Mención especial merecen encontros de-
portivos como este, que sitúan a comarca na
elite do surf mundial.

Setembro
AAss  MMeenniinnaass  ddee  CCaanniiddoo  --  AArrttee  nnaa  RRúúaa  
Barrio de Canido

Decenas de pintores recrean en diferentes edi-
ficios do barrio as súas particulares visións do
cadro de Velázquez. Nesta acción artística po-
pular participan ademais artistas do mundo da
danza, a música e a poesía.

48 FFeerrrrooll UURRBBAANNOO & CCUULLTTUURRAALLAXENDA CULTURAL



Novembro
CCoonnccuurrssoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPiiaannoo
Teatro Jofre RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Este certame converteu Ferrol nunha referencia
inescusable no ámbito do piano internacional.

24 decembro - 6 xaneiro
NNaaddaall
Toda a cidade

Iluminación nas rúas e prazas, beléns, activida-
des infantís, concertos especiais... e moito máis.

Nadal
OOcciioo  NNaaddaall
Fimo

Actividades de ocio, creativas e deportivas para
todas as idades.

EEssppeeccttááccuullooss  ttooddoo  oo  aannoo
A axenda anual da cidade complétase coas pro-
postas culturais que ofrecen os equipamentos
culturais ao longo de todo o ano. Música clá-
sica, jazz, pop, étnica, alternativa, danza, maxia,
teatro, monicreques… Estes son os principais
espazos de música e artes escénicas de Ferrol.

TTeeaattrroo  JJooffrree
Praza de Galicia, s/n C3

T: 981 944 245 - www.ferrol.es/jofre

Inaugurado en 1892. É unha das máis impor-
tantes obras da arquitectura teatral de  España,
con interior de espléndida acústica e fermosa de-
coración clasicista. A súa fachada, modernista,
remodelada por Rodolfo Ucha Piñeiro en 1919,
confírelle un impoñente aspecto de pazo urbano.
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Música, danza, teatro, maxia, programación in-
fantil… O Teatro Jofre é unha “delicatessen cul-
tural”, tanto pola súa oferta, plural e de alto nivel,
como pola singularidade do equipamento.

CCddCCTTBB  ––  CCaappeellaa  ddoo  CCeennttrroo  TToorrrreennttee  BBaalllleesstteerr  
Concepción Arenal, s/n C3 4499

T: 981 944 187

www.centrotorrenteballester.es

A capela deste centro cultural transfórmase
nunha especie de café-concerto para gozar dos
estilos musicais máis vangardistas. [+ info: p. 39]

AAuuddiittoorriioo  ddee  FFeerrrrooll
Avenida do Mar, 2 F3 5544

Dise que o mellor escenario para a música é o
das cidades marítimas polos seus rumores, bri-
llos e cores. O Auditorio de Ferrol ten unha lo-
calización envexable, xunto a unha baía
orientada ao sur, e por iso o proxecto de Pa-
tricia Alonso Alonso e Javier López Rivadulla
abre grandes fiestras que miran á ría. Unha vez
aberto, converterase sen dúbida nun dos prin-
cipais programadores culturais da cidade. 
Próxima apertura en outubro 2011
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SSaallaass  ddee  ccoonncceerrttooss  ee  ppuubbss  ccoonn  mmúússiiccaa  eenn  ddiirreeccttoo

SSaallaa  SSúúppeerr  88 Real, 223 C3

Programa concertos regularmente: pop, rock, mú-

sica indie…

www.salasuper8.com

LLaa  RReesseerrvvaa  Sánchez Calviño, 47 E2

Rock´n´Soul bar con música en directo.

Facebook: La Reserva Ferrol

CCaarrtteelleess Sol, 139 C3

Pub veterano con música en directo: pop, rock,

country…

Facebook: Pubcarteles Ferrol

CCBBCC Magdalena, 142 C3

Monologuistas e contacontos son a súa espe-

cialidade.

Facebook: CBC

SSiikkaarruu Magdalena, 131 C3

T: 981 336 524

Música en directo: rock alternativo, grupos ga-

legos…
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NNaass  aaffoorraass  ddee  FFeerrrrooll

EExxccuurrssiióónn  11.. Ferrol · San Felipe · Cabo Prioriño
Chico · Doniños · Santa Comba · Cabo Prior ·
Chamorro · Ferrol

Esta ruta, que discorre case na súa totalidade
pola costa de Ferrol, permítenos admirar os
castelos, fortalezas e baterías de costa, os
acantilados percebeiros, os extensos areais e
sistemas dunares, así como a lagoa de Doni-
ños, espazos agrestes e naturais protexidos
todos eles pola Rede Natura 2000. 
A primeira parte do itinerario, ata o cabo de
Prioriño Chico, regálanos estupendas panorá-
micas de toda a ría de Ferrol e do chamado
golfo Ártabro.

SSaann  FFeelliippee.. Pequena vila de pescadores con
moito encanto e rúas moi estreitas. Alí está o
admirable Castelo de San Felipe, construído
por Filipe II no s. XVI, e que xunto co Castelo
da Palma, situado en fronte, constituían a de-
fensa principal da ría, que foi durante moito
tempo un enclave militar estratéxico por al-
bergar os estaleiros militares, e moi atacado
polas tropas inglesas, motivo polo que a costa
está salpicada por numerosas baterías milita-
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res, antigas e modernas, que poderemos des-
cubrir ao longo do percorrido cara ao cabo
Prioriño Chico. [+info: p. 10]

CCaabboo  PPrriioorriiññoo  CChhiiccoo.. Chegamos a el borde-
ando o Porto Exterior. En días claros pódese
ver A Coruña e todo o Golfo Ártabro. Ademais
dos restos da antiga batería de costa conti-
guos ao faro, paga a pena ver, a só uns pasos,
o chamado Castelo das Viñas, desprazado
aquí desde a súa situación orixinal baixo o
Porto Exterior.

DDoonniiññooss.. Desde a estrada vemos un val fértil
e de paisaxes suaves. É o val de Doniños, e
no seu encontro co mar aparece a Lagoa de
Doniños. 

