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2. O PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DO BARRIO DE FERROL VELLO.
ASCENSIÓN E CAÍDA DO NÚCLEO ORIXINARIO DA CIDADE DE FERROL (séculos
XI-XX)1)

A situación privilexiada en que se encontra o promontorio de terra onde se asentou a antiga vila de
Ferrol, case no medio da ría do seu nome, en directa relación co seu estreito canal de entrada e
ben resgardado pola natureza dos embates do mar, dos ventos ameazantes ou incluso dos ataques
de armadas provenientes do exterior, ao que hai que engadir que tamén dispoñía nese tempo
dunha ampla enseada que estaba defendida por uns illotes que se internaban no mar en dirección
cara o sur, fai pensar que, dende a Antigüidade, puido ser asento dun núcleo de poboación castreño
máis ou menos importante e romanizado, tal como parece indicalo que tivera quedado na toponimia
urbana actual unha rúa chamada do Castro e unha porta, xa desaparecida, que tivo igualmente
esta denominación.

2.1. A VILA DE FERROL. DA BAIXA IDADE MEDIA A 1750

Agora ben, fose cal fose a calidade e importancia que puido ter este primeiro asentamento castrexo,
o máis probable é que, á caída do Imperio Romano, sufrise unha profunda despoboación que
debeu de ser longa no temporal e non debeu de recuperarse de modo palpable ata a Baixa Idade
Media, momento no que volvería a rexurdir un asentamento de poboación de vocación protourbana
que empezaría a tomar forma cara a finais do século XI. De feito, xa en 1087 se menciona a
existencia dunha parroquia coa denominación de «Sancto Iuliano de Ferrol» que parece conferirlle
ao lugar unha certa preeminencia; posteriormente, en 1111, volve a aparecer o topónimo asociado
a unha vila, pois Munia Froilaz dona ao mosteiro de Pedroso, fundado entón, a metade «de mea
villa de Ferrol» con todos os seus homes, seguramente, como indica López Alsina, coa intención
de ceder á comunidade monástica, pola vía de renda, dunha parte do pescado necesario para o
seu mantemento, o que fai pensar nunha vila costeira dedicada á pesca. Con todo, se estas dúas
noticias son xa indicativas dun importante espertar, o que sen dúbida confirma a súa consolidación
urbana e o seu rango de vila medieval de pleno dereito, é a constatación de que nalgún momento
do reinado de Alfonso VII -tal vez nas décadas de 1140 ou 1150- o emperador outorgou foro á vila
de Ferrol, de que xa tiña unha organización concellal documentada no reinado de Alfonso IX (1188-
1230) e isto leva a pensar que quizais fose por entón cando se procedeu a cercar a esencia
básica da vila cunha sorte de cerca ou muralla co fin de definir o seu status, de protexer a poboación
e de facilitar, deste modo, todo tipo de controis. Polo tanto, hai que poñer en valor o documento
firmado en Toro, en 1283, polo infante don Sancho, futuro Sancho IV, no que ratifica ao Concello
de Ferrol «todos los foros, usos, costumbres, libertades y franquicias y privilegios y cartas»
outorgados polo seu bisavó Alfonso IX, o seu avó Fernando III e por todos «los otros reyes y del
emperador [Alfonso VII] que fueron antes en España»; así mesmo aqueles outros que, en 1212,
1220 e 1232 respectivamente, indican que xa tiña Ferrol dous «alcaides Vermudo Pelagii et Roderico
Gundi[salvi]», un xuíz «Petrus Fernandi « e un notario chamado «Laurentius» e, finalmente, o

(1) O presente traballo inscríbese dentro do proxecto de investigación titulado «La visión del artista. Ciudad y arquitectura en
Galicia desde la Edad Media hasta la irrupción de la fotografía» (HAR2011-24968) concedido polo «Ministerio de Economía y
Competitividad» para o trienio 2012-2014. Redactado por Alfredo Vigo Trasancos.



14

Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello. Información Urbanística

documento pertencente ao mosteiro de Pedroso que menciona, en 1314, a existencia dun «valado
vello, çerca da dita villa de Ferrol» pois son certamente moi aclaratorios e confirman, en efecto,
que, desde mediados do XII ao XIII, Ferrol pasara de ser unha simple vila mariñeira dedicada á
pesca a ser un destacado núcleo de poboación que cumpría unha función administrativa no territorio
realengo de Trasancos e igualmente unha actividade portuaria de tipo mercantil, non en vano, en
1268, Alfonso X concede a Ferrol, nas Cortes de Jerez, o privilexio de carga e descarga comercial
con portos estranxeiros.

Durante os séculos finais da Baixa Idade Media -XIV e XV- como feitos que poden ter unha certa
incidencia no tema urbano, merecen reseñarse a incorporación de Ferrol ao señorío da casa de
Andrade en 1371 que explica un cambio de rumbo na súa traxectoria histórica e a fundación
posterior do convento de San Francisco en 1377 grazas ao patrocinio de Fernán Pérez de Andrade.
Non hai dúbida que o convento tivo un gran protagonismo na vila pola súa posición excéntrica e
incrementar a súa condición de núcleo monumental destacado. Anos despois, non obstante, viviu
a vila varios momentos moi dramáticos como os ataques portugueses que asolaron Ferrol en
1384ey 1387 e destruíron a vila dunha maneira case brutal. Contan as crónicas que no primeiro
ataque por mar seis «gallees» portuguesas puxeron cerco a Ferrol que «foi todo quemado que
non ficou delle senom a egreja» e que no segundo, xa terrestre, tamén o tomaron a pesar de que
era a vila «a tolerably strong town»,  como dando a entender que era forte e estaba ben defendida
con murallas e foso. Por conseguinte, quizais con estes datos puntuais esteamos en disposición
de recoñecer non só un certo protagonismo de Ferrol, que volverá a tomar forza no século XV
durante as guerras «irmandiñas», senón que se poden albiscar certas consecuencias de tipo
urbano, claves para entender o plano e a morfoloxía física e arquitectónica da vila de Ferrol na
Idade Media e que doutro modo sería menos comprensible.

Polo mesmo, os poucos datos moi fragmentados que posuímos dos primeiros séculos da Idade
Moderna deixan ver un protagonismo intermitente da vila de Ferrol, como enclave marítimo, esta
vez marcado sobre todo por acontecementos militares que se incrementaron a partir do reinado
de Felipe II cando o tándem A Coruña-Ferrol viviu momentos moi destacados polas guerras con
Inglaterra e os Países Baixos. De feito, con independencia de que a vila exercera o seu papel de
porto de apoio do coruñés, dada a seguridade da súa ría, cando Carlos I partiu para Flandes para
coroarse emperador e o príncipe Felipe embarcou na súa viaxe cara Inglaterra para desposarse
con María Tudor, foi desde 1588-89 cando Ferrol vai a ter un protagonismo máis destacable.
Primeiro por acoller a parte das tropas da Armada Invencible e, en segundo lugar, por asumir
papeis de porto militar de refuxio de primeiro nivel tras o ataque de Drake a A Coruña e a súa
parcial destrución en 1589. A cidade herculina tivo que ser reconstruída e fortificada para preservala
doutro posible ataque inimigo; de aí que Ferrol, perfectamente seguro de toda armada estranxeira
grazas á cerrazón da súa ría e aos tres castelos que entón se construíron para gardar o seu
canal (San Felipe, San Martín e La Palma), comezara a ter unha vitalidade e un pulso militar non
desdeñable. Por ese motivo serviu moitas veces de porto de invernada, de vila de acuartelamento
de tropas, de lugar onde se levantou un hospital para os soldados enfermos e ata unha escola de
artillería que debeu de esixir algunha fábrica máis ou menos de emerxencia. Así mesmo debeu de
ser entón, no tránsito do XVI ao XVII, cando as vellas murallas medievais, sen dúbida máis altas,
deberon de ser adaptadas para a guerra moderna e recortadas seguramente na súa altura para
facer fronte, ante todo, a un hipotético ataque naval que favorecía a construcción de muros baixos
en batería. Foi entón, tamén, en 1590-1591 cando Neda se converteu en sede da fábrica de

biscoito onde se asentaron doce fornos para producir este alimento básico para a tropa e a tripulación
que formaba parte das armadas. É verdade que tamén sufriu Ferrol algunhas calamidades, como
o pavoroso incendio que arrasou a vila en 1568 e que, segundo describen os documentos, comezou
na rúa da Ferrería, destruíu 370 casas das 400 existentes e só deixou en pé a igrexa parroquial, o
xa existente hospital do Espíritu Santo que estaba moi próximo na rúa do seu nome e o convento
e igrexa de San Francisco por estar nun lugar afastado fora do epicentro urbano. Tamén debe de
recordarse que, en 1603, Felipe III lle concedeu a Ferrol a posibilidade de celebrar unha feira anual
en compensación da perda de máis de 30.000 ducados en que se calcularon os danos sufridos
polos veciños, a causa dos excesos e tropelías dos soldados e xente de guerra das armadas
reais que «por muchas veces y dende dieciséis años a esta parte... an estado ansy de invierno
como de verano en el puerto de la dicha villa». Polo demais, en 1612 se levantou ou reformou a
torre vella do reloxo que estaba adosada á porta do Castro e que serviu, desde entón, de Casa
Consistorial, de Cárcere e, claro está, de reloxo público ben localizada como estaba enfronte á
praza pública que miraba ao mar e onde se celebraban os mercados e estaban os principais
embarcadoiros.

