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1. Presentación. 

A guía sobre o ámbito territorial da asociación Costa da Morte - GDR 

(concellos de Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, 

Mazaricos, Muxía, Vimianzo e Zas) que aquí se presenta pretende aglutinar 

todos os datos e imaxes contidos en diversas publicacións impresas e 

dixitais. O noso propósito é que a información resulte máis accesible para 

todas aquelas persoas que desexen achegarse a algún lugar concreto deste 

punto da xeografía galega. En principio, este documento vai aparecer 

publicado na nosa páxina web (www.gdrcostadamorte.com) e no noso blog 

(gdrcostadamorte.wordpress.com). Máis adiante, se se dan as 

circunstancias oportunas, quizais se imprima e sexa distribuído. 

 

 A guía comeza con información xeral sobre a zona: a súa historia, 

mapas de localización, estado das infraestruturas, medios de transporte que 

enlazan a Costa da Morte co resto de Galicia... A continuación, iremos 

desmiuzando cada un dos concellos que compoñen o noso ámbito 

territorial. Coñeceremos a súa historia, os seus espazos naturais, os seus 

monumentos e museos, as súas festas, os seus persoeiros ilustres, etc. 

Ademais, averiguaremos cáles son os mellores establecementos para 

hospedarse, comer ou saír de marcha. Todo isto acompañado de 

fotografías e de enlaces a vídeos que serven para ilustrar o contido. O 

documento remata con bibliografía sobre a Costa da Morte e cuns anexos 

onde podemos atopar información adicional. 
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2. Historia. 

A Costa da Morte como tal existe dende a Prehistoria. Conservamos, a día 

de hoxe, dolmens, mámoas e outras pezas funerarias do II milenio a. C., 

entre os que destacan os dolmens da Piosa (Zas) e de Dombate 

(Cabana). Pouco despois comeza a desenvolverse a cultura castrexa, 

baseada na configuración de poboados protexidos por enormes murallas. O 

máis impresionante co que contamos é o de Borneiro (tamén en Cabana). 

Tamén destacan o de Monte Aro (Mazaricos) e mailo recén descuberto de 

Ogas (Vimianzo). 

 

 Da época medieval conservamos varios sepulcros antropoides (Tines 

– Vimianzo) e numerosas fortalezas: montes da Ruña (Mazaricos), San 

Xurxo (O Pindo – Carnota), Canedo (San Mamede – Carnota), castelo do 

Soberano (Camariñas), castelo de San Carlos (Fisterra), castelo do 

Cardeal (Corcubión) e castelo do Príncipe (Ameixenda – Cee). A 

proliferación destas edificacións fálanos da importancia desta rexión 

costeira á hora de defender á poboación dos ataques inimigos. Tamén son 

desta época o castelo de Vimianzo e mailo mosteiro de Moraime 

(Muxía). Destaca neste período histórico a incursión do corsario inglés 

Harry Pay en Fisterra (durante o reinado de Enrique III, 1390-1406), que 

conseguiu facerse coa imaxe do Cristo de Santa María das Areas. 

 

 Xa na Idade Moderna, comezan a aparecer os primeiros núcleos 

urbanos arredor do Camiño de Santiago. Grazas a este fenómeno, vilas 

como as de Camariñas, Cee, Corcubión, Fisterra e Muxía adquiren un 

notable protagonismo dende o punto de vista socioeconómico. O 

descubrimento de América (1492) propicia a importación de produtos 

chegados dende o outro lado do océano: millo, patacas, cacao... Foi 

especialmente importante a importación do millo, tal como demostra a 

cantidade e maila dimensión dos hórreos que aquí temos: Carnota, 

Cereixo e Lira, fundamentalmente. A agricultura, a gandeiría e maila pesca 

son as actividades económicas máis habituais. Na maioría dos portos da 

Costa da Morte, os mariñeiros adicábanse á caza de baleas. 
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 Outro dos fitos históricos da Costa da Morte ten lugar durante a Idade 

Contemporánea (a partir de 1789). En 1809, as tropas de Napoleón 

Bonaparte arriban na ría de Cee e Corbubión para esixir aos seus 

habitantes un importante botín. A poboación organizouse, dirixida polos 

párrocos de Muxía e do Ézaro, para combater aos invasores. O 

enfrontamento saldouse coa morte de centos de civís e co fusilamento dos 

párrocos de Toba, Colúns e Mazaricos. Xa no século XX, a Guerra Civil e 

maila posterior ditadura franquista déixanse sentir con especial crueza no 

noso territorio. 
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3. Mapas. 

A etiqueta ‘Costa da Morte’ é tan ambigua como controvertida, pero non 

imos adentrarnos agora neste debate. Simplemente, queremos deixar aquí 

un par de mapas que reflicten unha ubicación aproximada. 
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4. Infraestruturas e comunicacións. 

A Costa da Morte está comunicada co resto da comunidade e do país a 

través da comarcal AC-552 e da autovía AG-55. Esta última enlaza Carballo 

coa Coruña, pero agárdase que a medio prazo chegue ata Berdoias e Cee. 

 

 Á marxe do automóbil, o único medio de transporte co que contamos é o 

autobús, xa que nin o tren nin o avión chegaron aínda a nosa zona. Todos 

os traxectos e horarios están recollidos na páxina 

http://www.busescostadamorte.com/, onde tamén podemos descargar o 

arquivo en formato pdf. O documento foi elaborado polo equipo de ‘Qué 

pasa na costa’, que recompilou toda a información dispoñible nas diversas 

compañías. 
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5. Os concellos da Costa da Morte: 

 

• Camariñas. 

O concello de Camariñas é un dos máis representativos da Costa da 

Morte e un dos máis visitados ao longo do ano. Na súa oferta turística 

destacan as súas fermosas paisaxes e maila mostra do encaixe, sen 

desmerecer outras opcións moi apetecibles, como veremos a 

continuación. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

Cabo Vilán é un cabo situado en Camariñas presidido polo faro do 

mesmo nome. Este foi construído en 1890, despois do naufraxio do 

buque inglés Serpent. De camiño a Serra Leona, un forte temporal 

provocou o afundimento do navío, que lle custou a vida a 173 

mariñeiros. Estes foron enterrados no coñecido como “Cemiterio dos 

ingleses”, que se atopa en Camelle, moi preto do cabo Vilán. 

 

 

O faro alcanza os 125 metros de altitude, e posúe un potente 

canón de luz que alcanza os 55 kilómetros de distancia. Ademais, 

trátase do faro eléctrico máis antigo de España, e ten a categoría de 

paraxe de Interese Turístico Nacional dende 1933. 
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Para acceder a Cabo Vilán hai que seguir a C-552 dende Coruña 

ata Vimianzo e desviarse pola AC-432 ata Camariñas. Unha vez alí, hai 

unha estrada que une o corazón da vila co faro. Outra posibilidade é 

seguir a ruta costeira, un camiño de terra que percorre Arou, Camelle e 

Camariñas. 

En http://www.youtube.com/watch?v=oNrFRqyRFYU podemos 

contemplar a enorme beleza desta paraxe da Costa da Morte.

 

MONUMENTOS E MUSEOS 

O encaixe é, sen dúbida, o sinal de identidade da vila camariñá. 

Podemos  ver unha mostra do bo facer das nosas palilleiras no Museo 

do Encaixe (Praza da Insuela, 57. Máis información no 981 73 70 04 ou 

escribindo a museodoencaixe@camarinas.net). Ademais, no enderezo 

http://www.youtube.com/watch?v=DE-G9AK5yxk temos a posibilidade de 

ver un resumo da vixésima edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, 

declarada de interese turístico nacional. 

 

 Tamén son moi recomendables as ruínas do Castelo do 

Soberano, o Castro da Croa, o Foxo dos Lobos e mailo Museo do 

Alemán (Camelle). 

 
Castelo do Soberano.  Castro da Croa.   Foxo dos Lobos. 