LLaaggooaa  ddee  DDoonniiññooss.. Lagoa de auga doce fran-
queada por dunas. Ábrese e logra desembocar
no mar unha vez ao ano (en primavera) e as
marismas que se crean son un espectáculo
digno de ver, xunto coas numerosas aves mi-
gratorias que a habitan.

CCaabboo  PPrriioorr.. Posúe unha das mellores panorá-
micas de Ferrol e é ademais un dos seus espa-
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zos máis emblemáticos. Desde alí pódense es-
coller tres sendeiros (Prior-Baterías, Prior-Tú-
neles, Prior-Serea), todos eles de gran beleza
salvaxe e curta duración. 

SSaannttaa  CCoommbbaa.. É un dos segredos mellor gar-
dados da costa ferrolá. Alí encontramos unha
solitaria ermida do s. XII, nun enclave de fábula.
Accédese a ela só en marea baixa, posto que
se encontra nunha illa.

EErrmmiiddaa  ddee  CChhaammoorrrroo.. Pequeno santuario soli-
tario que é meta dunha multitudinaria romaría
o luns de Pascua. Ademais da devoción que lle
profesan os ferroláns á súa Virxe, é un privile-
xiado enclave desde o que se obteñen magní-
ficas panorámicas do val de Serantes, a cidade
de Ferrol e as vilas ribeirás da ría.

DDiissttaanncciiaa:: i/v 50 km aprox.
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche; algúns destinos son
tamén accesibles en autobús urbano (consultar nas
oficinas de Turismo de Ferrol).
[+ info: www.ferrol.es]
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EExxccuurrssiióónnss  rreeccoommeennddaaddaass

EExxccuurrssiióónn  22.. Ferrol · Cedeira · Santo André de
Teixido · Punta Herbeira · Cabo Ortegal · Ca-
riño · Ortigueira · Ferrol

A excursión discorre ao longo da chamada
costa Ártabra. A paisaxe desta zona é unha
fusión de mar e montaña, cun litoral de nu-
merosas e fermosas praias, unhas serenas e
recollidas, situadas no seo das rías, outras sal-
vaxes, virxes e abertas ao océano. O relevo
das serras da Faladoira e A Capelada con-
forma un terreo fermoso pero difícil, que ao
bordo do mar alcanza alturas superiores aos
500 m e forma espectaculares acantilados. É
unha terra de miradoiros naturais, cruceiros,
bosques, cabalos salvaxes e lendas, onde
está o santuario rural máis famoso de Galicia:
Santo André de Teixido.

Antes de chegar a Cedeira, vemos belas praias
como Vilarrube, Pantín e Valdoviño. Nas proxi-
midades desta última encóntrase a Lagoa de
Valdoviño. En conxunto, o areal e as zonas hú-
midas forman un espazo natural protexido. 
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CCeeddeeiirraa.. Cedeira é unha tranquila e pintoresca
vila mariñeira, situada na ría do mesmo nome,
nun enclave de gran beleza. Con parte antiga
de rúas estreitas e pequenas e lindas casas,
algunhas con pedras de armas, foi declarada
Municipio de Interese Turístico en 1953.

SSaannttoo  AAnnddrréé  ddee  TTeeiixxiiddoo.. Un dos lugares de
culto e peregrinación máis importantes de
Galicia. Conta a lenda que Santo André, un
dos doce Apóstolos, chegou en barco ata os
acantilados de Teixido, onde foi a pique a súa
embarcación. Ninguén lle prestou axuda, pero
recibiu de Deus a promesa de que tería un
santuario e unha romaría que duraría ata a fin
do mundo e que, vivos ou mortos, terían que
acudir ao lugar todos os mortais, e de aí o dito
“A Santo André de Teixido vai de morto o que
non vai de vivo”.

O mosteiro de Santo André existía xa no s. XII,
aínda que a igrexa actual se rematou no XVIII.
Ademais da súa importancia relixiosa e do
arraigo de tradicións ancestrais, como a dos
exvotos colgados das árbores, Santo André de
Teixido destaca pola beleza e forza da paisaxe. 
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MMiirraaddooiirroo  ddaa  GGaarriittaa  ddee  HHeerrbbeeiirraa.. Desde alí hai
unhas vistas espectaculares do maior acanti-
lado de Europa: 600 m de caída sobre o mar,
cunha pendente superior ao 80%.

CCaabboo  OOrrtteeggaall.. Este promontorio é o segundo
punto situado máis ao norte de toda a penín-
sula Ibérica (só o supera a veciña punta de Es-
taca de Bares). Desde alí, unha impresionante
panorámica da unión do océano Atlántico e o
mar Cantábrico. A beleza desta paraxe débese
en boa medida aos seus agrestes acantilados,
golpeados polas ondas.

CCaarriiññoo.. Típico pobo mariñeiro de Galicia que
descansa ao pé dunha fermosa praia en forma
de cuncha. A vida do porto contaxia o resto do
pobo, con empinadas e estreitas rúas, onde é
posible contemplar a tradicional arquitectura
mariñeira de casas pintadas con vivas cores e
adornadas con vistosos balcóns con xeranios.
Chaman a atención as casas grandes e co-
quetas construídas hai máis dun século polos
propietarios da que fóra unha rica industria de
conservas de peixes e salgas. Esta actividade
artesanal mantense aínda, con renovado éxito.
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OOrrttiigguueeiirraa.. Inscríbese nun contorno natural sin-
gular, cunha paisaxe de fronte marítimo e unha
natureza que presentan unha excelente conser-
vación: diante do núcleo ábrese un importante
ecosistema dunar e a marisma de Ladrido.

Ortigueira posúe un aire pescador moi atrac-
tivo: casas de brancas galerías, balcóns de
ferro forxado e xardíns, orientadas cara ao
porto, combinadas con arquitecturas de in-
dianos de comezos do s. XX. Desde 1978
convértese cada verán no corazón da Europa
atlántica, para acoller o Festival Internacional
do Mundo Celta, festa declarada de Interese
Turístico Internacional que congrega milleiros
de persoas para escoitar os mellores concer-
tos de folk.