Así pois, xunto a todo isto, como datos novos que teñan unha certa incidencia arquitectónica e
urbana neste tempo cabe sinalar tamén a fundación, na igrexa parroquial de San Julián, da confraría
da Santísima Trinidad en 1588 por dar forma á construción dunha capela adosada, a instalación
cen anos despois, en 1688, do pequeno oratorio do Santo Cristo da Boa Viaxe sobre a porta do
Castro, grazas á iniciativa de Juan de Mandiá y Parga e finalmente a fundación dunha nova confraría
dedicada á Santísima Trinidad en 1690, que volvería a incidir na fábrica da vella parroquial dándolle
o aspecto irregular que refiren os concisos planos que dela coñecemos. En consecuencia, tras
tan distinta actividade nos dous primeiros séculos da Idade Moderna que teñen dúas datas
importantes en 1588 coa Armada Invencible e outra en 1639 coa batalla naval das Dunas que
levou ao traste ao poderío naval español na época dos Austrias e colapsou a actividade militar na
Galicia costeira, debe resaltarse o dinamismo que vai a iniciarse na ría de Ferrol na primeira
metade do XVIII e durante os reinados de Felipe V e Fernando VI, aínda que só sexa polas grandes
decisións reformistas que van a tomar os Borbóns na política naval de España e que repercutiron
claramente na ría e na vila ferrolá. De feito, converten a vila en Capital do Departamento Marítimo
do Norte en 1726, instalan ese mesmo ano o primeiro arsenal do rei na vila de A Graña; incorporan
Ferrol á xurisdición da Coroa en 1733 en detrimento da casa de Andrade-Lemos que ata entón a
detivera; instalan o Real Estaleiro na faldra do monte de Esteiro, en 1749, cerca da aldea de
Recimil e nas inmediacións da vila ferrolá e, claro está, tamén debe de destacarse o traslado a
Ferrol do Arsenal da Súa Maxestade en 1750, feito este que ía a resultar por completo determinante
para a historia da cidade e case dramático para a antiga vila, que empezará dende entón a asumir
o papel, sen dúbida ingrato, de enclave antigo de vello cuño, marxinado, excéntrico e incapaz de
competir con todo o novo que se ía a construír, sen dúbida moito máis puxante e acorde coas
novas necesidades. Hai que destacar, non obstante, algunhas obras acometidas ao longo deste
tempo: a compra por parte do Concello, en 1716,  dunha  casa onde se instalou o Cárcere que
estaba na rúa deste nome e onde se celebraron durante un tempo as sesións do Concello; a
formación da fonte de San Roque en 1736 tras conducir as augas que existían próximas á ermida
dedicada ao Santo; a reedificación do antigo alfolí da sal na ribeira de Curuxeiras en 1737 e, por
último, a reparación das murallas defensivas co peirao de la Cruz en 1746, nuns momentos en
que a vila de Ferrol apenas alcanzaba oficialmente os 300 veciños; é dicir, aproximadamente
1.500 habitantes.
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2.2. FERROL. «FORMA URBIS» ANTES DA INSTALACIÓN DO ARSENAL

En calquera caso, grazas á precisa cartografía que conservamos das décadas centrais do século
XVIII e dalgunhas imaxes que representan o seu aspecto xeral en curiosas recreacións de alzado,
pode afirmarse que, cara 1750, a vila de Ferrol, hoxe coñecida como Ferrol Vello, debía presentar,
sequera a efectos de tecido urbano, unha forma e unha superficie edificada non moi distintas á
que puido ter nos seus mellores momentos da Idade Media ou a principios da Idade Moderna. De
feito, conformaba un discreto asentamento de poboación asentado sobre un afiado apéndice de
terra que se internaba no mar con forma de esporón triangular co seu vértice principal enfocado
cara o sur de onde partían os illotes que pechaban por occidente a enseada portuaria orientada
ao sueste. No vértice dispoñíase a antiga igrexa parroquial de San Julián rodeada dun adro e
doutras pequenas edificacións; e a partir deste núcleo, embrión xerminal de toda a vila, expandíanse
en dirección cara o norte o groso dos longos e curvados cuarteiróns de casas que daban forma
ás rúas do Espíritu Santo, Castro, Cristo, Cárcel (hoxe Benito Vicetto), Carme e Curuxeiras que
desembocaban polo oeste na ribeira de Curuxeiras e, pola zona sueste, no espazo alongado que,
aberto ao mar como un balcón mariñeiro, daba forma á praza principal dos mercados, logo
chamada Vella, en onde se encontraban os dous principais embarcadoiros, un mirando en
dirección ao sudoeste e chamado entón de la Cruz e o outro disposto no seu límite oriental en
conexión co hoxe chamado «barrio» de Argüelles ou de San Francisco.

Ademais dos dous embarcadoiros, a praza Vella contaba cun murallón que a protexía das augas
e tiña un formato bastante regular e alongado. A ela abríase a porta do Castro co seu oratorio do
Cristo da Boa Viaxe, a torre do reloxo e todas as desembocaduras orientais das rúas cuxas
casas dispoñían nalgúns casos de soportais, seguramente para facilitar as prácticas mercantís.
E a partir dela, en dirección nororiental, estendíase, como se fose unha especie de arrabal, outro
apéndice de poboación alongado e en costa que seguía o camiño principal de entrada á vila e que,
na súa parte alta, estaba presidido, case de maneira simbólica, pola igrexa e o convento de San
Francisco co seu claustro que tiña sido fundado por Fernán Pérez de Andrade o Boo en 1377,
pouco despois de ter sido incorporada a vila ao señorío da casa de Andrade. Era o límite da vila de
Ferrol por esa zona e o que deu nome á rúa que se nomeou de San Francisco en referencia ao
convento. Estaba conformada por vivendas porticadas e o seu canle estaba ocupado por un
arroio de auga que daba curso ás augas residuais da fonte de San Roque. Case paralela corría
nesta mesma dirección a rúa Virxe, máis curta e irregular; polo tanto ambas rúas lonxitudinais
eran os eixes vertebradores de todo un sector de poboación que estaba formado por unha serie
de rúas travesas moi curtas e irregulares que remataban no declive que moria na ribeira pola
zona suroriental. Teñen na actualidade os nomes de Argüelles, Murillo, Río Novo, Cruz e Elcano,
algúns claramente de orixe moderno.

Xunto a esta expansión oriental, que seguiu en orixe o curso dun camiño que logo se converteu na
rúa San Francisco, a vila de Ferrol posuía outra pequena ramificación urbana, máis aló da rúa
Carme e en clara dirección noroeste. Estaba formada polas rúas Mártires, Conchas e Socorro,

curtas as tres, abertas por occidente á ribeira de Curuxeiras e conectadas ao oriente coa rúa da
Merced; e esta, en parte do seu curso prolongada en outra «rúa» hoxe inexistente que pasaría
pola parte sur da rúa Manuel Comellas e máis ao norte da de Curuxeiras, era a vía encargada de
conectar esta zona noroccidental da poboación coa rúa San Francisco, ao oriente, servindo así
de canle de unión entre ambos polos. Máis aló, por todo o Norte, o núcleo poboado disolvíase en
hortas e campos de labor que estaban sucados de camiños que levaban ás aldeas veciñas:
Canido, Vilar, Filgueiras, Recimil, Caranza, etc. Polo tanto, só resta comentar algúns «campos»
que tiveron certa importancia histórica e que rodearon a vila de oeste a leste. O primeiro era o
campo de Baterías onde se celebraba a feira de Ferrol e que estaba situado tras a batería de San
Juan, nas inmediacións do solar destinado a cuartel de Brigadas e onde hoxe se encontra, máis
ou menos, a rúa Baterías; o segundo que cabe mencionar era o campo das Redes onde os
pescadores as poñían a secar, as mulleres as reparaban e onde despois se comezou a construír
o cuartel de Gardas Mariñas cuxo solar hoxe ocupa o Parque Municipal. Finalmente o terceiro
campo a sinalar na periferia urbana era o campo de San Roque, o máis nororiental, que estaba
centrado pola fonte do mesmo nome, moi preto do convento franciscano, pero sobre todo presido
pola ermida de San Roque. Non se coñece a época de fundación desta capela, pero debe oscilar
entre os anos finais do século XVI e principios do XVII momento no cal a devoción ao Santo
protector das pestes e epidemias máis se difundiu polo territorio galego. O edificio desapareceu,
pero o seu solar está na actualidade ocupado pola igrexa e convento das monxas Adoratrices.

En atención a todo o que temos sinalado, incluíndo o convento franciscano aínda que non os
campos nin as terras de labor circundantes, a superficie ocupada por casas, rúas e prazas (a
única que merece destacarse, ademais da Vella, era a que estaba aos pes da igrexa franciscana
inmediata ao adro) da vila de Ferrol viña a ocupar unha superficie de 3,8 hectáreas, moi modesta
pero en liña con moitas outras poboacións mariñeiras da Galicia de entón. Aínda así, os planos e
debuxos conservados permítennos facer outras lecturas máis singulares, como o saber, por
exemplo, que o apéndice máis afiado da vila, o que se internaba no mar e o que tiña no seu vértice
a igrexa parroquial de San Julián primitiva, estaba rodeado por unha muralla que, aínda que no
século XVII e no XVIII debía ter un aspecto moi diferente ao primitivo, pode dar conta da cerca
antiga ou muralla medieval da que falan os documentos. O plano de Francisco Montaigú de 1732
chama ao recinto «castillo antiguo» e deixa ver, bastante ben, o perímetro que tiña a muralla.
Outro plano algo anterior de 1723 do mesmo enxeñeiro é aínda máis preciso, polo que podemos
concluír que a muralla percorría todo o circuíto costeiro do promontorio polo peirao de la Cruz ao
sur, polo bordo de Curuxeiras ao oeste e, polo norte, por toda a liña medianeira que divide en dous
a curva cuarteirón que abre as súas frontes ás rúas do Castro e do Cristo onde a muralla tomaba
a dirección leste ata desembocar no flanco oeste da praza Vella que estaba extramuros e onde se
encontraba unha porta prominente que o plano denomina «puerta antigua del castillo» e que hai
que identificar coa porta do Castro que, cun arco «alto y gótico» foi destruída en 1826 segundo
nos indica Montero Aróstegui.
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Non se pode precisar moito máis, só que é posible que tivese polo seu percorrido exterior algún
breve torreoncillo ou prominente contraforte e, curiosamente, en 1723, en parte do seu percorrido
noroccidental un alongado horto apegado polo exterior que parece estaba cercado e que deixou
aínda hoxe como recordo o pequeno patio pechado que se encontra apegado ao edificio moderno
da Aduana. Dentro protexía, como dixemos, a igrexa parroquial, o seu adro circundante, algúns
edificios de pouco interese, o cuarteirón de casas que daban forma á rúa do Espíritu Santo onde
estaba o antigo hospital e tamén a rúa do Castro que ía en dirección á porta do seu nome aberta
á praza; quedaba fora, por tanto, a rúa do Cristo, a praza Vella, o embarcadoiro do peirao de la
Cruz e todo o demais que conformaba o conxunto urbano. Así que, cabe a posibilidade de que
nalgún momento poida aparecer un fragmento da cerca  medieval na liña medianeira que separa
as casas que miran dispares cara as rúas do Castro e do Cristo tal e como propón Joaquín
Ferrer.