O Museo do Alemán é obra de Manfred Gnädinger. Segundo 

conta a lenda, este naceu o 27 de xaneiro de 1936 en Radofzell 

(Alemaña). Despois de deixar atrás unha infancia complicada, decidiu 

abandonar a súa terra e viaxar ata Galicia, atraído pola beleza 

das nosas costas. En 1962, coincidindo coas festas na honra do 

Espírito Santo, chegou a Camelle, onde decidiu quedar a vivir. Grazas 
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ao seu carácter sociable, enseguida trabou amizade cos veciños da vila, 

en especial con Lola de Benadita, Carmen de Chuco e Euxenia Heim. 

Esta última ofreceulle vivenda sen cobrarlle ningún tipo de aluguer. 

Manfred chamaba a atención das xentes pola súa elegancia, xa 

que sempre ía ben vestido e ben peiteado, circunstancia que contrasta 

coa imaxe que hoxe temos del: un home escuálido case espido e cun 

aspecto que poderíamos definir como desaliñado. Este cambio tan 

notorio produciuse, ao parecer, tras namorarse dunha mestra de escola 

que non atendeu aos seus requerimentos amorosos. 

Dende entón, viviu nunha pequena chabola que os veciños lle 

axudaron a construír, e adicou a maior parte do seu tempo á natación e 

á creación artística. As súas obras atópanse nun humilde museo 

ubicado onde pasou os últimos anos da súa vida. 

A traxedia do Prestige do ano 2002 sumiu a Man nunha profunda 

depresión -sempre segundo a lenda- que rematou coa súa vida en 

pouco tempo. Algúns sinalan, nembargantes, que a súa morte debeuse 

ao aire contaminado que tivo que respirar durante semanas tralo 

afundimento do petroleiro. 

Podemos ampliar esta información na páxina 

www.mandecamelle.net, onde podedes atopar fotos, vídeos, entrevistas 

con persoas que o coñeceron en vida e moitos máis contidos. Tamén 

podemos repasar a súa traxectoria vital en 

http://www.youtube.com/watch?v=TSHL4VEOEqI.  
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ÓNDE COMER 

· Restaurante – Marisquería O Meu Lar: 

- Enderezo: Rúa Pinzón, Nº26. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 61 60 

- Enderezo electrónico: restomeular@msn.com 

 

· Restaurante Villa de Oro: 

- Enderezo: Rúa Areal, Nº5. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 63 54 

- Enderezo electrónico: villadeoro57@hotmail.com 

 

· Restaurante Catro Ventos: 

- Enderezo: Rúa Muíño do Vento, Nº71. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 60 64 

- Enderezo electrónico: info@catroventos.com 

 

· Restaurante Panadeiro: 

- Enderezo: Rúa Esquipa, Nº15. Ponte do Porto (Camariñas). C.P. 

15123 

- Teléfono: 981 73 04 54 

- Enderezo electrónico: - 
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· Restaurante O Ariño: 

- Enderezo: Tasaraño, Nº48. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 08 21 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Parrillada Rojo: 

- Enderezo: Agramar, Nº45. Xaviña (Camariñas). C.P. 15122 

- Teléfono: 981 73 11 89 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Pizzería Oasis: 

- Enderezo: Rúa Pinzón, Nº46. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 64 78 

- Enderezo electrónico: reinaldooasis@hotmail.com 

 

· Restaurante A Xunqueira: 

- Enderezo: Rúa Outeiro, Nº37. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 04 50 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Brasil: 

- Enderezo: Rúa Curros, Nº9. Ponte do Porto (Camariñas). C.P. 15121 

- Teléfono: 981 73 03 40 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Casa Antelo: 

- Enderezo: Allo, Nº177. Ponte do Porto (Camariñas). C.P. 15121 

- Teléfono: 981 73 04 25 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Chalana: 

- Enderezo: Rúa Principal, Nº2. Camelle (Camariñas). C.P. 15121 

- Teléfono: 981 71 05 12 

- Enderezo electrónico: - 
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· Restaurante Dársena: 

- Enderezo: Rúa Alcalde Nogueira Patiño, Nº20. Camariñas. C.P. 

15123 

- Teléfono: 981 73 63 31 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante O Pincho: 

- Enderezo: Rúa Curros, Nº27. Ponte do Porto (Camariñas). C.P. 

15121 

- Teléfono: 981 73 02 50 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante – Parrillada Sara: 

- Enderezo: Rúa Cruceiro, 37 – 39. Xaviña (Camariñas). C.P. 15122 

- Teléfono: 981 73 10 91 

- Enderezo electrónico: restasara@yahoo.es 

 

· Restaurante – Pizzería Stella do Mare: 

- Enderezo: Rúa San Xurxo, Nº7. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 73 04 

- Enderezo electrónico: reservas@stelladelmare.es 

 

ÓNDE DURMIR 

· Hotel rústico Lugar do Cotariño: 

- Enderezo: Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 659 92 36 93 / 639 63 86 34 

- Enderezo electrónico: info@docotarino.com 

 

· Hotel rústico Puerto Arnela: 

- Enderezo: Praza do Carme, Nº20. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 70 54 77 

- Enderezo electrónico: reservas@puertoarnela.es 
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· Hostal Gaviota: 

- Enderezo: Rúa Río, Nº13. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 65 22 

- Enderezo electrónico: hostalgaviota@hotmail.com 

 

· Hostal Dársena: 

- Enderezo: Rúa Alcalde Nogueira Patiño, Nº20. Camariñas. C.P. 

15123 

- Teléfono: 981 73 63 31 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hostal Triñanes 2: 

- Enderezo: Lugar Area da Vila, Nº20. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 73 61 08 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hostal Lobeiras: 

- Enderezo: Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 665 91 67 26 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hotel O Parranda: 

- Enderezo: Rúa Casadillo, Nº1. Camariñas. C.P. 15123 

- Teléfono: 981 70 54 68 / 678 42 13 84 / 677 43 33 03 

- Enderezo electrónico: info@oparranda.com 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

O concello de Camariñas conta con varios equipos competindo en 

distintas categorías deportivas. O Camariñas e mailo Porteño militan na 

Segunda Autonómica de fútbol. Unha categoría por debaixo está o 

Xaviña. O Camariñas conta, ademais, cun equipo en Autonómica 

Xuvenil. Xunto co fútbol, o balonmán é o deporte que máis afeccionados 

arrastra na vila do encaixe. O Camariñas Conservas Boya (1ª 

Autonómica Masculina) e mailo Balonmán Encaixe de Camariñas (1ª 
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Autonómica Feminina) son os representantes da Costa da Morte na elite 

do balonmán galego. 

 

FESTAS 

Existe unha gran tradición festeira en Camariñas, onde destacan 

sobremaneira as seguintes citas: 

- Celebración do Espírito Santo: Luns de Pentecostés, Camelle. 

- San Pedro: 29 de xuño, Ponte do Porto. 

- Virxe do Carme: 16 de xullo, Camariñas. 

- Santa María: 15 de agosto, Camariñas. 

- San Bartolo: 24 de agosto, Arou. 

- San Ramón: 31 de agosto, Camariñas. 

 

PUBS E DISCOTECAS 

Malia que en Camariñas non hai tanto ambiente como en Ponteceso ou 

Santa Comba, hai locais que son certamente interesantes, como o 

Disco Pub Atlántico, o Pub Marítimo, o Snakc Bar ou o Disco Salsa 

La Oca. 

 

OCIO ALTERNATIVO 

Ademais do exposto ata o de agora, en Camariñas podemos facer 

outras moitas cousas. Recomendamos especialmente visitar algunha 

das súas moitas praias, disfrutar dunha tarde de pesca ou vivir unha 

experiencia única dando un paseo en barco. 

 

PERSOEIROS 

Destacaremos nesta sección a dúas personaxes, unha que viviu no 

século XVIII e outra que viviu o pasado século. A primeira delas é 

Ambrosio Álvarez Pardiñas. A outra é Manfred Gnädinger, da que xa 

falamos anteriormente, polo que agora centrarémonos só na figura de 

Ambrosio. Este naceu en Camariñas a mediados do século XVIII. Foi un 

próspero comerciante que estableceu a súa base en Veracruz (México). 