DDiissttaanncciiaa:: i/v 130 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche; excursións con saída
garantida desde Ferrol en autocar (consultar nas
oficinas de Turismo de Ferrol); trens turísticos do
norte Ferrol-Ortegal, nun pintoresco ferrocarril de
vía estreita, que inclúen visitas e autocar (dispoñi-
bles en tempada alta, consultar). Tamén se pode ac-
ceder a Ortigueira co servizo regular de tren de vía
estreita FEVE [+info: p. 78]
[+info: www.ferrolortegal.com] 
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EExxccuurrssiióónn  33.. Ferrol · Fragas do Eume · Ponte-
deume · Betanzos · Ferrol

PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddaass  FFrraaggaass  ddoo  EEuummee.. Está
considerado como o bosque atlántico máis
importante de Europa. Acolle multitude de es-
pecies animais e vexetais de gran valor, todas
elas fundamentais para o equilibrio biolóxico
desta belísima zona. Alí está o Mosteiro de
Caaveiro, ao que se accede a pé, cruzando o
río e superando unha pequena costa que nos
permitirá gozar dunha espectacular paisaxe
que deixa un profundo recordo en todo aquel
que visita o lugar.

PPoonntteeddeeuummee.. O seu principal atractivo reside
na perfecta conxunción de río, mar e montaña.
Situado na desembocadura do río Eume e na
ladeira dun monte, é unha das vilas galegas
con máis atractivo de cara ao turismo: as en-
cantadores rúas e praciñas do seu núcleo his-
tórico de pasado medieval, coa torre dos
Andrade, a igrexa de Santiago, os restos da
antiga muralla, a igrexa das Virtudes… O sinal
de identidade por excelencia de Pontedeume
é a súa ponte de pedra sobre o río Eume.
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BBeettaannzzooss.. Non resulta doado sintetizar os
atractivos de Betanzos, sobre todo para os
amantes do patrimonio artístico, que gozarán
dun amplo e valioso repertorio do seu núcleo
histórico, en que destacan as igrexas de Santa
María de Azogue e de San Francisco, ambas
as dúas merecedoras da declaración de Mo-
numento Nacional. Situado ás aforas, O Pasa-
tempo é un parque de principios do s. XX único
no seu xénero, no que se alternan fontes, xar-
díns, grutas, pasadizos e esculturas de todo
tipo: un museo lúdico ao aire libre.
DDiissttaanncciiaa:: i/v 120 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche; tren e autocar liña re-
gular [+ info: p. 78, 79]; excursións con saída garantida
desde Ferrol en autocar (consultar nas oficinas de
Turismo de Ferrol).
[+info: www.eumeturismo.org -  www.betanzos.es]

EExxccuurrssiióónn  44.. Ferrol · A Coruña · Ferrol

AA  CCoorruuññaa é unha cidade rodeada de mar. Os
seus importantes portos (comercial, pesqueiro
e deportivo) falan da súa vocación mariña. O
seu estupendo paseo marítimo aproxímaa
aínda máis ao mar. Por el percórrese toda a pe-
nínsula e accédese ao Parque Celta e ao ro-
mano Faro de Hércules, o máis antigo do
mundo en funcionamento, símbolo inconfundi-
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ble da cidade e Patrimonio da Humanidade. E
tamén ao Museo Arqueolóxico, situado no cas-
telo de San Antón, o fabuloso Aquarium, e a
Domus, a Casa do Home que, xunto coa Casa
das Ciencias no parque de Santa Margarida e
o Museo de Belas Artes, son os principais equi-
pamentos culturais e didácticos dunha cidade
que presume dunha rede museística que conta
tamén con pequenas xoias, coma o Museo de
Arte Sacro, o Museo dos Reloxos e a Casa
Museo de Emilia Pardo Bazán. 

A Mariña, coas súas casas de cristais, a rúa
Real, para as compras, a praza de María Pita e
o sereno núcleo histórico, de casas de pedra e
rúas empedradas, onde destacan a Colexiata
e a Igrexa de Santiago, son outros dos seus
atractivos.

A especial unión da Coruña co mar apréciase
con toda claridade desde o monte de San Pedro,
miradoiro privilexiado que no pasado ocupaban
as baterías de costa e que foi reconvertido nun
magnífico parque urbano.
DDiissttaanncciiaa:: i/v 108 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche, tren e autocar liña re-
gular [+info: p. 78, 79] 
[+info: www.turismocoruna.com]
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EExxccuurrssiióónn  55.. Ferrol · Santiago de Compostela ·
Ferrol

SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa, capital de Galicia, é
unha cidade universal, declarada Patrimonio da
Humanidade pola UNESCO. Como meta do
Camiño de Santiago e punto de encontro da
espiritualidade de Europa, a pétrea cidade his-
tórica atesoura a súa herdanza multicultural na
súa impoñente catedral e nunha cantidade in-
numerable de monumentos e museos. Cidade
santa, sede episcopal desde hai miles de anos
e cidade universitaria desde hai máis de cin-
cocentos, Santiago de Compostela é unha urbe
viva e monumental, cun sobresaínte repertorio
de fermosos parques e xardíns históricos, feita
para pasear e para gozar da gastronomía.
Para sorpresa dos seus visitantes, Compostela
desprega tamén un sorprendente catálogo de ar-
quitectura contemporánea, asinada entre outros
por Hejduk, Siza ou Eisenman, autor da recente-
mente inaugurada Cidade da Cultura de Galicia,
unha macroestrutura única no seu xénero que é
obrigado visitar.

DDiissttaanncciiaa:: i/v 180 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche; tren y autocar línea re-
gular [+info: p. 78, 79] 
[+info: www.santiagoturismo.com]
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Fisterra (Costa da Morte): 153 km s/i
Lugo: 110 km s/i
Ribadeo (Praia das Catedrais): 130 km s/i
Ourense: 176 km s/i
Monforte de Lemos (Ribeira Sacra): 180 km s/i
Pontevedra (Rías Baixas): 150 km s/i
Vigo: 178 km s/i
[+ info: www.turgalicia.es]
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ZZoonnaass  ddee  ccoommpprraass
Estas son as principais zonas de compras de
Ferrol.