Con estes coñecementos, non habería que descartar que esta muralla que representan os planos
comentados e que apenas encerraba no seu interior unha superficie de 0,5 hectáreas, poida ser
non só de orixe medieval senón, moito mellor, a cerca antiga que pechou o núcleo básico moi
reducido do que partiu a poboación do primeiro Ferrol na segunda metade do século XII ou a
principios do XIII e que crecería despois en dirección ás rúas extremas do Socorro, Curuxeiras e
San Francisco que virían a conformar unha especie de límites ata onde chegaría o núcleo urbano
xa estendido en dous arrabaldes de carácter diverxente. Probablemente estas rúas extramuros
deberon de empezar a formarse e crecer xa no mesmo século XIII, ao longo do XIV e aínda no XV
ou o XVI onde tocaría Ferrol o seu teito urbano ben delimitado cara o nordeste polo convento
franciscano e o campo e a ermida de San Roque. En parte, a súa imaxe sinxela e de reducida
amplitude vese moi ben nas tres representacións que o describen nos séculos XVII e XVIII.

A máis antiga e a de menos interese urbano é a que nos proporciona o «Atlas del Rey Planeta»
elaborado polo xeógrafo portugués Pedro Texeira cara 1634 e onde se representa a vila pequena,
compacta, pouco fiel á realidade, sen ningún asomo de muralla e con só o dato de interese de
aparecer o núcleo urbano cun edificio centrado que parece representar unha igrexa cunha discreta
torre. Moito máis interesante é o plano da ría de Ferrol elaborado por Bernardo Gómez en 1639,
aínda que só sexa porque aclara que o peirao de la Cruz se chamaba así porque existía unha cruz
nun dos illotes que se adentraban no mar cara o sur defendendo a enseada pesqueira da vila
ferrolá. Con todo, a efectos urbanos é indubidable que ofrece moito máis interese comprobar a
existencia duns muros baixos no vértice do esporón peninsular onde se encontra a vila de Ferrol
e que aluden seguramente á muralla medieval que, xa para entón, tiña sido rebaixada e conformada
a maneira dun baluarte-batería para adaptala mellor á guerra moderna. Tamén é de interese ver a
igrexa parroquial de San Julián inmediata ao mar, en medio dun adro e cunha torre de cantería con
campanario e chapitel disposto todo nun flanco da fachada e localizada no lado da epístola; así
mesmo vese unha rúa longa e porticada que parte dun lugar espacioso e que acaso representen
a praza Vella e a rúa San Francisco; e por último, xa nos límites urbanos, representa o autor a
igrexa e convento de franciscanos, simple pero cunha torre singular e afiada con chapitel no
testeiro e no lado do evanxeo, e cun amplo claustro cuadrangular apegado ao peche sur da
igrexa, o que confirma en efecto que, pese á súa grande inxenuidade representativa, non por iso
deixa o plano de ser transmisor dunha certa realidade. Finalmente a terceira e última imaxe que
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representa o alzado da vila de Ferrol previa ao gran despegue da época dos Borbóns, forma parte
dun plano da ría de Ferrol que representa o arsenal de A Graña, moitos puntos costeiros do
contorno, o estaleiro e o cadro de Esteiro pero sen resto ningún do que debería de ser o gran
arsenal ferrolán que foi aprobado en 1750 e comezado a construír xunto á vila de Ferrol a partir
dese ano. O plano non leva sinatura de autor nin data de realización concreta, se ben polo dito é
evidente que debeu realizarse entre 1749 e 1750. E nel vese, centrando e dominando a ría, a vella
vila ferrolá, encantadora, compacta, mariñeira, sen muros, coa igrexa parroquial achegada ao
mar, canonicamente orientada e cunha torre na súa parte posterior -¿da propia igrexa de San
Julián ou tal vez a torre do reloxo adosada á porta do Castro?-, coa rúa San Francisco ascendendo
cara o norte e, ao fondo, de novo o convento e a igrexa de San Francisco que, esta vez con
espadana na fachada e sen torre, volve a dispoñer as súas dependencias e claustro en dirección
ao Sur. Todo, pois, moi elocuente, o que completa a imaxe que daban os planos que comentamos.
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Respecto á forma que tiñan os edificios de interese que ofrecía a vila de Ferrol neste tempo non
é fácil concluír nada dun modo claro e determinante. Posuía certamente a igrexa parroquial de
San Julián vella, que remontaba cando menos ao século XI, pero que é probable fose reedificada
en época posterior. Non estamos en disposición de aclarar moitos aspectos da súa fábrica que,
a través dos planos que conservamos, plantea máis dúbidas que certezas. Con todo, si parece
que podemos dicir que, ademais de exenta e rodeada dun espacioso adro, debía de ser unha
construción dunha soa nave cuberta con madeira a dúas augas e con arcos diafragmas, quizais
cunha torre campanario non moi prominente aos pes, á dereita da fachada que miraba ao oeste,
quizais cun discreto cruceiro e, polo que parece, con tres capelas na cabeceira sólidas, mellor
construídas, seguramente de cantería e con cuberta de crucería aínda que cunha certa disposición
irregular que fai pensar no seu carácter de aditamentos. Unha, a central e en relación coa nave,
faría as funcións de capela maior, ao sur se dispoñía a capela da Trinidad (fundada en 1588) e
cunha pequena sancristía, ao norte estaría presumiblemente outra de parecida condición tal vez
dedicada ás Ánimas do Purgatorio (fundada en 1690) ou á Virxe do Rosario (trasladada a Ferrol
desde Sada en 1762). En fin, que todo isto máis a sección dun piar que se ve nun debuxo parcial
da igrexa feito no século XVIII, fan pensar nunha construción heteroxénea, con numerosos
engadidos, con contrafortes exteriores, fortes resentimentos e irregularidades e gótica en moitos
dos seus efectos, o que non quere dicir que non puidera ter elementos previos ou posteriores que
poderían oscilar do XII ou XIII ata o século XVII. Durou con máis ou menos solidez ata 1762, pero
nese ano, xa resentida, por efecto dos barrenos que se puxeron para abrir o foso do Arsenal que
pasaba inmediato, fixo que se derrubase parte da súa fachada, que se declarase ruinosa e que se
empezara a pensar en levantar a nova igrexa parroquial nun lugar máis adecuado cerca da nova
poboación do século XVIII da Magdalena.

Máis información posuímos da igrexa e convento medievais de San Francisco grazas á cartografía,
aos debuxos xa sinalados e a que se conservou un debuxo de 1775 que a representa con todo
luxo de detalles en planta e no seu alzado lonxitudinal; de aí que se poida dicir que era, acorde co
tempo da súa fundación en 1377, un edificio gótico, sinxelo, dunha soa nave cuberta con madeira
e coro alto tamén de madeira aos pes, con cruceiro destacado e tres capelas na cabeceira
fundidas nun corpo compacto que, esta vez, estaban as tres abovedadas con crucerías. Debía
de ter unha fachada sinxela, sen grandes adornos nin complicacións, cun adro pechado e unha
praciña aos pes, á vez que, cara o sur, en ángulo recto coa fachada se dispoñían as dependencias
conventuais con diferentes aditamentos pero organizadas arredor dun claustro regular. Tiña na
cabeceira un horto acoutado e, máis alá do claustro, cara o sur, un terreo que se derramaba con
fortes declives en dirección ao mar; de aí que nos documentos se diga, en ocasións, que as
augas do mar chegaban ata a horta do convento. Precisamente sobre o espazo acoutado destinado
a hortas do testeiro comezouse a levantar a igrexa do século XVIII actual a partir, máis ou menos,
de 1754 pois en planos xerais dese ano xa se ven abertos os cimentos. Así pois, só resta saber
se tiña a igrexa antiga torre campanario no testeiro e ao norte como sinala algunha representación
ou unha sinxela espadana sobre o pinche tal como representa outra fonte non menos importante.
A resposta, sen embargo, non é concluínte.
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Da capela periférica de San Roque apenas nada sabemos que enriqueza o que xa sinalamos,
aínda que por vellas fotografías podemos comprobar que era de gran humildade, dunha nave,
cuberta de madeira a dúas augas, cunha sancristía posterior disposta en martelo cara o sur e
que foi erixida en 1789, e que tiña unha fachada principal básica con pórtico apegado, gran porta
alintelada, unha sinxela ventá e unha espadana discreta. É difícil precisar a época da súa
construción pois apenas posúe elementos estilísticos; ¿do século XVII, XVIII?; nada, en efecto,
que poidamos concluír. Dela, non obstante, como da vella igrexa parroquial ou do convento antigo
franciscano, nada permanece en pe ao ter sido ocupado o seu lugar e transformada a súa fábrica
pola igrexa e convento das madres Adoratrices que mantén, a día de hoxe, algo do seu aire, solar
e orientación.