Posuía unha embarcación chamada 'La Constancia Gallega', e tiña ao 

seu servizo unha tripulación composta por 25 mariñeiros. Destacou por 
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exportar numerosas mercadorías dende Galicia ata o Caribe, e tamén 

por defender os dereitos internacionais. O seu bo facer foi 

recompensado polo monarca Carlos IV, que lle concedeu o título de 

corsario. Isto permitiulle dotar a súa embarcación con dez canóns para 

poder defenderse dos ataques dos piratas da época, cos que mantivo 

numerosos e intensos enfrontamentos. 
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• Carnota. 

O máis representativo de Carnota constitúeno as súas praias e mailo 

seu enorme hórreo, o máis grande de toda Galicia. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

Se algo destaca no concello carnotán son as súas praias e areais. 

Dende O Pindo ata Lariño hai alomenos 42 quilómetros de litoral e un 

total de 33 praias limpas. As máis sobranceiras son as de Boca do Río, 

Carnota –trátase dun areal de 7 quilómetros de lonxitude que conta cun 

conxunto único de dunas e marismas, e onde podemos atopar especies 

animais e vexetais de gran interese-, Lariño –moi propicia para a 

práctica de deportes náuticos-, Mar de Lira, O Pindo –o seu enclave, a 

carón do Monte Pindo, é sinxelamente extraordinario- e Caldebarcos –

conta con construcións tradicionais a pé de praia-. 

 

 
Praia de Boca do Río.      Praia de Carnota. 

 

Outro dos emblemas de Carnota é o Monte Pindo, un macizo 

granítico de 620 metros de altura. Dende o cumio conta cunhas vistas 

espectaculares da ría. Ademais, polo camiño atópanse as ruínas do 

castelo de San Xurxo, derribado durante a revolta irmandiña. Existen 

numerosas lendas sobre este monte, que tamén recibe o nome de A 

Moa. O seguinte vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=ejwB_lb_Z5c) 

permítenos realizar unha “visita virtual” polo Monte Pindo. 
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MONUMENTOS E MUSEOS 

Falar de Carnota é sinónimo de falar do hórreo máis grande de toda 

Galicia, declarado Monumento Nacional. O hórreo forma parte dun 

conxunto arquitectónico que completan a casa reitoral e maila igrexa. 

Foi o arquitecto Gregorio Quintela quen, en 1768, converteu unha 

edificación meramente funcional nunha obra de arte barroca. A igrexa 

de Santa Columba, moi próxima ao cabazo, tamén pertence ao 

Barroco. Caracterízase, ademais, por ter unha pranta de cruz latina e 

dúas naves laterais. No enderezo electrónico 

http://www.youtube.com/watch?v=7QvJWnHFuak podemos ver un 

pequeno documental sobre dito conxunto arquitectónico. 

 

 

 

ÓNDE COMER 

· Restaurante A Morada: 

- Enderezo: Lugar do Pindo (Carnota). C.P. 15293 

- Teléfono: 981 76 48 70 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante A Revolta: 

- Enderezo: Estrada Norte, Nº67. O Pindo (Carnota). C.P. 15293 

- Teléfono: 981 76 48 64 
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- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Casa Crega: 

- Enderezo: Caldebarcos (Carnota). C.P. 15296 

- Teléfono: 981 76 25 43 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Casa Goyanes: 

- Enderezo: Breas, Nº1. Carnota. C.P. 15293 

- Teléfono: 981 85 70 13 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Mesón O Noso Lar: 

- Enderezo: Lugar Vilar, Nº126. Carnota. C.P. 15293 

- Teléfono: 981 85 73 02 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante O Feitizo: 

- Enderezo: Caldebarcos. Carnota. C.P. 15293 

- Teléfono: 981 76 03 47 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Parrillada Fontevella: 

- Enderezo: Caldebarcos. Carnota. C.P. 15293 

- Teléfono: 981 76 03 04 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Miramar: 

- Enderezo: Praza Galicia, Nº5. Carnota. C.P. 15293 

- Teléfono: 981 85 70 16 

- Enderezo electrónico: info@hostalmiramar.es 
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ÓNDE DURMIR 

· Apartamentos Playa Lariño: 

- Enderezo: Praia de Lariño (Carnota). 

- Teléfono: 981 76 17 53 / 651 98 71 51 

- Enderezo electrónico: playa_larino1@hotmail.com 

 

· Pensión rústica A Laxe: 

- Enderezo: O Pindo (Carnota). 

- Teléfono: 617 88 96 41 / 666 39 36 28 

- Enderezo electrónico: info@pensionrusticaalaxe.com 

 

· Casa rural Xanela da Lúa: 

- Enderezo: Miñarzo, Nº128. Carnota. C.P. 15292 

- Teléfono: 981 76 13 06 / 617 48 51 82 

- Enderezo electrónico: carmen@xaneladalua.biz 

 

· Hostal A Revolta: 

- Enderezo: Estrada Xeral Cee, Nº67. Carnota. C.P. 15296 

- Teléfono: 981 76 48 64 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hostal – Restaurante Miramar: 

- Enderezo: Praza Galicia, Nº5. Carnota. C.P.15293 

- Teléfono: 981 85 70 16 

- Enderezo electrónico: info@hostalmiramar.es 

 

· Hotel Areas Bed & Breakfast: 

- Enderezo: Estrada Xeral Cee. Carnota, Nº254. O Pindo (Carnota). 

C.P.15296 

- Teléfono: 981 83 76 65 / 677 28 88 92 

- Enderezo electrónico: info@areasbb.com 
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· Hotel La Casona del Abuelo: 

- Enderezo: Lugar da Igrexa de San Mamede, Nº21. Carnota. 

C.P.15296 

- Teléfono: 981 76 05 44 

- Enderezo electrónico: info@lacasonadelabuelo.com 

 

· Pensión Residencia Restaurante Cachiño: 

- Enderezo: Estrada Xeral de Lira. Carnota. C.P.15292 

- Teléfono: 981 76 11 38 / 661 46 95 25 

- Enderezo electrónico: - 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

O concello carnotán conta con dous equipos en Segunda Autonómica: 

Carnota e O Pindo. 

 

FESTAS 

Destacaremos en Carnota as seguintes celebracións: 

- San Mamede: 7 de agosto, Carnota. 

- San Clemente: segundo sábado de agosto, O Pindo. 

- Virxe das Dolores: 15 de setembro, Carnota. 

- Celebración do Martes de Entroido. 

 

PUBS E DISCOTECAS 

Malia que Carnota non conta cunha gran tradición de pubs e discotecas, 

citaremos aquí a cervexería O Cuberto. 

 

OCIO ALTERNATIVO 

A oferta de ocio está protagonizada, como non podía ser doutro xeito, 

por todas aquelas actividades que se poden realizar nunha praia (tomar 

o sol, bañarse, practicar deporte, pescar, navegar...), o sendeirismo (a 

ruta que percorre o Monte Pindo é das máis apetecibles e abraiantes da 

bisbarra) e mailo turismo arquitectónico. 
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PERSOEIROS 

Carnota conta con varios persoeiros ilustres, entre os que imos destacar 

a Teófilo Caamaño, César Cambeiro e Miguel de Lira. 

 

 Teófilo Caamaño (Carnota, 1912 – A Coruña, 1997) foi un 

mariñeiro e guerrilleiro antifascista español. Cando estourou a Guerra 

Civil, foi obrigado a enrolarse na Lexión, circunstancia que aproveitou 

para cruzar o Estreito de Xibraltar e unirse á resistencia republicana. 

Trala derrota do bando republicano, Teófilo conseguiu fuxir a Francia, 

onde o sorprendeu o comezo da Segunda Guerra Mundial. Foi arrestado 

e retido no campo de concentración de Mauthausen, pero logrou 

escapar e integrarse na guerrilla para combater as forzas fascistas. 

