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Lariño (Carnota)
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Punto Final
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CEMITERIO DE FISTERRA

IGREXA DE SANTA MARÍA DAS AREAS

CASTELO DE SAN CARLOS.MUSEO DA PESCA

CAPELA DA NOSA SEÑORA DO BO SUCESO
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IGREXA DE SAN PEDRO DE REDONDA

FARO DE CABO CEE
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N
esta experiencia visitaremos, desde Fisterra a Carnota, os concellos 

bañados pola ría de Corcubión. O noso percorrido comeza polo confín 

da Costa da Morte, no Cabo Fisterra, un dos puntos máis occidentais 

do mundo, o finis terrae latino. Aquí, o  guía a navegación desde 1853 Faro de Fisterra

axudado pola "vaca", unha sirena que avisa acusticamente nos días nos que a néboa 

impide ver o sinal luminoso do faro. A vaca está no último dos edificios que vemos, e 

entrou en funcionamento en 1889, sendo a primeira da costa española. Se vos 

achegades, buscade as buguinas metálicas que saen das fiestras. A súa forma 

aseméllase aos cornos dunha vaca, e o seu son, ao bruar. De regreso, non deixedes de 

achegarvos ao coñecido como "semáforo", a primeira das instalacións que vimos ao 

chegar. Construíuse para a emisión de sinais de uso militar e na actualidade alberga un 

hotel e un restaurante.

Pero o Cabo Fisterra tamén é o final do Camiño, converténdose na única das 

vías de peregrinación que non ten a súa meta en Santiago de Compostela, senón a súa 

orixe. Ata aquí chegan peregrinos e peregrinas que, desde a antigüidade, realizan os 

ritos de purificación, morte e resurrección.

B
aixando cara á vila detémonos no 

novo . Cunha Cemiterio de Fisterra

situación sublime, a arquitectura 

deseñada polo arquitecto pontevedrés César Portela 

fúndese coa natureza. Pero esta fusión igual non 

convenceu a veciñanza, pois as persoas falecidas, 

despois de máis de 15 anos, seguen a enterrarse no 

camposanto das Areas.

 Cara a aí continuamos o noso camiño, ata a 

Igrexa de Santa María das Areas, a carón do 

cemiterio. Segundo a documentación, a orixe deste 

templo remóntase ao ano 1199, época da que se 

conservan varios restos. En séculos posteriores sufriu 

modificacións co engadido de novos espazos. No 

interior, a talla gótica do Santo Cristo da Barba 

Dourada agocha varias lendas ao seu redor, como a 

que afirma que á imaxe crécenlle as unllas e o pelo.
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Primeiro

Día Cemiterio de Fisterra Igrexa de Santa María 
das Areas

Faro de Fisterra 
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O Faro de Fisterra, situado a unha altitude de 138 metros, é obra do 
enxeñeiro Félix Uhagón e ten categoría de primeira orde.

Faro�de�Fisterra
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Castelo de San Carlos

N
o núcleo urbano visitamos o . Unha 

fortificación de mediados do século XVII I construída dentro dun 

plan defensivo da ría de Corcubión. Na actualidade, alberga o Museo 

da Pesca, promovido pola Confraría de Pescadores. Un espazo para coñecer artes de 

pesca, embarcacións e historias de naufraxios xunto coa do propio baluarte.

De paseo polas rúas chegamos á praza de Ara Solis para contemplar a beleza 

de construcións medievais como a Casa do Cuadrante ou a da Capela da Nosa Señora 

do Bo Suceso. Un templo barroco de 1743 situado a carón do Camiño de Santiago.

O sector pesqueiro é un dos principais e máis tradicionais do pobo de 

Fisterra. Por iso, o seu  convértese no lugar de maior actividade, contando coa porto

primeira  de Galicia. O edificio, construído na primeira década do lonxa turística

século XXI segundo o proxecto arquitectónico de Covadonga Carrasco e Juan Creus, 

recibiu o I I I Premio Enor de Arquitectura. E esa é a nosa seguinte parada!
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Lonxa e Porto Igrexa de San Pedro 

da Redonda
Capela de Nosa Señora 

MUSEO�DA�PESCA
Aberto�tódolos�días.

Entrada�ao�recinto�con�visita�guiada:�2,00€
Horario�de�Verán�do�1�de�Maio�ao�31�de�Agosto

���De�10:30�a�14:30�h�e�de�16:00�a�20:00�h
Horario�de�Inverno�do�1�de�Setembro�ao�30�de�Abril

De�10:30�a�13:30�h�e�de�15:30�a�18:30�h

INFORMACIÓN�ÚTIL

Castelo�de�San�Carlos

Sabías que.... As tradicionais poxas de peixe e 
marisco poden verse na lonxa de luns a 
venres a partir das 16 horas. A entrada ao 
recinto custa 1,00 €, sendo gratuíta para 
menores de 8 anos. Máis información no 981 
740 079 ou no enderezo de correo 
info@lonxadefisterra.com

D
eixamos a vi la de Fisterra e 

continuamos pola costa cara ao 

Concello de Corcubión, un dos máis 

pequenos de Galicia. As praias da Lagosteira e de 

Sardiñeiro acompáñannos na viaxe. E non deixedes de 

fixarvos nos característicos hórreos da zona, algúns 

situados moi próximos ao mar. Védelos?