E respecto ao resto das construcións históricas de interese pouco mais que datos de tipo
cronolóxico e algunha breve noticia. A porta do Castro, xa dixemos que contaba cun arco «alto,
gótico y con dos claves» o que fala dunha orixe medieval; a torre do Reloxo que estaba adosada
á porta consta que foi edificada ou reedificada en 1613 para servir de reloxo público, de cárcere e
de casa consistorial, alomenos durante un tempo. Consta tamén a existencia dun hospital do
Santo Espíritu que estaba próximo á igrexa e na rúa do seu nome nunha casa de grande humildade
que xa existía en 1568 pois se salvou do gran incendio que devorou a vila ese ano. En 1716
sabemos tamén que o Concello comprou unha casa para acoller o Cárcere e a Casa Consistorial
na rúa que, desde entón, levou o seu nome (a actual Benito Vicetto) e que logo se abandonou; tiña
Ferrol polo demais, unha alhóndiga, un alfolí, mananciais e fontes sen ningunha notoriedade
arquitectónica (San Roque, Pombas, Teja…) a maioría abertas nas proximidades do declive sur
que caía de San Francisco; e xunto a ilo humildes vivendas adaptadas a un parcelario exiguo e
fragmentado, con soportais as máis, beirís, a maioría terreas ou de tan só unha altura, con poucas
luces, pobres e estreitas fachadas e unha mala construción predominante de madeira, o que
explica que nos incendios desapareceran con facilidade baixo as chamas. Nada queda en pe de
todo isto, en parte porque se demoleu nos séculos XVIII e XIX ou porque foi transformado de
maneira radical neses mesmos séculos.

2.3. DA VILA DE FERROL A FERROL VELLO. A GRAN TRANSFORMACIÓN DO SÉCULO XVIII

A decisión de trasladar o Arsenal do rei á vila de Ferrol en 1750 e o inicio das obras ese mesmo
ano supuxo, a todos os efectos, un acontecemento traumático para a vila ferrolá. Era unha
instalación abrumadora, verdadeiramente xigantesca e cunha escala nunca vista no Reino de
Galicia; ademais ía a ocupar a zona máis vital da vila ao instalarse as obras reais sobre os illotes
rochosos que se adentraban nas augas e na enseada en onde se encontraban os dous principais
embarcadoiros; a propia praza Vella deixou de estar aberta ao mar e incluso a parroquial de San
Julián viu como os edificios reais se instalaban cunha proximidade certamente ameazante.
Chegaron miles de persoas de todos os territorios norteños, houbo que levantar cuarteis de
emerxencia por todo o territorio de arredor para acoller, con urxencia, á tropa, aos canteiros,
maestranza, … e non faltaron tampouco un hospital para os enfermos ou edificios para gardar
todos os materiais e os aprovisionamentos que necesitaban as novas xentes. Así que o que
debeu de vivir a vila de Ferrol, a partir do ano 0 da súa nova existencia é difícil de imaxinar a día de
hoxe. Só con pensar que pasou de ter 1500 moradores a 25.000 habitantes en 1787 é suficiente
para comprobar todo o que estamos dicindo. Converteuse na cidade máis poboada de todo o
norte de España. Por este motivo houbo que planear unha nova poboación, sometela ás esixencias
estéticas, funcionais e de planificación da época. Por conseguinte, tantos acontecementos, outra
mentalidade urbanística e hixiénica, e incluso unha nova centralidade da nova poboación con
respecto ás reais obras que se construían fixo que a vila de Ferrol pasase a ser Ferrol Vello, un
asentamento antigo, excéntrico, pequeno, pouco cómodo e salubre e nada exemplar que empezou
a ser visto polas autoridades como a imaxe de todos os defectos que censuraba o pensamento
castrense e ilustrado da época. Comezou, pois, un longo e imparable proceso de transformacións
non sempre eficaz nin positivo.
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A igrexa de San Julián, de feito, caeu por motivo das obras do foxo do arsenal en 1762; o convento
de San Francisco renovouse a partir da década de 1750 (en 1751 consta, de feito, que o bispo de
Mondoñedo Fr. Antonio Alejandro Sarmiento de Sotomayor entregou 3000 reais para a construción
da nova igrexa) tratando de adaptarse ás novas circunstancias e a outros patróns e escalas
acordes co tempo; a praza Vella viuse sumida nunha reordenación despoxada da súa tradicional
apertura ao mar e a causa dos recheos que houbo que facer para instalar o Arsenal, polo que
xurdiu outra praza pechada, ensimesmada, con outra forma máis irregular e con outra extensión
moi diferente á primitiva que, agora, miraría a un dos peches murais e ao foso da instalación
militar que alí dispuxo, non obstante, unha das súas portas de entrada hoxe denominada do
Parque; o propio peirao que antes miraba á súa enseada natural máis protexida disposta ao sur
tivo que buscar outra posición ao oeste, na ribeira de Curuxeiras; comezaron ademais a brotar
todo tipo de críticas sobre a calidade das casas, os seus soportais, o seu desorde urbano, a súa
insalubridade, a súa falta de harmonía e a súa pouca adaptación aos novos ideais ilustrados. E
disto xurdiu unha transformación e mellora do bordo urbano da vella vila pero, á vez, unha ocultación
de todos os seus males internos que se viron incrementados pese á tímida política de saneamentos,
pavimentación, derribo de soportais, aliñamentos de rúas e outras pequenas obras que se iniciaron
moi timidamente ao finalizar o século. Foron, non obstante, incapaces de competir co orde, a
centralidade, as arquitecturas e a mellor calidade urbana que ofrecía o Novo Ferrol, iniciándose
desde entón o irremediable e prolongado declive do que agora será Ferrol Vello.

Xunto ás obras do Arsenal que afectaron ao bordo sur ferrolán, as primeiras grandes construcións
que se acometeron na vila de Ferrol e nas súas inmediacións foron, paradoxicamente, unha
construción militar que se vería frustrada e outra de carácter relixioso que, esta vez si, fructificou
nun gran proxecto arquitectónico. De feito en 1752 iníciase, nos altos do campo de Baterías que
dominaba a ría, a gran obra dun dos grandes cuarteis proxectados pola Marina, o chamado de
Brigadas, que quixo concibirse como unha especie de cuartel-atalaia sobre planos clasicistas
elaborados quizais polo enxeñeiro militar Miguel Marín. Era grande, con formato rectangular, con
dous corpos, clara imaxe representativa e cun patio central que organizaba toda a distribución.
Tiña ademais unha posición estratéxica pois, xunto a un dominio completo sobre a entrada da ría,
controlaba tamén a beira veciña de A Graña e todo o vello Ferrol que se dispoñía aos seus pes.
Sen embargo, iniciadas as obras, ao pouco se interromperon quedando o seu solar libre ao longo
de todo o século XVIII. Pola contra, a igrexa do convento de San Francisco si se chegou a construír,
converténdose pola súa temprana data de edificación nun dos símbolos da gran transformación
que ía a experimentar a vila departamental.
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Conta Montero Aróstegui que se puxo a primeira pedra do templo novo en 1757. A planimetría da
época deixa ver, sen embargo, que a liña alomenos da súa cabeceira estaba aberta en 1754
como dando a entender que o proxecto non só estaba xa trazado con anterioridade (acaso desde
1751 e seguramente por un frade ou un monxe dos varios que se dedicaban á arquitectura na
Galicia dese tempo), senón que as obras xa tiñan comezado. A súa construción, non obstante, foi
desenvolvéndose a medida que os frades ían conseguindo diñeiro dos fieis, polo que se foi
demorando a súa conclusión cando menos ata 1791, ano no cal a Armada, que tiña en mente
empezar a levantar o cuartel de Gardas Mariñas cun observatorio astronómico no soar inmediato
onde hoxe se encontra o Parque Municipal, impediu que as dúas torres previstas na fachada se
construísen temerosa de que a súa altura puidese impedir as vistas do observatorio. Aínda así,
sen torres, segue sendo un edificio importante, en parte porque mantén os esquemas tradicionais
das típicas igrexas barrocas de tipo conventual da época (planta de cruz latina inscrita nun
rectángulo, testeiro plano, cruceiro con ciborio, tres naves, tribunas altas e un coro alto sobre os
primeiros treitos dos pes), pero tamén porque a fachada, en cambio, é xa un exemplo moi claro
de clasicismo académico. Do que se deduce que inicialmente debeu de concibirse o templo con
formas e criterios adaptados aos gustos barroquistas arraigados en Galicia, pero que no transcurso
das obras se impuxo ao final a reforma da fachada, non en vano era a parte máis visible da
edificación, o espello dunha nova sensibilidade e o punto final dunha perspectiva que a enfocaba
de fronte subindo desde Ferrol Vello pola rúa San Francisco. Así que case se podería asegurar
que primeiro a deseñou un arquitecto formado na tradición barroca máis común do país, mentres
que a fachada sería unha reforma posterior obra sen dúbida dun arquitecto académico. E iso é o
que explica a súa severidade e adustez acorde co seu ton franciscano que ofrece un formato
cuadrangular, sólidos pedestais,  forte articulación de pilastras xeminadas dóricas de tipo
monumental, tres rúas moi definidas, ocos de iluminación clasicista e remate contundente formado
por un pétreo e pesado ático que debeu de coroarse con dúas torres e, tal vez, cun frontón central
nunca construído. Descoñecemos o nome do seu autor, pero entra do posible que fose o arquitecto
Antonio de Bada y Navajas, axudante de Julián Sánchez Bort, empregado nas obras reais, formado
na Academia de San Fernando de Madrid e artífice da capela ferrolá dos Dolores que ten unha
fachada, aínda que máis sinxela, con puntos en común coa igrexa franciscana.