Formou parte da primeira columna aliada que entrou victoriosa en París, 

e este feito valeulle numerosas distincións militares. Os últimos anos da 

súa vida transcorreron nun xeriátrico de Segovia, provincia na que 

trabou amizade con Amancio Prada, e alí faleceu en 1997. A escasa 

familia que aínda tiña en Carnota realizou unha colecta para trasladar o 

corpo de Teófilo á vila carnotá, onde foi soterrado. 

 

 César Cambeiro (Carnota, 1958) é un destacada actor galego 

que traballou en cine, teatro e televisión. Traballou, entre outras, nas 

películas Los lunes al sol, Mar adentro e Siete mesas de billar francés, e 

nas series Pratos combinados, Periodistas, El comisario, Libro de familia 

e Matalobos. 

 

 Miguel Domingo García, máis coñecido como Miguel de Lira, 

tamén é actor e tamén e carnotán. Naceu en 1964 en Lira, e de seguido 

se iniciou no panorama televisivo. Deuse a coñecer cando interpretou a 

Currás na serie da Televisión de Galicia Mareas Vivas. Tamén traballou 

en Pepe O Inglés e Los hombres de Paco. 
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• Cee. 

Cee é, probablemente, o concello de referencia na Costa da Morte, xa 

que concentra servizos (hospital, centro comercial, parque de 

bombeiros, estación de autobuses...) dos que carecen os seus veciños 

da Costa da Morte. Dende o punto de vista turístico, as súas praias son 

o seu principal atractivo. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

Os amantes da natureza teñen unha cita ineludible coa ría de Lires, un 

espazo cun alto valor ornitolóxico, xa que alí podemos atopar unha 

ampla variedade de aves mariñas. En 

http://www.youtube.com/watch?v=1qNy1yC_A3I podemos ver un 

pequeno avance das marabillas que contén o contorno da ría. Tamén 

son moi apetecibles, aínda que por outros motivos, as praias de A 

Concha e Estorde. A primeira delas atópase no núcleo urbano de Cee. 

Conta cun paseo marítimo, e cada 15 de agosto recibe a centos de 

persoas que acoden para presenciar a sesión de fogos artificiais. A praia 

de Estorde, pola súa parte, destaca pola súa oferta de actividades 

complementarias, entre as que figuran a “biblio-praia”. 

 Cee tamén é paso obrigado para todos aqueles peregrinos que 

chegan dende Santiago de Compostela ata Fisterra e Muxía. O Camiño 

de Santiago entra no concello de Cee polo monte de San Pedro Mártir, 

onde atopamos unha ermida moi antiga adicada a este santo ao carón 

dunha fonte milagreira para as doenzas de reuma, pés e verrugas. 

 

MONUMENTOS E MUSEOS 

Cee non conta con grandes monumentos, pero si ten algún que cómpre 

visitar, como son a ermida adicada a San Pedro Mártir e maila Igrexa 

de Santa María da Xunqueira. Esta última, a pesar das desfeitas 

cometidas durante a invasión napoleónica, conserva aínda a súa 

cabeceira gótica. 
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Igrexa de Santa María da Xunqueira, no casco histórico de Cee. 

 

ÓNDE COMER 

· Hostal – Restaurante Playa de Estorde: 

- Enderezo: Praia de Estorde. Cee. C.P. 15137 

- Teléfono: 981 74 55 85 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Ínsua: 

- Enderezo: Avenida Fisterra, Nº82. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 75 75 

- Enderezo electrónico: info@hotelinsua.com 

 

· Restaurante A Nonna: 

- Enderezo: Rúa Bazarro, Nº44. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 66 79 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Faina II: 

- Enderezo: Avenida Fisterra, Nº38. Cee. C.P. 15270 
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- Teléfono: 981 74 54 73 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante La Marina: 

- Enderezo: Avenida Fernando Blanco, Nº26. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 73 81 

- Enderezo electrónico: info@hotellamarina.com 

 

· Restaurante Lo & El: 

- Enderezo: Camiños Chans – Brens, s/n. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 76 65 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Mesón O Gallego: 

- Enderezo: Rúa Rosalía de Castro, Nº33. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 66 54 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante O Refuxio: 

- Enderezo: Lugar de Xallas. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 64 81 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Tavernetta: 

- Enderezo: Campo Sacramento, Nº3, Baixo. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 68 04 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Valentín: 

- Enderezo: Lugar de Pereira, s/n. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 80 37 

- Enderezo electrónico: - 
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ÓNDE DURMIR 

· Albergue Camiño das Estrelas: 

- Enderezo: Avenida Fisterra, nº78. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 75 75 

- Enderezo electrónico: info@alberguecaminodasestrelas.com 

 

· Casa Jesús: 

- Enderezo: Lugar de Lires. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 81 58 / 696 02 98 10 

- Enderezo electrónico: casajesus@finisterrae.com 

 

· Casa Lourido: 

- Enderezo: Lugar de Lires. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 83 48 / 981 74 82 03 

- Enderezo electrónico: casalourido@infonegocio.com 

 

· Casa O Cruceiro: 

- Enderezo: Rúa Escabanas, nº34A. Cee. 15270 

- Teléfono: 981 74 63 35 / 655 14 87 42 

- Enderezo electrónico: ocruceiro@finisterrae.com 

 

· Casa Pili: 

- Enderezo: Sembra - Toba. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 75 75 

- Enderezo electrónico: info@casaruralpili.es 

 

· Hostal Pereiriña: 

- Enderezo: Pereiriña, s/n. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 80 05 / 981 74 82 23 

- Enderezo electrónico: beahostalpere@gmail.com / 

info@hostalpereirina.com 

 

· Hostal – Restaurante Playa de Estorde: 

- Enderezo: Praia de Estorde. Cee. C.P. 15137 
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- Teléfono: 981 74 55 85 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hostal Galicia: 

- Enderezo: Avenida Fisterra. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 60 57 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hotel de Naturaleza AV: 

- Enderezo: Lugar da Igrexa, s/n. Ameixenda (Cee). C.P. 15298 

- Teléfono: 678 66 69 79 / 645 82 39 93 

- Enderezo electrónico: info@hoteldenaturaleza.com 

 

· Hotel Ínsua: 

- Enderezo: Avenida Fisterra, Nº82. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 75 75 

- Enderezo electrónico: info@hotelinsua.com / 

booking@hotelinsua.com 

 

· Hotel La Marina: 

- Enderezo: Avenida Fernando Blanco, Nº26. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 73 81 

- Enderezo electrónico: info@hotellamarina.com 

 

· Hotel Larry: 

- Enderezo: Rúa Magdalena, Nº8. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 64 41 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Pensión Beiramar: 

- Enderezo: Avenida Fisterra, nº24. Cee. C.P. 15270 

- Teléfono: 981 74 50 40 / 670 90 52 98 / 629 11 41 22 

- Enderezo electrónico: - 
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EQUIPOS DEPORTIVOS 

O fútbol, o baloncesto e mailo hockey sobre patíns son os grandes 

protagonistas no concello de Cee. Este conta co UD Cee na Primeira 

Autonómica de fútbol –o club tamén ten un representante en Primeira 

Autonómica Xuvenil-, o Atlético Pereiriña na Terceira Autonómica de 

fútbol, o Oso Polar Costa da Morte na Liga FGB Sénior Masculina de 

baloncesto e mailo Club Patín Xunqueira na Liga Xuvenil Autonómica 

de hockey sobre patíns. 

 

FESTAS 

Cee ten unha ampla oferta festiva, na que sobresaen as seguintes citas: 

- San Antonio: 2º Domingo de xuño, Xallas. 

- San Adrián: 16 e 17 de xuño, Toba. 

- Festa do Apóstolo: 25 e 26 de xullo, Ameixenda. 

- Festa da Xunqueira: Do 13 ao 16 de agosto, Cee. 

 

Cómpre engadir, ademais, o Verán Cultural, a Feira do libro e maila 

Mostra de teatro, tres iniciativas que cada ano medran en calidade e en 

número de participantes. 