 Á altura do albergue de San Roque 

desviámonos da estrada principal para ir ao Cabo Cee. 

De camiño, facemos parada na Igrexa de San Pedro 

de Redonda, de orixe románica. No testeiro, unha 

pequena ventá baixo un arco de medio punto dános a 

benvida. Pero se por algo destaca este templo, 

ademais de pola súa situación, é por ter o beiril 

rodeado con canzorros xeométricos e vexetais.

Castelo de San Carlos 
Museo da Pesca do Bo Suceso de Fisterra
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Faro de Cabo Cee

D
esde Redonda continuamos ata ao , iluminado por 

vez primeira en 1860 e automatizado desde 1934. A súa privilexiada 

situación convérteo nun excelente miradoiro sobre a ría onde 

descansar. Vedes os pequenos illotes do arco fisterrán? E as Illas Lobeiras? Na máis 

grande é na que hai outro faro.

 Seguindo o noso camiño, e antes de chegar ao casco urbano, veremos á man 

dereita, o . Xusto en fronte, separados só polo mar, sitúase o Castelo do Cardeal

Castelo do Príncipe. Conta a lenda que entre ambas as fortificacións, datadas na 

segunda metade do século XVII I, existía unha longa cadea que ao tensarse impedía a 

entrada na ría. E con cadeas ou sen elas, o certo é que o obxectivo destas edificacións 

foi o da protección de ataques inimigos con fogo cruzado.

5
Castelo do Cardeal Igrexa de San Marcos Faro de Cabo Cee 

Sabías que.... o enxeñeiro francés a quen se 
lle debe o proxecto destas baterías, Charles 
Lemaur, tamén foi o autor do Pazo de Raxoi 
de Santiago, na capital de Galicia?

A
s vistas da ría, da vila coa praia de 

Quenxe e mesmo dunha antiga 

f á b r i c a  d e  s a l g a d u r a 

acompañarannos desde o castelo ata o peirao de 

Corcubión, onde facemos parada. Aquí, un pequeno 

paseo achéganos ao gótico mariñeiro da Igrexa de 

San Marcos. Un templo no que as súas orixes 

medievais mestúranse coa fachada neogótica 

deseñada por Domingo Rodríguez Sesmero para 

substituír a derruída por unha tormenta.

E nesta vila de Corcubión, declarada 

"Conxunto Histórico-Artístico" en 1984 e "Municipio 

Turístico Galego" en 2000, rematamos o noso 

percorrido, non sen antes convidarvos a dar un paseo 

polas súas rúas e prazas. Nelas desfrutaredes do seu 

rico patrimonio urbano onde vivendas tradicionais 

mestúranse con edificación burguesas, pazos e casas 

brasonadas.

San�Pedro�da�Redonda

Sabías que....en 1885 unha descarga 
eléctrica, das maiores sufridas na contorna, 
destruíu o que quedaba da torre e arrasou 
p o r  c o m p l e t o  a  f a c h a d a  g ó t i c a , 
ocasionando tres mortos e máis de medio 
cento de persoas feridas que estaban na 
misa de San Xosé?

San Pedro da Redonda
Canzorros
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MUSEO FERNANDO BLANCO DE LEMA

GOLFIÑO DO ÉZARO

CIR MONTE PINDO e FERVENZA DO ÉZARO

FERVENZA DO ÉZARO

MIRADOIRO DO  ÉZARO
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CASTRO DE MALLOU

HORREO DE LIRA
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C
omezamos a segunda xornada no Concello de Cee. Nun relaxado paseo 

polo seu centro urbano visitamos o . Museo Fernando Blanco de Lema

Sabedes quen foi? Pois Fernando Blanco era un veciño da vila que con 

tan só trece anos tivo que emigrar a Cuba, onde fixo a súa fortuna. O groso da mesma 

decidiu destinalo á construción e mantemento de dúas escolas na seu pobo natal. 

Nunha delas, na de nenas, é na que se atopa este interesante centro. Xunto a obras de 

arte de autores como Madrazo, veredes unha das coleccións de material científico 

máis importantes de Galicia. Ademais, ponse en valor a figura do filántropo e promotor  

da emigración.

Abandonamos Cee para dirixírmonos á única parroquia do Concello de 

Dumbría que linda co mar. Nela, o río Xallas verte as súas augas na enseada do Ézaro a 

través da espectacular Fervenza do Ézaro. Pero antes de achegármonos a vela, 

facemos unha parada no paseo marítimo. Nunha das súas puntas sitúase desde hai 

máis de 20 anos a escultura do , realizada polo madrileño Enrique Saavedra Golfiño

Chicheri. E ao final do mesmo visitamos o Centro de Interpretación de Rutas Monte 

Pindo e Fervenza do Ézaro, na coñecida como Casa de Pedra. Unha maqueta e varios 

paneis infórmannos sobre a xeoloxía, a flora e a etnografía destes singulares espazos 

naturais.