Por outra parte, é evidente que a súa reconstrución foi o que propiciou que, na seguinte década,
se acometese a reedificación da capela adosada de Orde Terceira, simple, rectangular, con
bóvedas vaídas e coro alto, pero cunha curiosa fachada de cantería e estilo clasicista que remata
nunha sinxela peita. Débese á autoría dun dos máis coñecidos arquitectos vinculados ás obras
do rei, o mestre de obras vasco Pedro Lizardi que a acometeu entre 1763 e 1766 e que ten no seu
haber, entre outras moitas obras, un proxecto non executado para a igrexa nova de San Julián de
Ferrol e a execución do marmóreo baldaquino que preside o presbiterio da catedral de Lugo. En
calquera caso, a fachada de Orde Terceira, retraída con respecto á de San Francisco, e coa máis
atrasada da ermida de San Roque que se dispoñía detrás, conformaba unha curiosa secuencia
de edificios relixiosos claramente xerarquizados que ofrecía desde a rúa San Francisco unha
grata perspectiva.

Outra obra de carácter relixioso que se empezou a levantar nesta década dentro do circuíto do
vello Ferrol, é a capela de Nosa Señora do Socorro da que temos datos moi fragmentarios. De
feito sabemos que foi promovida pola confraría do seu nome, que se puxo a primeira pedra da
construción en 1767 e que debía de estar practicamente concluída cara 1788 despois dunha
oferta económica que tiña realizado o confrade Roque Bugallo e que foi suficiente para acometer
a zona dos pes e toda a fachada. En cambio descoñecemos quén trazou os seus planos e a
razón que fixo que un templo de dimensións bastante modestas tivera un proceso construtivo tan
dilatado. Por fortuna conservamos unha serie de planos que representan a zona onde se levantou
e que viñeron motivados pola necesidade de construír a liña defensiva da praza  pola zona do
porto de Curuxeiras entre 1771 e 1774. E grazas a eles se pode ver que a capela iniciada na rúa
Socorro tiña en principio outra forma distinta á actual, outra orientación diferente (a súa fachada
miraba ao porto), que a súa arquitectura molestaba o curso previsto para as fortificacións e que,
por tal motivo, a partir desas datas tivo que replantearse e dispoñerse máis atrás da liña defensiva
e con outra orientación distinta N-S que coincide coa actual xa visible noutro plano da zona feito
en 1778 e que debe de representar, dun modo moi esquemático, a que hoxe conservamos. Debeu
de sufrir, pois, moitos avatares e interrupcións, polo que a forma actual debeu de plantearse nos
últimos anos da década de 1770.
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A capela, dentro da súa modestia arquitectónica ten, non obstante, certo interese; sequera porque
a súa nave única lonxitudinal conformada por varios tramos cuadrangulares cubertos con bóvedas
de aresta  e cun coro alto aos pes, remata nunha curiosa cabeceira trilobulada que é moi orixinal
e lle dá a este sector un trazo bastante inédito na arquitectura galega. Á vez, a fachada rectangular
é unha discreta combinación de planos murais brancos que aparecen recercados por marcos de
cantería e na que destacan a portada clásica cuberta con frontón curvo, o óculo que dá luz ao
coro, as volutas que atan os extremos e o vértice do pinche e a espadana que a remata  que foi
destruída por un raio en 1822. Volveuse a levantar en 1888 o mesmo ano en que foi convertida a
capela en parroquia ao escindirse entón a única de San Julián.

En calquera caso, non foi unha casualidade que a capela del Socorro se levantase neste lugar,
moi cerca da ribeira de Curuxeiras. Sen dúbida se tivo en conta que este sector estaba chamado
a converterse no novo porto civil da poboación, unha vez que o antigo peirao chamado da Cruz
quedou ocupado polas obras reais.

O novo peirao xa se aprecia proxectado no primeiro plan para o Arsenal de Ferrol feito por Cosme
Álvarez e aprobado por Ensenada e o rei Fernando VI en 1750; pero problemas de prioridade e de
financiamento atrasaron a súa execución tanto tempo que, ao final, o peirao en cuestión, aínda
que estivo a punto de realizarse nas últimas décadas do século XVIII á vez que crecía o soño de
converter a Ferrol en porto habilitado para comerciar con América, quedou convertido nunha
aspiración frustrada. Non obstante, isto non impediu que en 1771 se levantase un peirao provisional
coincidindo co momento en que houbo que fortificar o fronte litoral de Curuxeiras para integralo na
liña defensiva que protexía a praza e que estaba baseado no proxecto establecido polos enxeñeiros
militares Francisco Llobet e Dionisio Sánchez Aguilera. Nunca satisfaceu as aspiracións dos
ferroláns, o que é lóxico pois o peirao en cuestión nunca pasou de ser unha pequena e rectilínea
plataforma de recheo da que partía cara o mar un exiguo espigón que dividía o peirao en dous
sectores e dispoñía de dous embarcadoiros e dunha lingüeta que permitía os desembarcos en
baixamar. Tras el e sobre a plataforma discorría á súa vez a liña fortificada que neste caso estaba
formada por un muro de seteira coas dúas portas de mar alinteladas que estaban presididas por
unha garita no centro. Máis atrás se encontraba un corpo de garda que tiña aproveitado o edificio
existente do vello alfolí da sal; aínda cabe engadir unha gran muralla que estribaba a rúa que subía
desde o peirao á capela del Socorro; así que, como complemento desta moi discreta instalación
portuaria, só resta mencionar a construción, no extremo máis occidental do cuarteirón edificado
da rúa Carme, dun edificio para a Real Aduana que lamentablemente desapareceu.

Non temos moita información do edificio da Aduana; pero grazas a algún plano que o representa
na súa xusta localización mirando ao mar e directamente relacionado coa plataforma portuaria e
a un gravado de 1867 que reproduce Baamonde y Ortega no seu coñecido Álbum pintoresco del
Ferrol, podemos concluír que debeu de ser un edificio importante con forma de proporcionado
caserón de tres plantas, seis eixes de ventás simetricamente situados, voados balcóns ao exterior
e unha cuberta sobre cornixa na que se salpicaba unha serie de bufardas, todo seguramente
realizado en cachotería enlucida e cos elementos arquitectónicos máis nobres realizados en
cantería. Conta Montero Aróstegui que foi construída «sobre el año 1770», o que explica que
apareza representada nun plano de Sánchez Aguilera dese mesmo ano. En cambio descoñecemos
a data en que foi destruída, aínda que puido ser a partir de 1893 momento no cal se planteou
ordenar con vivendas iguais e porticadas a fachada marítima de Ferrol Vello algunhas das cales
chegaron, en efecto, a levantarse.

Outro dos elementos arquitectónicos que decidiu de maneira moi decisiva na forma, aspecto e
visión que ofrecía a fachada portuaria e a zona de Curuxeiras, foron as obras de fortificación da
praza das que xa temos falado. Aquí convén sinalar, non obstante, que abranguen toda a amplitude
do fronte portuario que, visto desde o mar, era percibido como unha longa muralla ameazante que
montaba sobre a plataforma do porto e da que sobresaía tan só ao exterior o peirao xa comentado
e a súa lingüeta de prolongación para as baixamares. O muro o dominaba todo coas súas seteiras
e as súas dúas portas de mar unido nos seus flancos a dúas formas prominentes de reforzo.
Unha se dispoñía sobreelevada ao norte dando forma á batería alta de San Juan que dominaba o
centro da ría e se encadeaba co resto de cortinas, baterías e baluartes que miraban á Malata e
proseguían despois ao longo da fronte de terra que pechaba polo nordeste un sector fundamental
da praza forte. A outra, en cambio, estaba disposta ao sur e case ao nivel do mar e a conformaba
o rotundo semibaluarte que, tras o foxo protector do Arsenal, alí iniciaba a grande batería ou
«cortina» apta para combater cos seus 500 metros de lonxitude adentrado nas augas e os seus
100 canóns dirixidos á boca da ría toda posibilidade dun hipotético ataque naval.

Queda aínda facer referencia ao casarío do vello Ferrol, aos edificios de interese que puido ter
tido, ás melloras ou transformacións viarias que puido experimentar o tecido urbano de Ferrol
Vello e así mesmo aos sectores periféricos que, sobre todo a partir de 1760-1761, empezaron a
ordenar o tránsito urbano existente entre o núcleo orixinario da vila máis alá da igrexa e convento
de San Francisco e a nova poboación da Magdalena que se iniciou precisamente nesas datas.
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Do primeiro pouco é o que podemos dicir pois na súa gran maioría o casarío era herdeiro da
tradición anterior, humilde, sinxelo, sen estilo arquitectónico e conformado por vivendas que
participaban das peculiaridades da arquitectura popular característica das vilas mariñeiras do
norte de Galicia, aínda que é verdade que, a partir das últimas décadas, a medida que ían
envellecendo e tiñan que reedificarse foi obrigado substituír beirís e soportais por fachadas moito
máis planas que se acomodaron ás aliñacións dominantes nas rúas. Tamén se empedraron e
sanearon con canalizacións algúns sectores da vila antiga, especialmente polas zonas máis
importantes como a que se realizou, en 1790, nas inmediacións do peirao de Curuxeiras e,
particularmente, ante a fachada do edificio da Aduana atendendo á súa calidade arquitectónica e
representatividade.