 

PUBS E DISCOTECAS 

Os locais ceenses que concentran a máis xente cada fin de semana son 

as discotecas Zona Zero e Zona K. Se clicades no seguinte enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=Zk9m_4cqGtI podedes ver unha 

presentación da primeira delas. 

 

OCIO ALTERNATIVO 

Ademais do xa citado anteriormente, no concello de Cee destacan sobre 

as demais tres actividades que non podemos atopar en ningún outro 

concello da zona. Estamos a falar do centro comercial Finis Terrae –a 

onde podemos acudir de compras, ao cinema ou ao cíber-, da piscina –

que oferta unha ampla variedade de cursiños- e da Escola Oficial de 

Idiomas –nela podemos aprender inglés-. 
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PERSOEIROS 

Cee deuse a coñecer no conxunto de España –se é que non o fixera xa 

antes- en febreiro de 2009, momento no que o profesor de Dereito 

Constitucional Francisco Caamaño foi designado ministro de Xustiza, 

cargo que ocupa dende entón. 
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• Corcubión. 

A oferta cultural e de ocio de Corcubión non destaca en cantidade, pero 

si en calidade. A beleza da súa ría e maila exquisitez da súa 

gastronomía son os seus grandes atractivos. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

 

 

 

A ría de Corcubión baña case a totalidade do núcleo urbano da vila, 

facendo as delicias de veciños e visitantes. Nela podemos disfrutar de 

actividades como a pesca ou a navegación. 

 

MONUMENTOS E MUSEOS 

O monumento máis representativo de Corcubión é o Castelo do 

Cardeal, unha construción do século XVIII cuxo obxectivo era o de 

protexer á veciñanza de ataques e saqueos, xa que o porto de 

Corcubión era parada obrigada para todas as expedicións que se 

dirixían cara o norte de Europa e tamén cara o Mediterráneo. O Castelo 

do Cardeal facía parella co do Príncipe, en Ameixenda, pois cada un 

atópase a un lado da ría e iso permitía iniciar fogo cruzado contra o 

inimigo. 
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 Tamén destaca a igrexa de San Marcos, un templo gótico con 

elementos barrocos (as capelas do cruceiro) e neogóticos (a fachada). 

Comezou a construírse durante o século XIV, pero non estivo rematada 

ata ben entrado o século XIX. En 1885, coincidindo coa festividade de 

San Xosé, un potente raio danou a fachada e mailo tellado. Provocou, 

ademais, tres mortes e deceas de feridos. 

 

 O Pazo dos Altamira é outro dos emblemas do concello 

corcubionés. Trátase dunha vivenda señorial que data do século XV e 

que actualmente é de uso privado. 

 

 
Castelo do Cardeal.         Igrexa de S. Marcos. Pazo dos Altamira. 

 

 Non podemos esquecer tampouco o Castro de Quenxe e mailo 

Museo Marítimo Seo. Este último posúe unha colección de máis dun 

milleiro de pezas estreitamente vencelladas á historia marítima da Costa 

da Morte. 

 

ÓNDE COMER 

· Restaurante El Hórreo: 

- Enderezo: Rúa Santa Isabel, s/n. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 91 85 

- Enderezo electrónico: info@hotelelhorreo.es 

 

· Restaurante Clube Marítimo Carrumeiro: 

- Enderezo: Explanada do porto, s/n. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 56 91 

- Enderezo electrónico: - 
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· Restaurante Maritxu: 

- Enderezo: Avenida Simón Tomé Santos, Nº24. Corcubión. C.P. 

15130 

- Teléfono: 981 74 62 43 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante A Lúa: 

- Enderezo: Avenida Simón Tomé Santos. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 63 41 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Alborada: 

- Enderezo: Avenida da Mariña, Nº8. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 66 67 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante San Martín: 

- Enderezo: Avenida da Mariña, Nº14. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 66 01 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Villa Fontana: 

- Enderezo: Rúa Santa Isabel, Nº2. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 77 09 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante – Marisquería Praia de Quenxe: 

- Enderezo: Lugar Praia de Quenxe, Nº43. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 74 50 

- Enderezo electrónico: info@hotelpraiaquenxe.es 
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ÓNDE DURMIR 

· Casa de Carmen: 

- Enderezo: Corcubión. 

- Teléfono: 617 88 96 41 / 666 39 36 28 

- Enderezo electrónico: info@casadecarmen.es 

 

· Complejo turístico As Hortensias: 

- Enderezo: Praia de Quenxe, s/n. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 75 84 

- Enderezo electrónico: info@ashortensias.es 

 

· Hotel – Restaurante El Hórreo: 

- Enderezo: Rúa Santa Isabel, s/n. Corcubión. C.P. 15130 

- Teléfono: 981 74 91 85 

- Enderezo electrónico: info@hotelelhorreo.es 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

Corcubión conta cun equipo de fútbol en Terceira Autonómica –a U. D. 

Corcubión-, cuxo filial milita no grupo 3º da Liga Autonómica Xuvenil. 

 

FESTAS 

As festas máis representativas do concello de Corcubión son as 

seguintes: 

- San Marcos: 25 de abril, Corcubión. 

- Virxe do Carme: 16 de xullo, Corcubión. 

- Mercado medieval: terceira fin de semana de xullo, 

Corcubión. 

- Virxe das Mercedes: 24 de setembro, Corcubión. 
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Imaxe de arquivo do Mercado medieval de Corcubión. 

 

PUBS E DISCOTECAS 

No seguinte vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=AFEsTxC-mzM), 

dous veciños de Corcubión fan un repaso dos locais dos que 

dispoñemos na vila para tomar unhas copas e disfrutar dun momento de 

esparcemento. 

 

OCIO ALTERNATIVO 

A presencia da ría no núcleo urbano da vila posibilita a práctica de 

actividades como a pesca ou a navegación. 

 

PERSOEIROS 

Probablemente o corcubionés máis coñecido dentro e fóra de Galicia 

sexa Augusto César Lendoiro, presidente do R. C. Deportivo de La 

Coruña dende 1988. Ocupou, ademais, os cargos de concelleiro na 

cidade de Coruña, senador (1989 – 1990), deputado (1993 – 1995) e 

presidente da Deputación de A Coruña (1995 – 1999). 
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• Dumbría. 

O concello de Dumbría atópase entre a Galicia continental e maila 

Galicia costeira. A súa paisaxe está definida pola desembocadura do río 

Xallas. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

O auténtico emblema do entorno dumbriés é a fervenza do Ézaro, na 

que o río Xallas, despois de percorrer os últimos quilómetros do seu 

trazado encaixado entre os montes, desemboca no mar formando unha 

impresionante cascada, a única de toda Europa que cae directamente 

ao mar cando abren a presa. Esta apertura prodúcese no inverno para 

escorrentar as choivas e en momentos puntuais do verán para favorecer 

a chegada de turistas. Na época estival, a fervenza permanece aberta 

os sábados entre as 23.00 e as 23.30 horas (con iluminación) e mailos 

Domingos entre as 12.00 e as 14.00 horas. 

 

Este fenómeno da natureza sempre chamou a atención. Xa no 

século XVIII, Frei Martín Sarmiento adicou unhas liñas á desembocadura 

no Xallas no seu libro Viaje a Galicia (1745). Anos máis tarde, Manuel 

Murguía describiu a fervenza como un dos espectáculos máis fermosos 
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de toda Galicia. Podemos atopar toda a información sobre a fervenza do 

Ézaro en www.ezaro.com. Tamén podemos apreciar a beleza deste 

fenómeno da natureza no seguinte vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=1hHsjgj7wb4 

 

MONUMENTOS E MUSEOS 

Dumbría é unha rexión rica en monumentos, pertencentes a moi 

distintas épocas. Conservamos da era prehistórica o dolmen de Pedra 

da Arca, o petroglifo de Pedra Ancha, varias mámoas, e mailos 

castros de Regoelle e Berdeogas. 