AA  MMaaggddaalleennaa
A maioría das súas tendas agrúpanse baixo a
marca Centro Comercial Aberto Ferrol-A
Magdalena: unha grande área comercial
composta por establecementos de todo tipo
distribuídos por este histórico barrio. 
Á vez que o descubrimos, encontramos todo o
abano de comercios: recordos, moda galega,
xoierías, boutiques de grandes marcas, artesanía,
librerías, tendas gastronómicas, supermercados,
zapaterías... Para descansar entre compra e
compra, unha chea de bares, cafeterías,
restaurantes e incluso salas de exposicións. As
rúas Real e Magdalena son as principais.

Nesta zona está tamén o famoso 
MMeerrccaaddoo  ddaa  MMaaggddaalleennaa, un espazo para
comprar as exquisiteces da gastronomía
galega (mariscos, carnes, peixes, queixos,
mel, repostería, legumes, verduras, viños e
licores son algúns dos manxares que nos
ofrece) e tamén para admirar [+ info: p. 24]
MMeerrccaaddoo  ddaa  MMaaggddaalleennaa Igrexa, s/n 

Lun-Sáb, 05.00-16.00 h (sábados pecha máis

cedo). Abre os domingos de feira (un domingo ao

mes, entre o 15 e o 22), de 07.00 a 15.00 h aprox.

Pechado o resto de domingos e festivos especiais.

Os días de maior actividade son martes, xoves,

venres, entre as 09.00 e 13.00 h, e os sábados de

10.00 a 14.00 h.
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FFeerrrrooll  VVeelllloo
No pequeno barrio pescador de orixe
medieval do que naceu Ferrol aínda existen,
entre outras, tradicionais tendas de efectos
navais nas que podemos encontrar rarezas
de coleccionista e obxectos decorativos con
motivos mariñeiros.

EEnnssaanncchhee
O Ensanche é a primeira gran zona de
expansión que tivo a cidade máis alá dos
seus antigos barrios históricos. A oferta
comercial deste moderno barrio é similar á
doutras zonas residenciais: confeiterías,
tendas de deporte, salóns de peiteado,
electrodomésticos, tendas de mobles,
informática… e conta ademais con múltiples
cafeterías e restaurantes.

MMeerrccaaddoo  ddee  RReecciimmiill
Mercado municipal no que os veciños da
zona fan a súa compra diaria.
MMeerrccaaddoo  ddee  RReecciimmiill  Barrio de Recimil

Lun-Sáb, 08.00-14.00 h. Aberto festivos especiais.
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CCeennttrrooss  ccoommeerrcciiaaiiss

A pouca distancia do centro turístico da
cidade está o Centro Comercial Porta Nova.
Moda e alimentación son o corazón deste
centro que suma 39 unidades comerciais, e
no que tamén hai regalos, decoración,
quioscos… Dispón de aparcadoiro.
CCeennttrroo  CCoommeerrcciiaall  PPoorrttaa  NNoovvaa Praza do Inferniño, s/n

Lun-Sáb, 10.00-22.00 h. Aberto festivos especiais.

T: 981 33 31 46 - www.infonegocio.com/fesuco 

Saíndo de Ferrol cara á veciña vila de Narón,
no polígono da Gándara, encontramos o
Alcampo Ferrol que dispón de aparcadoiro,
gasolineira, restaurantes, axencia de viaxes,
revelado de fotos e cambio de aceite,
montaxe de pneumáticos e lavado de coches,
entre outros.
AAllccaammppoo  FFeerrrrooll  Polígono Industrial da Gándara, 2

Lun-Sáb, 10.00-22.00 h. Aberto festivos especiais.

T: 981 32 77 11 - www.alcampo.es

No mesmo polígono da Gándara está o
moderno Centro Comercial Dolce Vita Odeón,
o máis grande de toda a zona. Unha oferta
comercial completa coas mellores firmas

nacionais e internacionais de moda, as
marcas máis relevantes de decoración e
estética, e unha oferta variada de ocio e
restauración.
CCeennttrroo  CCoommeerrcciiaall  DDoollccee  VViittaa  OOddeeóónn Polígono

Industrial da Gándara, s/n

Lun-Sáb, 10.00-22.00 h. Aberto festivos especiais. 

Ocio e restauración: Lun-Xov, Dom e fest.: peche

ás 02.00 h; Ven, Sáb e vésperas fest.: peche ás

04.00 h.

T: 981 39 79 40 - F: 981 38 90 17

www.ccodeon.com - info@ccodeon.com

Nunha cidade como Ferrol, onde os deportes, e
non só os náuticos, teñen moitos adeptos, non
podía faltar un Decathlon, onde
encontraremos toda clase de
materiais e accesorios para
todo tipo de deportes.
DDeeccaatthhlloonn  FFeerrrrooll Estrada de

San Pedro de Leixa, s/n

(fronte Residencia Arquitecto

Marcide).

Lun-Sáb, 10.00-22.00 h. Aberto

festivos especiais.