Respecto aos edificios que puideron ter algún interese arquitectónico, máis aló da torre do reloxo,
que se arranxou durante o mandato do alcalde Eugenio Manuel Álvarez Caballero, do vello Hospital
e do Cárcere vello dos que xa temos falado, cabe dicir que non se erixiron neste tempo edificios
notables pola súa arquitectura; de aí que se teña que destacar, pola súa significación arquitectónica,
bo material construtivo, nobres proporcións e elementos claramente señoriais o desaparecido
pazo da Merced que daba nome á rúa onde se encontraba e que dispoñía dunha gran finca
posterior dunhas dimensións moi xenerosas. Pola única fotografía que coñecemos da súa fachada
parece albiscarse a forma dun notable casaron de dúas plantas, longo fronte á rúa e cunha especie
de pequeno tímpano semicircular que acollía o escudo dos propietarios e, no piso principal, un
dobre balcón de voo de carácter moi señorial acorde coa dignidade e señorío dos seus propietarios,
a familia Bermúdez, que eran fidalgos notorios da vila de Ferrol e os principais facendados da
zona; así mesmo revela a fotografía que o edificio tiña unha porta presumiblemente seiscentista
de tipo clásico moi en liña co Renacemento tardío e, á vez, vans e balcóns que parecen terse
adaptado ás formas esgazadas e segmentadas do século XVIII, o que suxire unha construción
que debeu de experimentar varias reformas e adaptacións ao longo dos séculos XVII e XVIII para
adecuarse a outro estilo de vida e a outra imaxe máis acorde coa sensibilidade dos tempos. E
que seguía transformándose para impoñer o seu dominio señorial sobre o núcleo de Ferrol Vello
o demostra que, aínda en 1811, se levanta en escuadra coa fachada do pazo e apegado a el, algo
resaltada sobre a liña da rúa, a capela da Merced coa que o pazo estaba comunicado a través do
coro. Desgraciadamente pazo e capela foron demolidos ao final da década de 1940, vendéndose
a pedra de ambas construcións e, ao parecer, para recompoñerse nalgún lugar da provincia de
Segovia e en Móstoles, próximo a Madrid.

Precisamente, o peche da gran horta que tiña no seu testeiro o pazo dos Bermúdez e que limitaba
ao leste e ao norte con dous camiños, en planos posteriores a 1765 xa se ve enfrontado a
cuarteiróns edificados que habían dado forma ao que hoxe son as rúas San Antonio e Espartero
que, con anterioridade, se chamou del Príncipe e, antes aínda, a rúa nova da Barrera e que ía a
converterse nun elemento vertebrador clave entre o campo de San Roque e o novo peirao civil
proxectado que se tiña pensado dispoñer aos pes do cuartel de Brigadas e da batería de San
Juan.

Así mesmo, por motivos prácticos que redundaron na mellora de toda a zona, o propio campo de
San Roque, antes cun acusado desnivel, terraplenouse cara 1772 e se converteu nun fermoso
arborado. Tiña nas inmediacións, non o esquecemos, a fonte de San Roque que tiña sido composta
no primeiro terzo do século XVIII; posteriormente refíxose a partir de 1776 seguindo os planos de
Francisco Solinis, arquitecto das reais obras. Aínda que non será ata 1784, durante a alcaldía de
Eugenio Manuel Álvarez Caballero, cando á pía e ao cano existentes se lle incorporou un frontis
de pedra con remate semicircular que se adornou co releve que representaba o timbre heráldico
da vila de Ferrol, recen aprobado, e que se expuxo deste modo á vista dos ferroláns. Leva ademais
gravada sobre a pedra a seguinte inscrición:

D. O. P.
REINANDO EN ESPAÑA

LA MAG. DEL S. D. CARLOS III
sENDO SV ALCe MAYr  EN

EST. VILL Dn. EVGENIO
MANl. ALVAR CAVALLo
SE HIZO ESTA OBRA
ACOSTA DEL ARBTRo

AÑO DE
1784

O escudo representa un torreón co seu farol no alto e con áncoras e canóns dispostas aos seus
pés en clara alusión ao «farol» de onde derivaría supostamente o topónimo da real vila e as
áncoras e canóns, obviamente, en directa relación co seu carácter de praza forte e departamento
naval. Carga ademais o emblema sobre a pel estirada dun león que sosteñen, á par que o escudo,
dúas figuras de tenantes. Non é en absoluto unha decoración gratuíta; a pel leonina representa a
do león de Nemea matado por Hércules; este á súa vez non esquezamos que era o fundador
mítico da monarquía española; por conseguinte, que apareza esta alusión, hai que interpretalo
como unha maneira de facer ver que a monarquía era o sostén e o punto de apoio da vila
departamental, non en vano a ela debía Ferrol todo o seu despegue dezaoitesco. Foi, como temos
dito, en parte deseñada por Francisco Solinis; sen embargo, como demostrou Pedro González
Rodríguez, o mestre de obras que a construíu foi Juan Andrés Pardiñas e Carlos de Porto o
escultor que tallou o escudo. Posteriormente, do seu lugar orixinal a fonte foi traslada no século
XIX ás proximidades do muro de contención que se fixo no campo de San Roque e, máis tarde, xa
no XX a onde está na actualidade, moi cerca da capela da Orde Terceira.

Nas inmediacións da fonte e do campo de San Roque, en dirección ao oeste, no chamado
antigamente campo das Redes que estaba situado nun lugar prominente onde hoxe se encontra
o Parque Municipal foi onde, en 1792, se empezou a levantar a gran mole do edificio que ía a
acoller o Cuartel dos Gardas Mariñas coa súa fachada principal enfrontada ao sur. Era un edificio
nobre moi poderoso, máis que un cuartel parecía un pazo en toda regra, con ampla fachada, boas
proporcións, grande patio cadrado interior, salas para todas as necesidades, unha gran escaleira
imperial e, no alto, con forma de torre, un observatorio astronómico. Había sido deseñado polo
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arquitecto real o italiano Francisco Sabatini; e quizais isto é o que explica o seu formato de pazo
ao modo romano que, en efecto, se comezou a levantar, chegou incluso a ter toda a súa planta
baixa realizada, pero que ao chegar 1795 viu cómo se paralizaban as súas obras por motivos da
guerra con Francia. Nunca se volveu a reemprender, razón pola cal a pedra que se había utilizado
nas súas obras foi retirada do lugar e aproveitada en obras diversas da Marina diseminadas pola
vila de Ferrol. Merece recordarse, non obstante, que foron as obras deste cuartel co seu
observatorio astronómico as que, ao final, impediron que se levantasen as torres da fachada da
igrexa de San Francisco que estaba nas súas inmediacións.

Sexa como fora, xunto a todo isto, no punto máis extremo onde concluía a vila de Ferrol máis aló
do convento de San Francisco, tamén se configurou na segunda metade do XVIII un espazo
urbano que ía a resultar dunha grande transcendencia. De feito, toda esta zona que cara 1750
estaba ocupada por campos de labor cruzados simplemente polos diferentes camiños que levaban
ás aldeas veciñas, foi a elixida polas autoridades de Mariña, sen dúbida pola súa posición dominante
e boas vistas sobre a enseada na que se empezaban a realizar as obras do Arsenal, para instalar
moitos dos cuarteis e edificios provisionais en onde se aloxaron durante un tempo as tropas, os
traballadores e os almacéns de aprovisionamento; houbo ademais que trazar o camiño novo que
levaba da vila de Ferrol ao Estaleiro de Esteiro que estaba construíndose ao oriente, mirando á
enseada de Caranza. Polo tanto, nada ten de estraño que, unha vez que se decidiu levantar alí, en
1761, a residencia principal do Comandante Xeral do Departamento, dando forma ao que hoxe é
o edificio de Capitanía, tamén se determinase construír a continuación a nova poboación da
Magdalena xa proxectada e que precisamente nese ano daba comezo, durante o mandato do
comandante xeral conde de Vega Florida que foi á súa vez o primeiro ocupante de Capitanía.

Visto así, o edificio de Capitanía converteuse en todo un símbolo de poder, nun observatorio sobre
o Arsenal de Mariña e no punto de partida do barrio novo da Magdalena, polo que, xunto co convento
de San Francisco e todo o que conformaba o campo de San Roque, vai a constituírse no nodo de
cohesión entre o vello e o novo Ferrol; unha especie de quilómetro cero que principiaba na rúa
travesa de San Diego.