 

  
Dolmen de Pedra da Arca.   Petroglifo de Pedra Ancha. 

 

 Á Idade Media pertence a igrexa de Buxantes, que era 

propiedade de San Martiño Pinario, xunto co mosteiro de Moraime, en 

Muxía. 
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 Dumbría, por outra parte, está estreitamente vencellada á rota 

xacobea. Temos constancia de que no século XIII existía un 

albergue/hospital para peregrinos na aldea dumbriesa de Hospital, que 

posteriormente foi doado ao cabildo compostelán. 

 

ÓNDE DURMIR 

· Casa de Santa Uxía: 

- Enderezo: Santa Uxía, s/n. Dumbría. C.P. 15151 

- Teléfono: 671 63 03 65 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Casa Curiña: 

- Enderezo: Dumbría. 

- Teléfono: 981 74 40 24 / 659 73 43 21 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Pensión rústica As Pías: 

- Enderezo: Dumbría. 

- Teléfono: 981 74 15 20 

- Enderezo electrónico: correo@aspias.net 

 

· Mesón – Pensión Residencial O Argentino: 

- Enderezo: Dumbría. 

- Teléfono: 981 74 40 51 

- Enderezo electrónico: - 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

O Dumbría é o máximo representante do concello no eido deportivo. 

Actualmente milita en Primeira Autonómica, mentres que o seu filial –o 

Dumbría B- se atopa en Segunda Autonómica. Ademais, os xuvenís 

compiten no grupo 3º da Liga Autonómica Xuvenil. Cómpre destacar 

tamén a gran labor que está a desempeñar o Club Deportivo 

Piragüismo Dumbría. 
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FESTAS 

Dumbría é un concello cunha ampla oferta en materia de festas 

patronais e romerías, entre as que sobresaen as que seguen: 

- San Pedro: 29 de xuño, Buxantes. 

- Santiago Apóstolo: 25 de xullo, Berdeogas e Olveira. 

- Festa da praia: primeira fin de semana de agosto, Ézaro. 

- San Mamede: 7 de agosto, Salgueiros. 

- San Martiño: 12 de novembro, Olveira. 

- Santa Eulalia: 10 e 11 de decembro, Dumbría. 

 

PUBS E DISCOTECAS 

Malia que Dumbría non goza dunha gran tradición no que a oferta de 

pubs e discotecas se refire, destacaremos as cafeterías Cancela, O 

Casteliño e La Cascada como punto de encontro para tomar algo e 

falar nun ambiente agradable e distendido. 

 

OCIO ALTERNATIVO 

Dumbría reúne unhas condicións extraordinarias para a práctica do 

piragüismo. Destacan neste eido as iniciativas postas en marcha polo 

Club Deportivo Piragüismo Dumbría. 
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• Fisterra. 

O concello fisterrán formouse arredor do porto, o punto de maior 

actividade da zona. Este conta coa primeira lonxa turística de Galicia. 

Ademais do porto, as praias e mailo faro son os grandes atractivos de 

Fisterra, que tamén é coñecida no resto de Galicia pola súa Semana 

Santa e por ser o punto final do Camiño de Santiago. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

Se algo destaca na paisaxe fisterrá é a súa costa, repleta de numerosas 

praias. As de maior sona son as de Langosteira, Mar de Fóra, 

Sardiñeiro e O Rostro. Non debemos desmerecer, nembargantes, 

outras, como as de Talón, Arnela, Ribeira, Corbeiro e Restrelo. 

 

 Os areais de Mar de Fóra e O Rostro son perigosos para o baño, 

pero moi apropiados para recollerse e desconectar das preocupacións 

cotiás. 

 

 
Praia de Mar de Fóra. 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=VOKcN_bHHUA 
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 As praias de Sardiñeiro e Langosteira son, probablemente, as 

máis axeitadas para recibir aos visitantes. 

 

 
Vista aérea da praia de Sardiñeiro.  Praia de Langosteira. 

 

 Cómpre engadir, ademais, a existencia de cadanseu mirador nas 

praias de Talón, Corbeiro e Mar de Fóra. 

 

MONUMENTOS E MUSEOS 

Dous monumentos destacan sobre todos os demais na vila fisterrá: o 

faro de Fisterra e mailo Castelo de San Carlos. 

 

 O faro de Fisterra data de 1853 e elévase 138 metros sobre o 

nivel do mar. Na súa orixe funcionaba con lámpadas de aceite, pero 

agora modernizouse e xa está totalmente electrificado. A carón do faro 

hai dous edificios anexos: a Sirena (1889) –cando a néboa impide ver a 

luz do faro, esta emite uns sons estridentes cada minuto- e mailo 

Semáforo (1879) –no seu día tiña por función emitir sons para a mariña 

de guerra; na actualidade é unha hospedaría de Turismo Rural-. 
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Se clicamos en http://www.youtube.com/watch?v=FyjcdbnlLtU, 

podemos ver un pequeno avance do que é esta paraxe da xeografía 

galega. 

 

O Castelo de San Carlos é unha fortificación defensiva 

construída na época de Carlos III. En 1892, o Estado vendeullo a un 

particular da zona, que o donou ao pobo en 1948. En 2006 inaugurouse 

alí o Museo da Pesca, no que podemos ver cómo evolucionaron as 

embarcacións e mailos aparellos, así como as costumes da xente 

mariñeira. 
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 Tamén podemos visitar varios pazos –Casa do Porto, Casa do 

Cuadrante e Casa da Igrexa-, así como a igrexa de Santa María das 

Areas, na que se atopa a imaxe do Santo Cristo de Fisterra, rodeado de 

numerosas lendas e moito misterio. 

 

O seguinte enlace amosa cómo é a igrexa de Santa María das 

Areas: http://www.youtube.com/watch?v=0IdBo2VjZMk. 

 

 
  Casa do Porto.    Imaxe do Santo Cristo. 

 

ÓNDE COMER 

· Restaurante Áncora: 

- Enderezo: Rúa Alcalde Fernández, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 07 91 

- Enderezo electrónico: info@hotelrestauranteancora.com 

 

· Marisquería – Restaurante Cabo Finisterre: 

- Enderezo: Baixada ao porto, Nº8. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 00 00 

- Enderezo electrónico: hotelfinisterre@finisterrae.com 

 

· Pizzería Nicola: 

- Enderezo: Sardiñeiro. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 37 41 

- Enderezo electrónico: - 
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· Restaurante Mariquito: 

- Enderezo: Santa Catalina, 44 – 46. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 00 44 

- Enderezo electrónico: info@hostalmariquito.es 

 

· Restaurante O Semáforo: 

- Enderezo: Faro de Fisterra. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 72 58 07 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante – Parrillada Tira do Cordel: 

- Enderezo: Praia de San Roque. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 06 97 / 647 84 67 89 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante A Lareira: 

- Enderezo: Rúa Alcalde Fernández, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 02 14 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Fin do Camiño: 

- Enderezo: Rúa Federico Ávila, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 71 20 14 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante O Trebón: 

- Enderezo: Rúa As Escaselas, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 71 22 98 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Apalaxa: 

- Enderezo: El Muelle, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: - 

- Enderezo electrónico: - 
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· Restaurante Calcoba: 

- Enderezo: Praia da Langosteira, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 08 39 / 661 27 43 34 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Don Percebe: 

- Enderezo: Estrada de Faro, Nº8. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 05 12 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Doña Lubina: 

- Enderezo: Rúa San Roque, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 03 11 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante El Merendero: 

- Enderezo: Sardiñeiro, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 35 35 

- Enderezo electrónico: gestdominguezsisto@yahoo.es 

 

· Restaurante Finisterre: 

- Enderezo: Avenida Coruña, Nº28. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 00 26 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante O Centolo: 

- Enderezo: Rúa do Porto, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 04 52 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante O Tearrón Calafigueira: 

- Enderezo: Lugar de Calafigueira, s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 01 12 

- Enderezo electrónico: - 
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· Restaurante Tres Golpes: 