T: 981 33 36 22 - 981 32 55 87

www.decathlon.es
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IIddeeaass  ppaarraa  oo  tteeuu  sshhooppppiinngg
O número de souvenirs vai desde as
clásicas postais ata cerámica popular ou a
louza decorativa de Sargadelos, recoñecida
marca galega que deseñou algunhas pezas
específicas que reproducen monumentos
ferroláns. As xoias con motivos mariñeiros
poden ser unha opción moi singular. Nas
tendas de efectos navais tamén podemos
encontrar algunhas rarezas dignas de
coleccionista e incluso curiosos obxectos de
uso cotián. Os libros de fotografías de Ferrol
ou de autores nacidos na cidade son tamén
unha boa opción.
E moda galega, porque Galicia é un
dos centros creadores da costura
europea, que exporta a todo o
mundo. Marcas como Zara (e

todas as do

grupo Inditex), Roberto Verino, Adolfo
Domínguez, Florentino, Bimba & Lola teñen
tendas en Ferrol.
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SSaabboorreess  ppaarraa  lleevvaarr  áá  ccaassaa
A merecida fama da gastronomía de Ferrol e
de toda Galicia fai que as compras
gastronómicas sexan imprescindibles.
Augardentes e viños galegos véndenos xa
presentados en caixas para regalo.
Embutidos e queixos da comarca son tamén
moi boas opcións. Poden comprarse
enlatados os célebres grelos, os moluscos
das rías e ata algas galegas en conserva.
A torta de Ferrol, ou castiñeira, é típica da
cidade e non ten problemas de conservación
para a viaxe. Ademais están o mel galego,
exquisito nesta zona, os mirabeis e as castañas

bañadas. Capítulo á parte merecen os doces,
bombóns e pastas dispoñibles en todas as
pastelerías e confeiterías desta larpeira cidade.
[+ info: folleto Ferrol Gastronómico, dispoñible nas
Oficinas de Turismo de Ferrol]
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TTuurriissmmoo  ddee  FFeerrrrooll

www.ferrol.es · ferrolturismo@ferrol.es

Oficina Central de Turismo de Ferrol D3

Magdalena, 56. 15402 Ferrol

T: 981 944 272 - Lun-Ven, 11.00-14.00 e 17.00-

20.00 h. Sáb, 11.00-14.00 h.

Punto de Información de Turismo de Ferrol B4

Peirao de Curuxeiras, s/n

T: 682 248 016

Sáb e Dom, 11.00-14.00 e 17.00-20.00 h.

SSeerrvviizzooss  qquuee  ooffrreecceenn  aass  OOffiicciinnaass  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  FFeerrrrooll::

- TTooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ttuurrííssttiiccaa  ssoobbrree  FFeerrrrooll en idio-

mas: monumentos, rutas, horarios, eventos, activi-

dades, etc.

- MMaatteerriiaall  iinnffoorrmmaattiivvoo  ggrraattuuííttoo:: plano oficial editado por

Turismo de Ferrol (sinala todos os puntos de interese,

desde monumentos ata servizos básicos, e propón

rutas para percorrer Ferrol) e folletos temáticos.

TTuurriissmmoo  ddee  GGaalliicciiaa

Oficina de Turismo de Galicia - Turgalicia D3

Magdalena, 12 

T: 981 311 179 / 981 337 131 - Xullo-agosto:

Lun-Ven, 9.00-14.00 e 17.30-19.30 h. Sáb, 10.00-

12.30 e 17.30-19.30 h. Dom, 10.00-12.30 h. Resto

do ano: Lun-Ven, 9.00-14.00 e 16.00-18.00 h. Sáb,

10.00-12.30 h.

www.turgalicia.es

A oficina de Turismo de Galicia encárgase da recep-

ción e traslado ao organismo competente de recla-

macións relativas aos servizos turísticos ou outras

denuncias de consumo dos visitantes.
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IInnffoo  ttuurrííssttiiccaa
Pregúntanos! Darémosche bos consellos e información para sacarlle todo o partido a Ferrol e
aos seus arredores.



AA  pprriimmeeiirraa  cciittaa documental data de 1087 pero o pri-

meiro asentamento é moito máis antigo, xa que no

municipio existen numerosos restos da cultura me-

galítica (3000-1000 a. C.).

DDaa  ccuullttuurraa  ccaassttrreennssee hai tamén vestixios, como a

poboación que existía no contorno da rúa chamada

de Castro, no barrio de Ferrol Vello. Pomponio

Mela, historiador romano, situou nesta área o pobo

dos ártabros.

EEnn  11221100 converteuse en vila de reguengo, condición

que conservou ata 1371, cando Henrique II lle con-

cedeu señorío xurisdicional sobre a vila á familia dos

Andrade.

AA  llooiittaa contra ese señorío conduciu á primeira gue-

rra irmandiña en 1431, liderada por Roi Xordo, que

se estendeu a toda Galicia..

DDuurraannttee  oo  ss..  XXVVII foi importante base naval para a re-

paración e abrigo de frotas, o que favoreceu a apa-

rición dos primeiros fortíns e castelos defensivos,

como o de San Felipe.

AA  ggrraann  ddaattaa de Ferrol é 1726, cando Filipe V esta-

bleceu aquí a sede do Departamento Marítimo do

Noroeste e do Arsenal, que se incorporou de novo á

xurisdición da Coroa. En 1749 Fernando VI dispuxo a

instalación dos estaleiros en Esteiro, co que se ini-

ciou unha fase de prosperidade e expansión urbana

que levou á construción do Barrio da Magdalena. Este

impulso económico viuse acrecentado coa liberdade

de comercio concedida por Carlos III en 1778.

AA  hhiissttoorriiaa de Ferrol, a partir de entón, seguiu a sorte

da política e a economía estatal, pois viviu unha serie

de crises e renacementos en función das inversións

da Coroa, da situación xeopolítica e dos tratados in-

ternacionais sobre a frota, dos que non logrou esca-

par ata o presente, coas reconversións navais vividas

tras a incorporación á Unión Europea.

[Sinopse histórica: Turgalicia]
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UUnn  ppoouuccoo  ddee  hhiissttoorriiaa
Ferrol naceu como vila pesqueira e co tempo converteuse nunha cidade cun gran potencial naval e
militar. Todo grazas ao seu porto natural, un dos máis protexidos e fermosos do mundo, ao que se ac-
cede entre a custodia dos castelos da Palma e San Felipe, e que se sitúa no mítico golfo Ártabro.



NNaacceerroonn  eenn  FFeerrrrooll

CCoonncceeppcciióónn  AArreennaall (Ferrol, 1820 – Vigo, 1893)

Escritora. Con ela naceu o feminismo en España: re-

belouse contra os canons establecidos contra a mu-

ller, reivindicando a igualdade. Tamén destacou polas

súas reivindicacións sociais.