Capitanía era, non obstante, un edificio sinxelo e sen demasiadas pretensións, xa que é probable
que non só aproveitase o solar dalgún almacén das varias instalacións provisionais que se
encontraban pola zona, senón incluso parte dos seus materiais construtivos para abaratar custos.
Do que resultou unha residencia con planta rectangular orientada de oeste a leste, con forma de
casarón, con tres plantas, once eixes de ventás dispostas simetricamente na súa fachada principal
que miraba ao sur e que, como únicos elementos notorios, engadía xustamente nesta fronte un
pórtico de pedra de sete arcos de cantería semicirculares na planta baixa e, sobre eles, unha loxa
ou galería que abría outros tantos arcos ao exterior, aínda que esta vez carpaneis, que estaban
defendidos cos seus correspondentes antepeitos. Polo demais, o tellado era amplo e a catro
augas, coa única interrupción, no centro da caída sur, dunha bufarda a eixe co centro rector da
fachada que facía as veces de atalaia ou posto de vixía sobre a dársena do arsenal. Na súa fronte
principal sur dispoñía á súa vez dunha lonxa de respecto e do chamado «campo del General»,

máis aló do cal o terreo caía nun brusco declive ata o foxo do arsenal; ao oeste e norte o edificio
só ofrecía luces de iluminación dispostas sen simetría; ao leste, en cambio, dispoñía dun patio
pechado que debeu de servir no seu día de cocheira e que, despois, se foi ocupando
paulatinamente con edificacións. Así que só resta sinalar que era construción de cachotería enlucida
só remarcada coa pedra que definía os elementos máis singulares: esquinas, cornixa, ventás,
pórtico, galería, etc. Non coñecemos o nome do autor do seu deseño, pero dada a data e o cargo
que entón cumpría, todo indica que puido ser o enxeñeiro militar Francisco Llobet enxeñeiro director
das obras reais.
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A estratéxica posición do edificio en relación co barrio novo da Magdalena fixo que, del, partisen
en dirección leste dúas das principais rúas lonxitudinais que organizaban o barrio novo; unha
delas era a rúa Magdalena que arrinca, precisamente, da lonxa e campo do xeneral e do que logo,
xa con forma de rúa arborada, dará forma ao «Paseo de Herrera» decimonónico. En cambio, a
fachada posterior norte de Capitanía, deu curso á liña recta da rúa Real; e acaso por iso, en 1768,
necesitada a nova poboación dunha praza para os mercados e non podendo explanar aínda a
praza occidental da nova poboación polo seu excesivo custo (a chamada praza dos Dolores e
logo de Amboage), dispúxose crear nesta zona traseira de Capitanía unha praza provisional para
os mercados que foi deseñada cun alpendre central para as mercadorías polo enxeñeiro de
Mariña e arquitecto académico Julián Sánchez Bort. A conformou duplicando a amplitude da rúa
Real e cortándolle un anaco ao primeiro cuarteirón que de alí parte, co que deu forma a un espazo
lonxitudinal con aspecto de «largo» ou de «calle ancha» que pouco a pouco se foi poboando de
edificios residenciais bastante homoxéneos e na súa maioría porticados que deron forma ás
casas chamadas de Salomón en alusión ao seu propietario. Serviu, pois, o lugar, de praza, de
mercado provisional, de espazo de desafogo de Capitanía, pero igualmente de salón de encontro
das principais rúas que presidían os dous barrios dominantes: a rúa Real da Magdalena e as rúas
San Francisco e nova da Barrera, hoxe Espartero, que viñan do vello Ferrol.

2.4. FERROL VELLO E AS TRANSFORMACIÓNS DECIMONÓNICAS

Os fortes altibaixos que viviu a vila de Ferrol ao longo do século XIX, que tivo un período moi crítico
no reinado de Fernando VII e momentos de maior recuperación a partir da subida ao trono de
Isabel II en 1833 e máis aínda da súa maioría de idade en 1843, explican en certa medida que o xa
denominado barrio de Ferrol Vello vivise estas circunstancias de modo máis que evidente. De
feito, ao comezo da nova centuria pouco máis puido facer a municipalidade que proseguir a vella
política de derrubas de soportais e beirís ou de vellas construcións que, pese ao seu interese
histórico e venerable antigüidade, se consideraron entón caducas e obstáculos notorios que
dificultaban o aliñamento das rúas e a fácil comunicación dos distintos sectores que conformaban
o núcleo urbano. Demoleuse en 1826 o arco gótico que daba forma á porta del Castro, así mesmo
a torre do reloxo e o cárcere vello e o antigo hospital do Espíritu Santo quedaron tamén sentenciados
para mellor ocasión que se pospuxo só uns anos; ademais, conta Montero Aróstegui, que en 1802
aínda quedaban moitas rúas que tiñan soportais:  Virxe, Mártires, Cárcel… e especialmente a rúa
San Francisco que era a principal arteria de comunicación co barrio da Magdalena; de aí que
fosen sistematicamente demolidos ata o punto de que, en 1825, conta o historiador, todos os que
quedaban habían xa desaparecido.

Xa na nova época os acontecementos urbanos referidos a Ferrol Vello proseguiron cunha maior
intensidade. Grazas ás derrubas de soportais, por exemplo, se puido proceder a sanear as rúas
con canalizacións e proceder a empedralas a partir especialmente de 1846; tratouse así mesmo
de impoñer as normas de policía urbana para que as novas fachadas das vivendas se fixesen
acordes cunha estética máis decorosa que pouco a pouco obrigou a dispoñer balcóns de ferro en
vez de madeira ou a que proliferaran primeiro pequenos miradoiros de madeira e cristal e, logo,
longas galerías que, segundo refire Castelo Álvarez, comezaron a imperar a partir de 1840-1850,
en ocasións coa sinatura de autoría dos máis importantes arquitectos: Manuel de la Riva de Soto,
Faustino Domínguez Coumes-Gay, etc.
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Por este tempo procedeuse tamén a liberar de construcións miúdas (alhóndiga, pescadería) a
praza Vella que deste modo quedou despexada mirando de fronte ao foxo, á muralla e á porta do
Parque do Arsenal que se transformará en 1858 para outorgarlle unha maior presenza urbana;
igualmente as venerables estruturas do convento de San Francisco viviron momentos de cambio
pois, tras a exclaustración de 1835, quedou o convento desocupado, en 1840 decidiuse derribar
o claustro vello e as súas dependencias antigas, co que só quedou a igrexa coas construcións
máis modernas que foron entregadas á Armada en 1847 ao converterse o templo en parroquia
castrense e ocuparse as dependencias en 1858 coas oficinas do corpo administrativo de Marina.
Non debe esquecerse que foi neste tempo cando o campo de San Roque, en 1846, se defendeu
co muro de pedra que se levantou  para estribar a súa explanada á que se trasladou a fonte de
San Roque. En fin, que ben puidera dicirse que neste tempo se practicaron moitas demolicións
para despexar rúas, prazas e formar unha poboación máis ordenada e aberta, pero que tamén
levou consigo a perda dun importante patrimonio de edificios históricos, o que demostra as
disparidades existentes neste século á hora de conciliar a Historia, o modelo de cidade e a imaxe
do progreso

Moi importante para o despegue do vello Ferrol foi a decisión de construír o novo peirao de
Curuxeiras en 1856. Fora unha aspiración frustrada no século XVIII e nin sequera o certo empuxe
que coñeceu a actividade mercantil marítima no contorno de 1800 foi capaz de impulsar ningún
dos plans que se tiñan formulado. Tivo que conformarse a vila co breve malecón que xa temos
comentado. Por conseguinte, que na segunda metade do XIX, grazas á presión da Xunta de
Comercio de Ferrol, se tome a decisión de emprender as súas obras é evidente que foi unha
cuestión importante que vai a favorecer o despegue e o decoro da única fachada marítima que
tiña a vila de Ferrol  que, por certo,  recibirá da raíña Isabel II o título de «ciudad» pouco despois,
en 1858.

As obras se iniciaron, en todo caso, en 1857, concluíronse en 1864 e deixan ver que se inspiran
en gran medida nos varios proxectos dezaoitescos que xa instalaban o peirao civil ferrolán no
mesmo lugar e sobre dous illotes que abrigaban a zona. Non era unha obra espectacular, pero
non por ilo deixa de ofrecer un interese indubidable ao conformar a instalación nova unha dársena
de certa amplitude e bastante regularidade que quedaba abrigada polo norte por un espigón
perpendicular que se interna no mar en dirección oeste e que partía recto desde a batería de San
Juan e, polo oeste, por un remate en forma de martelo orientado ao sur que dispoñía no seu
extremo dun «faro de luz sideral»  que preparaba o porto para a navegación nocturna. Mantivo, a
maneira de pequena división portuaria, parte das vellas estruturas do pequeno espigón e peirao
dezaoitesco; polo que, concluído e en funcionamento, pronto se converteu en motor dunha
transformación da fachada marítima que debería de ter importantes consecuencias. E por ese
motivo, anos despois, xurdiu a idea de ordenar a fronte con vivendas aliñadas, coa mesma altura,
idénticas fachadas e soportais como elemento rector, sen dúbida para dotar o peche marítimo
dunha imaxe decorosa que funcionaba tamén como lenzo ocultador das humildes vivendas
traseiras. Foi, segundo se sabe, idea de cinco veciños que a propuxeron en 1886; foi aprobada de
feito en 1892 e autorizada ao ano seguinte. Non se chegou a realizar por completo, pero aínda
hoxe (e se ve mellor en fotos antigas de principios do século XX) se pode comprobar que chegaron
a levantarse algúns inmobles destas características, especialmente no percorrido que vai desde
a rúa Cárcel (hoxe Benito Vicetto) ata a rúa Mártires. Descoñecemos ao autor do proxecto, pero
é probable que esta ordenación fose a causa da demolición do edificio da Aduana xa comentado

e así mesmo o que propiciou o principio do fin das murallas que aínda existían por esta zona onde
se encontraban precisamente as dúas portas de mar. Faltaba, igualmente, poñer en comunicación
o novo peirao co resto da cidade; de aí a importancia que tivo a apertura da estrada de circunvalación
entre o porto de Curuxeiras e o peirao de San Fernando que se iniciou en 1897 e que levou
consigo a transformación do espazo limítrofe entre o Arsenal  e a rúa Espíritu Santo e da praza
Vella cos xardíns inmediatos á porta do Parque, feito este que debeu de apresurar a ocultación do
foxo por esa zona pese a que xa había iniciado a súa desaparición desde 1858, cando se tomou
a decisión de ampliar o Arsenal máis aló de Puerto Chico en dirección á porta do Dique.