R
etomamos  o  noso  camiño  e 

achegámonos á , Fervenza do Ézaro

onde o r ío se funde co mar, 

converténdoo nun lugar único en Europa. Ao seu 

carón vemos as antigas centrais hidroeléctricas. A do 

Pindo, coñecida como fábrica vella, construíuse en 

1903 para ampliar a rede eléctrica da Costa da 

Morte e subministrar enerxía á factoría de 

ferroaleacións de Brens, situada en Cee; mentres que 

a de Castrelo data dos anos 50. E para gozar dunhas 

magníficas vistas do río Xallas e do Atlántico, 

continuamos pola estrada uns dous quilómetros ata 

o . Desde aquí, as incribles Miradoiro do Ézaro

formacións rochosas do carnotán ,   Monte Pindo

dominando a ría de Corcubión, acompáñannos nesta 

viaxe entre o mar e a terra. Un macizo granítico de 

627 metros de altitude con especies vexetais únicas 

onde din que a maxia se fai realidade: O Olimpo 

Celta.
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Fervenza do Ézaro Miradoiro do Ézaro CIR Monte Pindo e 
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MUSEO�FERNANDO�BLANCO�LEMA
Información�sobre�horarios�e�visitas.

www.museofernandoblanco.org
fundacioncee@hotmail.com

��981�747�221

INFORMACIÓN�ÚTIL

CIR�MONTE�PINDO�E�FERVENZA�DO�ÉZARO
Información�sobre�horarios.
www.dumbria.com�/�www.cirmontepindo.com
turismodumbria@gmail.com
������662�346�927

INFORMACIÓN�ÚTIL

Museo�Fernando�Blanco�de�Lema

Monte�Pindo

Segundo

Día Golfiño do Ézaro Museo Fernando Blanco 
de Lema Fervenza do Ézaro



Igrexa, Reitoral, Polbal e Hórreo

Sabías que.... A Fervenza do Ézaro dispón dun sistema de 
iluminación nocturna que funciona en Semana Santa (de 22 a 
23 horas) e os sábados e vésperas de festivos entre o 21 de xuño 
e o 21 de setembro a partir das 23 horas. Máis información en 
turismodumbria@gmail.com ou no 662 346 927
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N
este territorio da Costa da Morte, onde o mar tece o abrupto litoral, 

tamén vemos fértiles campos de cultivo que acollen fermosos 

hórreos. E dous dos máis grandes de Galicia imos visitalos de 

seguido no concello carnotán. No centro urbano, a carón da igrexa parroquial de Santa 

Comba, está o . Construído a finais do século XVII I en dúas fases e Hórreo de Carnota

apoiado sobre 22 pares de pés, ten case 35 metros de lonxitude e 2 metros de ancho.

 E antes de contemplar o seguinte hórreo, este paseo lévanos ao Castro de 

Mallou. Situado nun outeiro a 120 metros de altitude, un pequeno paseo desde o 

núcleo de Mallou permitiravos ver os restos deste poboado fortificado da Idade do 

Ferro. Ademais, conta a lenda que este foi o lugar de residencia da Raíña Lupa, e por 

iso podedes sentarvos na peneda que conserva o seu trono. Animádesvos a probalo? 

Que mellor xeito de gozar das vistas da ría e da praia de Carnota, o areal galego máis 

longo.
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Hórreo de Lira Faro de Punta Insua Castro de Mallou 

Sabías que.... o Castro de Mallou forma parte do coñecido 
como Museo Aberto de Carnota? Un innovador concepto 
de exposición a ceo aberto do patrimonio arqueolóxico 
carnotán integrado na natureza. Un destino turístico e 
cultural a través do que visitar, de balde, varias estacións de 
a r t e  r u p e s t r e  ( A  L a x e  E s c r i t a ,  A s  L a x i ñ a s , 
Filladuiro/Filladouro, Prousos Magos e Rego Lamoso), a 
fortificación altomedieval da Torre dos Mouros e este castro. 
Máis información en www.museoaberto.carnota.gal

Hórreo de Carnota 

Hórreo�de�Carnota

D
esde Mallou, onde paga a pena 

fi x a r s e  n a s  c o n s t r u c i ó n s 

etnográficas dos muíños e do 

pombal, continuamos cara a outro dos monumentais 

hórreos. Trátase do , construído entre Hórreo de Lira

1779 e 1814. Cunha lonxitude de máis de 36 metros e 

un ancho de 1,60 metros, conta con 22 pares de pés.

 E rematamos este percorrido pola Costa da 

Morte e a ría de Corcubión visitando o Faro de Punta 

Insua. Coñecido tamén como Faro de Lariño, por ser o 

nome da parroquia na que se sitúa, entrou en servizo 

en 1921 para axudar a fixar a entrada nunha zona 

perigosa sen sinalizar entre os faros de Fisterra e 

Corrubedo (Ribeira). Coa súa privilexiada situación, 

podemos respirar aire fresco e gozar novamente das 

vistas de paraxes como O Ancoradoiro e Monte Louro.

Castro�de�Mallou



Imaxe da Portada

Imaxe da Contraportada

Faro de Lariño

Cabo de Fisterra
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