PPaabblloo  IIgglleessiiaass  PPoossssee (Ferrol, 1850 – Madrid, 1925)

Traballador e político de tendencia marxista, fundador

do Partido Socialista Obreiro Español-PSOE (1879)

e da organización sindical Unión Xeral de Traballa-

dores-UXT (1888).

JJoosséé  CCaannaalleejjaass  MMéénnddeezz (Ferrol, 1854 – Madrid, 1912)

Político liberal progresista, ministro durante a rexen-

cia de María Cristina e o reinado de Alfonso XIII, e

presidente do Consello de Ministros e do Congreso

dos Deputados.

RRooddoollffoo  UUcchhaa  PPiiññeeiirroo (Vigo, 1882 – Vigo, 1981)

Un dos arquitectos máis importantes do Modernismo

en España. Foi arquitecto municipal en Ferrol desde

1908 ata 1936, onde desenvolveu, case en exclu-

siva, a súa actividade.

GGoonnzzaalloo  TToorrrreennttee  BBaalllleesstteerr (Ferrol, 1910 – Sala-

manca, 1999)

Un dos escritores máis recoñecidos da literatura es-

pañola. Autor de títulos como “La saga/fuga de J. B.”;

“Filomeno, a mi pesar” ou a filmada “Crónica del rey

Pasmado”. En “Farruquiño”, unha das súas primeiras

obras, retrata o Ferrol de principios do século XX no

que el viviu.

RRiiccaarrddoo  CCaarrvvaallhhoo  CCaalleerroo (Ferrol, 1910 – Santiago de

Compostela, 1990)

Autor recoñecido en lingua galega. Foi o primeiro ca-

tedrático de Lingüística e Literatura Galega da Uni-

versidade de Santiago de Compostela. Considerado

o gran pensador do reintegracionismo.

AAnnddrrééss  LLaappiiqquuee  ddoo  BBaarrrroo (Ferrol, 1947 – Madrid,

1989)

O cantautor galego por excelencia. Un dos primeiros

en empregar o galego durante a Ditadura, chegando

a conseguir un nº 1. “O tren”, “Corpiño xeitoso” e “San

Antón” son algúns dos seus temas.
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DDaattooss  bbáássiiccooss

PPoobbooaacciióónn
75.000 hab. aprox

CClliimmaa
Temperado oceánico. As temperaturas son tempera-

das todo o ano. En inverno a temperatura media é

de 8ºC. Os meses máis fríos son xaneiro e febreiro.

En verán (maio a setembro) a temperatura é moi

agradable: oscila entre 20 e 25ºC. Os meses máis

cálidos son xullo e agosto. En outono, inverno e pri-

mavera a choiva pode ser frecuente.

DDiissttaanncciiaass  ppoorr  tteerrrraa  ((kkmm))::
Galicia

A Coruña: 52 km

Santiago de Compostela: 93 km

Santo André Teixido: 45 km

Ortigueira: 55 km

Fragas do Eume: 30 km

Pontedeume: 18 km

Betanzos: 40 km

Fisterra (Costa da Morte): 153 km

Lugo: 110 km

Ribadeo (Praia das Catedrais): 130 km

Ourense: 176 km

Monforte de Lemos (Ribeira Sacra): 180 km

Pontevedra (Rías Baixas): 150 km

Vigo: 178 km

España Portugal

Madrid: 610 km Porto: 320 km

Barcelona: 1.120 km Lisboa: 630 km

Bilbao: 660 km

Oviedo: 270 km

IIddiioommaass
En Galicia hai dúas linguas oficiais, o galego e o castelán.

FFeessttiivvooss
1 xaneiro · Ano Novo (festivo nacional)

6 xaneiro · Día de Reis (festivo nacional)

7 xaneiro · San Xiao (festivo local)

19 xaneiro · San Xosé / Día do Pai (festivo nacional)

Marzo ou abril · Xoves Santo (festivo nacional)

Marzo ou abril · Venres Santo (festivo nacional)

Luns de Pascua · Virxe de Chamorro (festivo local)

1 maio · Día dos Traballadores (festivo nacional)

17 maio · Día das Letras Galegas (festivo Galicia)

25 xullo · Santiago Apóstolo. Patria Galega (festivo Galicia)

15 agosto · Asunción da Virxe (festivo nacional)

12 outubro · Día da Hispanidade (festivo nacional)

1 novembro · Día de todos os Santos (festivo nacional)
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6 decembro · Constitución Española (festivo nacional)

8 decembro · Inmaculada Concepción (festivo nacional)

25 decembro · Natividade do Señor (festivo nacional)

HHoorraarriiooss  ddee  aappeerrttuurraa
O horario comercial esténdese de luns a sábados,

das 09.30 ou 10.00 da mañá ata as 08.00 ou 09.00

danoite, cunha pausa de dúas ou tres horas ao me-

diodía, desde as 13.30 ou 14.00 ata as 16.30 ou

17.00 h. Algunhas tendas e os grandes centros co-

merciais teñen horario continuo e estes últimos

poden abrir algúns domingos e festivos durante a

campaña de Nadal, en festivos especiais ou en

tempo de rebaixas: do 7 de xaneiro ao 28 de febreiro

e do 1 de xullo ao 30 de agosto.

Os numerosos bares e cafeterías da cidade ofrecen

almorzos desde moi cedo e tapas e aperitivos durante

a mañá. A hora habitual da comida a mediodía oscila

entre a 13.00 e as 16.00 h. Os viños do atardecer non

empezan antes das 20.00 h, e poden alongarse tanto

como o horario das ceas, que non adoitan comezar

antes das 21.00 h e en moitos establecementos con-

tinúan incluso ata medianoite. Independentemente

destes horarios habituais, nalgunhas cafeterías e bares

da cidade é posible pedir comida a calquera hora.

CCoorrrreeooss

Os selos véndense nas oficinas de Correos e nos

estancos. 

·· Edificio de Correos – Oficina Central D3

Praza de Galicia, s/n - T: 981 369 694

Laborables, 8.30-20.30 h. Sáb, 09.30-14.00 h.