- Enderezo: Rúa Hortas, Nº9. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 00 47 

- Enderezo electrónico: - 

 

ÓNDE DURMIR 

· Albergue Finistellae: 

- Enderezo: Rúa Manuel Lago Pais, Nº7. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 661 49 35 05 

- Enderezo electrónico: reservas@finistellae.com 

 

· Hotel Prado da Viña: 

- Enderezo: Camiño Barcia s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 03 26 

- Enderezo electrónico: info@hotelruralpradodavina.com 

 

· Hotel rústico Ínsula Finisterrae: 

- Enderezo: A Ínsua, Nº76. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 71 22 11 / 678 66 10 85 

- Enderezo electrónico: info@insulafinisterrae.com 

 

· Casa Praia do Rostro: 

- Enderezo: Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 35 56 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Alojamientos Xoán Bautista: 

- Enderezo: Rúa Alvarina, Nº8. Sardiñeiro (Fisterra). C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 36 44 / 659 58 05 65 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hostal Mariquito: 

- Enderezo: Santa Catalina, 44-46. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 00 44 / 981 74 00 84 
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- Enderezo electrónico: info@hostalmariquito.es 

 

· Hostal Restaurante Nicola: 

- Enderezo: Sardiñeiro. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 37 41 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hotel Restaurante Áncora: 

- Enderezo: Rúa Alcalde Fernández s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 07 91 

- Enderezo electrónico: info@hotelrestauranteancora.com 

 

· Hotel Dugium: 

- Enderezo: Rúa San Salvador, Nº26. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 07 80 / 606 60 64 80 

- Enderezo electrónico: info@dugium.com 

 

· Hotel A Langosteira: 

- Enderezo: Avenida da Coruña, Nº61. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 05 43 / 665 50 36 57 / 653 66 78 79 

- Enderezo electrónico: hotellangosteira@yahoo.es 

 

· Hotel Finisterre: 

- Enderezo: Baixada ao porte, Nº8. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 74 00 00 

- Enderezo electrónico: hotelfinisterre@finisterrae.com 

 

· Hotel Playa Langosteira: 

- Enderezo: Rúa Escaselas s/n. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 70 68 30 

- Enderezo electrónico: info@hotelplayalangosteira.com 

 

· Hotel Prado da Viña: 

- Enderezo: Camiño Barcia s/n. Fisterra. C.P. 15155 
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- Teléfono: 981 74 05 43 / 665 50 36 57 / 653 66 78 79 

- Enderezo electrónico: hotellangosteira@yahoo.es 

 

· Hotel O Semáforo: 

- Enderezo: Faro de Fisterra. Fisterra. C.P. 15155 

- Teléfono: 981 72 58 69 

- Enderezo electrónico: - 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

O concello fisterrán conta cun equipo de fútbol en Segunda Autonómica: 

a S. D. Fisterra, que conta cun equipo de xuvenís. 

 

FESTAS 

Fisterra é un dos concellos da Costa da Morte con máis festas. 

Destacan, sen dúbida, os festexos do Entroido e mailos actos de 

Semana Santa –esta está declarada de Interese Turístico Nacional-. 

Non podemos esquecer, nembargantes, as seguintes propostas: 

- San Xoán: 24 de xuño, Sardiñeiro. 

- Festa da praia: última fin de semana de xullo, Fisterra. 

- Festa do longueirón: primeira fin de semana de agosto, 

Fisterra. 

- Festas do Carme: segunda fin de semana de agosto, 

Sardiñeiro. 

- Fin do Camiño: terceira fin de semana de agosto, praia de 

Anchoa. 

- Festas do Carme: 8, 9 e 10 de setembro, Fisterra. 

 

PUBS E DISCOTECAS 

Ademais dos numerosos bares e cafeterías, en Fisterra podemos 

disfrutar dunhas copas e de boa música nos pubs Alba, Manighua, 

Cómic e Titanic, e na discoteca Galicia. 
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OCIO ALTERNATIVO 

Á marxe do xa exposto, en Fisterra temos a posibilidade de facer 

diversas rutas de sendeirismo ou de participar na fin do Camiño de 

Santiago. 
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• Mazaricos. 

Mazaricos é un concello coñecido polo verde das súas paisaxes e por un 

desenvolvemento notorio da agricultura e da gandeiría. Destacan, 

ademais, o turismo rural e maila cociña tradicional. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

Dende o punto de vista paisaxístico, probablemente sexan a devesa de 

Chacín e maila fervenza da Noveira o máis destacado do concello de 

Mazaricos. 

 

 A devesa de Chacín representa a Galicia máis profunda, 

escenario ideal para calquera conto de fadas. Trátase dun bosque 

frondoso encaixado nun barranco socavado polo río de Santa Baia. Para 

chegar ata alí, unha vez en Pino do Val, debemos xirar á esquerda en 

dirección a Outes. A uns 7 quilómetros, xusto antes de cruzar a ponte de 

Santa Leocadia, divisamos unha ermida, e xusto tras ela atópase a 

devesa. 

 

 

 

 Outro dos atractivos de Mazaricos é a fervenza da Noveira, un 

dos entornos de maior beleza de toda a Costa da Morte, como podemos 

apreciar na imaxe que presentamos a continuación. Nel, ademais, 

celébrase unha das festas de maior sona de toda Galicia: a Festa da 
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Fervenza. Esta ten lugar a comezos de agosto, e reúne cada ano ás 

mellores orquestras da comunidade, así como a milleiros de persoas 

que se congregan para disfrutar de tres días de emocións intensas 

protagonizados pola mellor música, a degustación de carne á grella e un 

bo número de xogos populares. Esta celebración remóntase ao ano 

1992, e, dende entón, a súa fama non deixou de medrar. 

 

 

 

MONUMENTOS E MUSEOS 

O máis abundante no concello de Mazaricos son os cruceiros, as 

igrexas e mailas ermidas. Aquí deterémonos, nembargantes, no que 

quizais é máis singular: o conxunto megalítico de Parxubeira e maila 

Ponte de Olveira. 

 

 O conxunto megalítico de Parxubeira (Eirón - Mazaricos) 

componse dun dolmen (Dolmen de Corveira) e dos restos dunha 

mámoa. As escavacións leváronse a cabo entre 1977 e 1984. Segundo 

conta a lenda, existe un tesouro soterrado baixo o conxunto. Ademais, 

non está permitido pisar dentro del, por temor a que haxa mortos, polo 

que só se pode rodear o conxunto. 

No seguinte vídeo podemos facer unha primeira aproximación a 

este conxunto arqueolóxico: 

http://www.youtube.com/watch?v=8l1QS3H2LRE  



 51 

 

 

 Tamén é moi recomendable achegarse a Ponte Olveira, unha 

ponte que foi levantada na época romana. 

 

 

 

ÓNDE DURMIR 

· Hotel rústico Santa Eulalia: 

- Enderezo: Santa Baia, s/n. Chacín (Mazaricos). 

- Teléfono: 981 87 72 62 / 647 69 48 48 

- Enderezo electrónico: reservas@andanzasrural.com 

 

· Hotel Casa Jurjo: 

- Enderezo: Avenida 13 de abril, Nº91. A Picota (Mazaricos). C.P. 

15256 

- Teléfono: 981 85 20 15 

- Enderezo electrónico: informacion@casajurjo.com 
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EQUIPOS DEPORTIVOS 

Mazaricos conta cun equipo de fútbol en Terceira Autonómica: o 

Mazaricos C. F. O seu filial milita na Primeira Autonómica Xuvenil. 

 

FESTAS 

A Festa do Bolo de Pote –que se celebra na Picota a comezos de 

marzo- e mailas Festas da Fervenza –que teñen lugar a fin de semana 

anterior ao 15 de agosto en Antes- son os grandes referentes no 

concello mazaricán. Destacaremos, ademais, as seguintes citas: 

- San Antón: 13 de xuño, Corzón. 

- San Xoán: 24 de xuño, Mazaricos. 