A década de 1860 tamén resultou determinante para o edificio e o contorno de Capitanía convertido
á sazón, xa o temos indicado, no punto de partida do barrio novo da Magdalena. E é que, en
efecto, nesa década, buscando mellorar a imaxe austera que tiña o casarón, en 1863 se lle
engadiron á planta principal do edificio uns balcóns que se cubriron con vistosas galerías o que lle
deu ao edificio unha imaxe burguesa máis acorde coa moda civil da época. Un ano despois, en
1864, decidiuse crear nas dependencias laterais que miraban cara o leste e que estaban delimitadas
pola lonxa de Capitanía, a rúa Real e a rúa travesa de San Diego un novo edificio para aloxar ao
Estado Maior e que foi proxectado polo arquitecto Antonio Ramón de Lago. Parece un edificio
residencial e civil de tres alturas ao que non lle faltan graciosos miradoiros de madeira nalgúns
puntos. En calquera caso, coa súa construción foi cando se deu forma ao volume actual de
Capitanía, que suma ao casarón inicial dezaoitesco, o novo edificio de Estado Maior e un patio
intermedio que, posteriormente, sería ocupado con varios aditamentos de ton menor.
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Ademais, para darlle maior releve e significación urbana, á vez que se edificaba o edificio novo,
tamén se proxectou en relación coa fachada sur e a súa lonxa de respecto un espazo axardinado
que daría forma ao paseo e os xardíns de Herrera e que levan ese nome en alusión ao comandante
xeral que iniciou as súas obras, Segundo Díaz Herrera. Houbo que explanar todo o espazo do
vello «campo del general» e aínda o declive que descendía cara a costa de Mella en liña coa rúa
da Iglesia; para ilo recheouse e igualouse o terreo, so protexeu cun muro de protección de cantería
con caída en támara, e feito iso ordenouse todo o terreo explanado en dúas zonas; unha paralela
á lonxa que forma o paseo de Herrera definido por magnolios e que está aliñado coa canle da rúa
Magdalena e, no sector sur, un vistoso xardín con parterres que se ordenan arredor dun espazo
central, todo ben amoblado con bancos, pérgolas e unha balaustrada de ferro fundido que lle dá
aos flancos sobreelevados unha imaxe de vistosos miradoiros. Foi proxectado o xardín polo
enxeñeiro Andrés Avelino Comerma e a el tamén se debe o deseño do pedestal do primeiro
monumento público que se erixiu en Ferrol a unha eminente personalidade da historia ferrolá,
como foi o caso do mariño Jorge Juan que xustamente se instalou, en 1868, no centro dos xardíns
de Herrera, seguindo o modelo escultórico -logo executado en bronce- realizado polo escultor do
arsenal Vicente Loureiro.

Por último, recordar que foi en 1892 cando se procedeu a facer o desmonte da costa de Mella,
que catro anos máis tarde, en 1896, será pechada por unha varanda de ferro feita por Miguel
Muñoz Ortiz.

2.5. O SÉCULO XX

As importantes ampliacións que vai a vivir o porto de Ferrol no novo século, en especial a partir de
1910 en que se crea a «Junta de Obras del Puerto (JOP)» e se nomea como enxeñeiro director a
José de la Peña Gavilán -1911-, van de novo a actuar como un motor de revitalización de certas
zonas do barrio de Ferrol Vello. De feito, en 1914 se acometeu o recheo do sector sur do peirao de
Curuxeiras na zona máis próxima ao foxo e a batería do arsenal que se prolongará máis tarde, en
1918. Nos anos 20 ampliouse o sector do dique norte co seu gran martelo que definía a dársena
e a pechaba dunha maneira máis acusada; as obras proseguiron nas décadas seguintes coa
ampliación do peirao de pasaxeiros inmediata ao arsenal e o incremento do martelo sur e que se
prolongou tamén cara o norte dando forma ao arrinque do peirao Fernández Ladreda.

Aínda continuarían as obras despois, máis aló das décadas de 1950-1960. Por conseguinte, nada
ten de estraño que á vez que ían crecendo os peiraos de atraque e as superficies dedicadas a
almacéns, tamén fosen xurdindo edificios creados para o servizo ou o control portuario, como
foron os casos da «Junta de Obras del Puerto» e da Comandancia de Mariña construídos a partir
de 1928 -posteriormente foron moi reformados-, o da Estación Marítima que foi levantado na
década dos 60 ou que incluso se formase un espazo de esparcemento como foi o caso dos
xardíns chamados da Ranita que ordenan un dos recheos que foron acometidos en 1929
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Fóra xa da zona portuaria, tamén se reordenou o sector da porta do Parque, onde, aproveitando
melloras que se executaron na zona, dispúxose a instalación da antiga fonte de la Fama que se
instalou alí en 1958 despois de ter perdido a súa pía e a súa condición de fonte, pero no seu
carácter de prismático obelisco heráldico (recórdese que as súas catro caras están presididas
polos escudos de España, Galicia, Mariña e Ferrol desde 1786 en que se construíu por desexo do
capitán xeneral do Departamento) que se coroou cunha nova Fama moderna e brocínea que
substituíu á orixinal perdida do século XVIII e que estivo enfronte da porta do Dique. Tamén a praza
Vella veu, en 1934, cómo ocupaba unha posición destacada e central a chamada Fuente Wallace
que tiña estado instalada, ata entón, no Mercado Municipal da Magdalena e que, polos anos 40,
recalou finalmente no Parque Municipal.

Á vez, a medida que se ían construíndo casas modernas no vello tecido do antigo Ferrol, tamén
procedeuse a demoler algúns edificios notables e a reordenar parte dos seus sectores máis
destacados. Foi o caso do pazo e a capela da Merced que desapareceron da escena urbana na
década de 1940, o seu espazo aproveitado para aliñar a rúa dianteira e a súa horta transformada
en solares edificables e unha rúa nova, a de Manuel Comellas, que non ten ningunha relación co
tecido antigo. Merece destacarse igualmente, aínda que se trate en efecto dunha desaparición
recente, a demolición da fábrica de lápices Hispania construída inicialmente noutro lugar, pero
erixida finalmente en 1940 no seu solar definitivo conforme aos planos do arquitecto municipal
Nemesio López Rodríguez que aplicou nela formas racionalistas salpicadas de moitos elementos
Art Dèco. Era un exemplar moi notable de arquitectura industrial que merecía terse conservado;
máxime estando xa declarado BIC o barrio de Ferrol Vello e o edificio integrado no seu espazo de
respecto. Dentro da arquitectura industrial merecen tamén destacarse a fábrica de xabón aberta
na rúa Espartero e o edificio de Fenosa que, situado na esquina das rúas Mártires e Merced,
segue sendo a día de hoxe un curioso edificio de arquitectura Dèco con esquina chafranada,
formato de torre e remate de ático coroado de dentículos.

En todo caso, nas décadas dos 40 e 50 un dos sectores máis vinculados ao vello Ferrol que
experimentou máis importantes mutacións foi o que forma o nodo do de unión coa Magdalena e
que integra unha serie de edificios e espazos que posúen no seu conxunto un grande interese
histórico. Refírome obviamente á área que aglutina o pazo e praza de Capitanía cos xardíns de
Herrera, ao convento de San Francisco e a capela de Orde Terceira, aos antigos «campos»
chamados das Redes e de San Roque coa súa capela e fonte adxuntas e a toda a zona que
constituíu no seu día a horta e costa de Mella.

Capitanía, de feito, viu alterada a súa imaxe exterior ao engadírselle, a partir dos anos 20 e ata os
70, unha serie de aditamentos que ocultaron a súa vella fisionomía dezaoitesca. Así, incorporouse
primeiramente na fachada posterior e no seu peche oeste a fachada pacega que mira á praza da
rúa Real co seu miradoiro en esquina, do mesmo modo que o seu pórtico lateral e todos os
elementos que ocultan a súa fachada principal e que conforman un prominente pórtico sobre o
que se dispoñen unha serie de voluminosas galerías superpostas. Tamén se alterou a liña norte
da rúa ancha que forma a praza de Capitanía, ao perderse todas as súas vivendas históricas,
especialmente as casas porticadas chamadas de Salomón. A casa do Cristo que estaba no
testeiro de Orde Terceira e a igrexa de San Francisco deu paso, a finais dos 50, ao Parador de

Turismo que foi inaugurado en 1960. Así mesmo sufriu unha profunda transformación todo o
espazo sur apegado á vella igrexa franciscana ao derribarse o que quedaba das súas vellas
dependencias, para dar paso a un espazo libre e ao edificio moderno que hoxe queda apegado á
igrexa e que acolle no seu interior a sancristía. A antiga capela de San Roque, alterouse para
instalar ás monxas Adoratrices que fundaron o seu pequeno convento de clausura en 1958. Non
esquezamos que é en 1940 cando se proxecta o Parque Municipal e se empeza a construír no
vello campo das Redes con deseños de Nemesio López Rodríguez e do xardineiro Luciano Turc
Bert. Antes, nas súas inmediacións e formando parte do campo de San Roque, xa Rodolfo Ucha
Piñeiro había trazado en 1918 para a familia Antón un moi vistoso chalet con xardín dianteiro e
torre angular moi afiada que lle deu un carácter moi pintoresco a toda a zona. Viviu, pois, este
sector, intervencións moi importantes; pero, aínda así, segue sendo no seu conxunto a día de
hoxe un espazo de moi alto valor urbano que segue gardando zonas esenciais da historia ferrolá
e por ilo, merecedoras dun respecto case integral; máxime tendo en conta que, ao comezo dos
50, todo o espazo que a maneira de balcón divisa as instalacións do arsenal e a ría, abancalouse
dunha maneira unitaria conformando a secuencia que hoxe dá forma aos xardíns de Herrera, á
praciña que precede ao Parador de Turismo e aos xardíns de Churruca e que culmina cos xardíns
chamados de San Francisco.
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