··  Avenida de Castelao, 21 G3 - T: 981 326 673

Laborables, 8.30-20.30 h. Sáb, 09.30-13.00 h.

··  Estrada da Gándara, s/n (Hipermercado Alcampo) G2

T: 981 323 800 

Laborables, 10.30-22.00 h; Sáb, 10.00-14.00 h; Dom e fes-

tivos excepcionalmente.

IInntteerrnneett

Moitos hoteis teñen acceso á Internet e Wi-fi e hai

varios cibers na cidade. Ademais, moitas cafeterías e

restaurantes teñen conexión Wi-fi.

FFaarrmmaacciiaass

Nas farmacias poden facilitar sen receita médica cer-

tos medicamentos. A maioría abren nos horarios es-

tándar, pero hai 4 que abren 12 horas ao día, 365

días, incluídos os domingos.

··  Estrada de Castela, 23

··  Real, 165

··  Real, 94

··  Galiano, 71 (Praza de Armas)
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HHoossppiittaaiiss

··  Urxencias Fontenla Maristany D2

Praza de España, 19

T: 981 336 633

··  Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide – Profesor

Novoa Santos (hospital Naval, hospital Arquitecto Marcide,

hospital P. Novoa Santos) [D1]

Estrada de Catabois, s/n

T: 981 334 000

··  Hospital Juan Cardona H3

Pardo Bazán, s/n

T: 981 312 500

SSeegguurriiddaaddee  ee  eemmeerrxxeenncciiaass

Ferrol é unha cidade segura, na que é posible pa-

sear, incluso de noite, con tranquilidade, aínda que

sempre convén ser precavidos. Ante calquera inci-

dente, pode acudirse aos seguintes servizos (en

caso de precisar axuda co idioma, pode solicitarse a

asistencia dos informadores das oficinas turísticas):

··  Teléfono xeral de emerxencias: 112

··  Extravío ou roubo de documentación: Policía Nacional.

Avenida de Vigo, 165. T: 981 333 800

··  Os visitantes poden realizar as súas queixas na Oficinas

de Turismo de Galicia [+info: p. 70]

··  Outras denuncias: Policía Municipal. Urxencias: 092 -

Policía Nacional. Urxencias: 091

DDaattooss  bbáássiiccooss  ssoobbrree  oo  CCaammiiññoo  IInnggllééss  ddee
SSaannttiiaaggoo  ddeessddee  FFeerrrrooll
O Camiño Inglés era o seguido polos peregri-
nos, na súa maioría británicos, que desembar-
caban no golfo Ártabro para dirixirse a Santiago
de Compostela.

RRuuttaa

Ferrol · Pontedeume · Miño · Betanzos · Abegondo ·

Ordes · Santiago de Compostela

LLoonnxxiittuuddee 118km

AAllooxxaammeennttoo

Hai tres albergues de peregrinos ao longo do Ca-

miño Inglés: Neda, Miño e Bruma. Os albergues pú-

blicos galegos cobran un prezo simbólico (3€ aprox.)
aos peregrinos que realicen o camiño de calquera

das formas recoñecidas (a pé, en bici e a cabalo).

AA  CCoommppoosstteellaa

Documento que acredita ter realizado o Camiño con

sentido cristián, que obteñen os que xustifiquen ter efec-

tuado polo menos os últimos 100 km a pé ou a cabalo,

ou os últimos 200 km en bicicleta. Para iso existe unha

credencial ou diario de ruta que debe selarse cada día

nos albergues e parroquias polos que se pasa.
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HOTEL ALMIRANTE **** D2
María, 2. T_981 333 073

HOTEL HESPERIA FERROL **** E2
Estrada de Castela, 75. T_981 330 226

HOTEL PARADOR DE FERROL *** C4
Almirante Fernández Martín, s/n. 
T_981 356 720

HOTEL RESIDENCIA EL SUÍZO *** C3
Dolores, 67. T_981 300 400

HOTEL RESIDENCIA VALENCIA *** D1
Estrada de Catabois, 390. T_981 370 312

HOTEL ALMENDRA * C2
Almendra, 4-6. T_981 358 190

HOTEL AMÉRICA * F2
Sánchez Calviño, 70-76. T_981 370 208

HOTEL RESIDENCIA REAL * C3
Dolores, 11-13. T_981 369 255

HOTEL SILVA * F1
Río Castro, 42-44. T_981 310 552

PENSIÓN RESIDENCIA VAL DE SERANTES ***
Serantelos, 280. T_981 318 980 [fóra mapa]

PENSIÓN RESIDENCIA EL EDÉN ** D3
San Andrés, 4. T_981 359 531

PENSIÓN RESIDENCIA MAGALLANES ** G1
Estrada de Castela, 401. T_981 311 648

PENSIÓN RESIDENCIA PORTANOVA II ** E3
Naturalista López Seoane, 33-35. 
T_981 359 772 / 629 888 008

PENSIÓN RESIDENCIA ZAHARA ** D3
Pardo Baixo, 28. T_981 351 231

PENSIÓN RESIDENCIA EL CAIRO * C3
Dolores, 32-2º. T_981 353 266

PENSIÓN RESIDENCIA CASA ÁNGEL * D3
Magdalena, 45. T_981 351 060

PENSIÓN RESIDENCIA A COCHERA *
San Xoán de Esmelle, 6. 
T_981 365 250 / 609 702 520 [fóra mapa]

PENSIÓN RESIDENCIA O CHOLLO II * E3
Carlos III, 70-2º. T_981 948 908

PENSIÓN RESIDENCIA FERROL * E2
Sánchez Calviño, 48. T_981 371 314

PENSIÓN RESIDENCIA LOLY * D3
Espoz e Mina, 1-B. T_981 355 128

PENSIÓN RESIDENCIA MAGDALENA * D3
Magdalena, 98. T_981 355 615

PENSIÓN RESIDENCIA PORTANOVA * E2
Fontemoura, 26. T_981 370 648

CÁMPING AS CABAZAS [3ªC] [fóra mapa]
Covas (San Martiño). T_981 365 706

AAllooxxaammeennttooss



FFeerrrrooll  eessttáá  nnoo  nnoorrooeessttee  ddee  EEssppaaññaa..  ÉÉ  uunnhhaa  ddaass  cciiddaaddeess
mmááiiss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  GGaalliicciiaa..

CCoommoo  cchheeggaarr  
&&  ppllaannooss 10



EEnn  ttrreenn
Estación de Tren de Ferrol
Avenida de Compostela, s/n
(+34) 902 432 343

LLoonnggoo  ppeerrccoorrrriiddoo.. Un tren diario directo (trenhotel) en-
laza con Madrid. A través dun único transbordo accé-
dese diariamente a Barcelona, Hendaia, e outros
destinos españois de importancia.
(+34) 902 240 202 (Reservas)
www.renfe.es

PPrrooxxiimmiiddaaddeess.. Varios trens diarios conectan Ferrol con
outros destinos turísticos das inmediacións como Pon-
tedeume, Betanzos e A Coruña. Ademais, cun único
transbordo (A Coruña), accédese con facilidade ao
resto das principais cidades de Galicia: Santiago, Vila-
garcía de Arousa, Pontevedra, Vigo (con enlaces a Por-
tugal) e Ourense.
(+34) 902 240 202 (Reservas)
www.renfe.es

FFeevvee.. O ferrocarril de vía estreita discorre polo norte de
España, paralelo á costa do mar Cantábrico, unindo Fe-
rrol con Bilbao.
(+34) 981 370 401
www.feve.es

TTrraannssccaannttáábbrriiccoo.. Tren turístico de luxo que percorre o
norte e noroeste de España, a “España Verde”, desde
Donostia-San Sebastián, no País Vasco, ata Santiago de
Compostela, pasando por Ferrol. Dispoñible para grupos
baixo petición (máx. 52 pasax.).
www.transcantabrico.com

EEll  EExxpprreessoo  ddee  llaa  RRoobbllaa.. Tren turístico de época con todas
as comodidades dun moderno hotel, que percorre o norte
de España, incluíndo a visita a Ferrol e a Costa Ártabra no
itinerario chamado “Xacobeo”. Dispoñible para grupos
baixo petición (mín. 27 pasax., máx. 54 pasax.).
www.elexpresodelarobla.com

TTrreenneess  TTuurrííssttiiccooss  ddeell  NNoorrttee::  FFeerrrrooll--OOrrtteeggaall.. Tren turístico
que ofrece un itinerario dun día pola costa norte de Ga-
licia. Inclúe: viaxe en tren, autocar de apoio para ache-
garse aos lugares máis recónditos, visitas programadas,
comida e asistencia do persoal a bordo. Viaxes a me-
dida para grupos baixo petición (mín. 40 pasax.).
www.trenesturisticosdelnorte.com

PPoorr  eessttrraaddaa
AAuuttooeessttrraaddaa  ddoo  AAttlláánnttiiccoo  AAPP--99.. Conecta Ferrol coa Co-
ruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Tui e a
fronteira portuguesa.

AAuuttoovvííaa  FFeerrrrooll--VViillaallbbaa  AAGG--6644.. Conecta Ferrol con Vilalba,
onde enlaza coa A-8 e a A-6, con conexións á cornixa
cantábrica e a Madrid respectivamente.

AAuuttoovvííaa  ddeell  CCaannttáábbrriiccoo  AA--88.. Conecta Galicia con Francia
a través da costa cantábrica: Asturias, Cantabria e País
Vasco. Enlaza con Ferrol en Vilalba, a través da Autovía
Ferrol-Vilalba AG-64.

AAuuttoovvííaa  ddeell  NNoorrooeessttee  AA--66.. Comunica Galicia co resto de
España a través da provincia de Lugo (enlace con Ferrol
a través da AP-9, nas inmediacións da Coruña, ou a tra-
vés da autovía Ferrol-Vilalba AG-64).
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AAuuttoovvííaa  RRííaass  BBaaiixxaass  AA--5522.. Comunica Galicia co resto de
España a través da provincia de Ourense (enlace con
Ferrol a través da AP-9 en Vigo ou a través da AP-
53/AG-53 en Santiago de Compostela).

EEnn  aavviióónn
O acceso aos tres aeroportos realízase comodamente a
través da autoestrada AP-9.
www.aena.es

AAeerrooppoorrttoo  AA  CCoorruuññaa  LLCCGG  
[52 km - 36 min]
(+34) 981 187 200

AAeerrooppoorrttoo  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  SSCCQQ
[93 km - 1 h]
(+34) 981 547 500

AAeerrooppoorrttoo  VViiggoo  VVGGOO  
[178 km - 1 h 48 min]
(+34) 986 268 200

EEnn  bbuuss
Estación de Autobuses de Ferrol
Paseo da Estación, s/n

RRuuttaass  lloonnggaa  ddiissttaanncciiaa
--  AAllssaa.. Conexións con Madrid, Xixón, Bilbao, Irún, Lugo,
Ponferrada, Astorga, Benavente, Zamora, Salamanca,
Cáceres, Sevilla, Cádiz, Alxeciras, Portugal, Alemaña, Bél-
xica, Francia e Suíza.
(+34) 902 42 22 42
(+34) 981 326 205
www.alsa.es

DDeessttiinnooss  ddee  GGaalliicciiaa
--  CCaassttrroommiill--MMoonnbbuuss.. Principais destinos: A Coruña, San-
tiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de
Arousa, Cambados, O Grove, A Toxa, Noia, Muros, Fiste-
rra, Betanzos, Ourense, Narón, Valdoviño, Cedeira.
(+34) 981 314 063
www.monbus.es

--  AArrrriivvaa  NNoorrooeessttee.. Principais destinos: Pontedeume, Be-
tanzos, A Coruña, Santiago de Compostela, Rías Baixas
(Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira).
(+34) 981 324 751
www.arriva.es

79FFeerrrrooll UURRBBAANNOO & CCUULLTTUURRAALL COMO CHEGAR & PLANOS