- San Pedro: 29 de xuño, Chacín. 

- San Cristovo: 10 e 11 de xullo, Corzón. 

- Festas do Carme: terceiro domingo de xullo, Mazaricos. 

- Santiago Apóstolo: 25 de xullo, Arcos. 

- San Cosme: 26 de setembro, Antes. 

 

PUBS E DISCOTECAS 

Malia que en Mazaricos non abundan os pubs, citaremos aquí O 

Corviño e O Inferno. 

 

OCIO ALTERNATIVO 

O ocio alternativo en Mazaricos ten nome e apelidos: Naturmaz. Trátase 

do Centro de Turismo Activo máis grande de toda a Península, e 

brinda a posibilidade de practicar Paintball, Tiro con arco, Equitación, 

Escalada, Sendeirismo, BTT, Kayak, Paramotor, Wing-Tsun e Esgrima. 

Podedes ver un breve documental en 

http://www.youtube.com/watch?v=XlMaUH7diwo e ampliar información 

no enderezo http://www.naturmaz.com. 

 

PERSOEIROS 

En Mazaricos sobresaen as figuras de Manuel González González e 

Ana Santos Maneiro. 
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 Manuel González González (25 de outubro de 1951, Beba) é 

catedrático de Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de 

Compostela e secretario da Real Academia Galega. Foi, ademais, 

codirector do Diccionario da Real Acadamia Galega (1997) e máximo 

responsable do Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGA). 

Tamén formou parte da Comisión encargada de redactar as Normas 

Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego (2003). 

 

 Ana Santos Maneiro (1965, Mazaricos), pola súa parte, é actriz. 

É coñecida por interpretar a Pitusa en Mareas Vivas e a Leocadia en As 

leis de Celavella. Actualmente dá vida a Elsa na serie da TVG Padre 

Casares. Tamén fixo teatro. 

 

 Ademais, a cantante Iria Bermúdez vai camiño de converterse 

nunha estrela da música. 
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• Muxía. 

Muxía é un dos concellos máis visitados polos turistas e peregrinos que 

chegan á Costa da Morte. A fermosura da súa costa e maila presencia 

do santuario da Virxe da Barca son os seus maiores atractivos, xunto 

coa celebración das Festas da Barca no mes de setembro. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

 

 
Panorámica da vila de Muxía. 

 

O mar e maila montaña aparecen perfectamente conxugados no 

concello muxián. Por un lado temos o Cabo Touriñán, o punto máis 

occidental da Península Ibérica, coroado por un faro inaugurado en 

decembro de 1898. A súa beleza queda patente no seguinte vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=2Nn1m-HShMo. E, por outra parte, 

temos as praias de O Lago, Os Muíños e Nemiña, moi concorridas ao 

longo dos meses de verán. A esta última acoden centos de surfistas 

atraídos polas boas condicións deste areal para a práctica deste 

deporte, como podemos apreciar en 

http://www.youtube.com/watch?v=OKl8ENg2CMA. 
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Cabo Touriñán.     Praia de Nemiña. 

 

MONUMENTOS E MUSEOS 

O referente por excelencia de Muxía é o santuario da Virxe da Barca, 

que atrae a milleiros de peregrinos e visitantes cada ano, sobre todo 

durante o mes de setembro, data da celebración das festas patronais. 

 

 O santuario da Virxe da Barca foi construído en 1719, pero foi 

reformado posteriormente. Ten unha nave de planta de cruz latina, e 

unha fachada con dúas torres que datan de 1958. No seu interior 

atópanse os sepulcros dos condes de Maceda -artífices da obra ao 

facerse cargo do financiamento-, así como varios retablos. 

 Segundo conta a lenda, o apóstolo Santiago chegou en 

peregrinación á Costa da Morte para dar a coñecer a mensaxe de 

Xesús. Durante a súa travesía padeceu numerosas penalidades. Cando 

se atopaba en Muxía, aparecéuselle a Virxe María sobre unha barca de 

pedra guiada por anxos. Esta aínda se conserva hoxe en día, e recibe o 

nome de Pedra de Abalar –desta dise que só se move cando a xente 

que a abala está libre de pecado, e que, se abala soa, é porque predí 

unha traxedia inminente-. É, xunto coa Pedra dos Cadrís -que cura as 

dores de costas de todos cantos pasen por baixo dela- un dos maiores 

atractivos da vila muxiá. 
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 O santuario foi edificado, precisamente, na honra da Virxe, á que 

se lle roga que vele pola integridade física dos mariñeiros da Costa da 

Morte, que han de facer fronte a un mar embravecido. 

Muxía recibe cada ano a milleiros de romeiros que acuden para 

realizar unha ofrenda á Virxe e/ou pedirlle a súa mediación para resolver 

algún problema de saúde. 

O vídeo que amosamos a continuación realiza un percorrido polo 

interior e polas inmediacións do santuario. Todo un pracer para os 

sentidos! 

http://www.youtube.com/watch?v=_xce4QXpOBE 

 

Conxunto formado polo santuario e pola Pedra de Abalar. 

 Moi preto do santuario atópase un monumento que recibe o nome 

de A Ferida. Este constitúe unha homenaxe a todos os voluntarios que 

participaron nas tarefas de limpeza tralo vertido do petroleiro Prestige. 

Lembremos que dita embarcación deixou nas praias da Costa da Morte 

63.000 toneladas de chapapote en novembro de 2002, fai algo máis de 

oito anos. Case un ano máis tarde -o 12 de setembro de 2003-, Manuel 
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Fraga (presidente da Xunta de Galicia por aquel entón) inaugurou o 

monumento deseñado e construído polo burgalés Alberto Bañuelos 

Fournier. Podemos ampliar información sobre o autor da obra ou sobre o 

procedemento que seguiu este ata ver rematado o seu proxecto na 

seguinte páxina web, adicada en exclusiva a este orixinal monumento: 

www.aferida.com. 

 Outro dos monumentos estrela do concello muxián é o mosteiro 

de Moraime. A igrexa de San Xulián de Moraime é un templo medieval 

do século XII situado na parroquia de Moraime, que pertence ao 

concello de Muxía. Antigamente formaba parte dun mosteiro. Malia que 

este foi fundado no século XI, o edificio actual data do século XII, e foi 

construído grazas á aportación do rei Afonso VII de Castela, quen 

favoreceu a Moraime en agradecemento polos servizos que o abade 

Hodorio e os seus antecesores lle prestaran mentres estivo refuxiado 

neste mosteiro, cando as loitas entre os seus partidarios e os da súa nai 

Dona Urraca. 

A decadencia do mosteiro comezou no século XIV, por mor dos 

constantes saqueos por parte da pequena nobreza rural. 

Ata 1489 dependeu do mosteiro de San Martiño Pinario. Nese 

ano, por orde dos Reis Católicos, pasou a mans do Real Mosteiro de 

San Bieito de Valladolid. 

O seguinte vídeo amosa os exteriores da igrexa e mailos restos 

do mosteiro: http://www.youtube.com/watch?v=Boljl39Od7U. 
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A Ferida.    Mosteiro de Moraime. 

 

ÓNDE COMER 

· Restaurante Doña Rita: 

- Enderezo: Estrada da Praia dos Muíños. Pasantes – Coucieiro. 

Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 75 08 87 

- Enderezo electrónico: dona_rita@hotmail.com 

 

· Restaurante Plaza: 

- Enderezo: Quintáns. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 75 04 52 

- Enderezo electrónico: info@plazapension.com 

 

· Restaurante Playa de Lago: 

- Enderezo: Praia do Lago. Merexo (Muxía). C.P. 15124 

- Teléfono: 981 75 07 93 / 658 08 68 30 

- Enderezo electrónico: info@hostalplayadelago.com 

 

· Restaurante Tira da Barca: 

- Enderezo: Baiuca – Moraime. Muxía. C.P. 15124 
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- Teléfono: 981 74 23 23 / 647 84 67 89 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Casa Carmela: 

- Enderezo: Merexo. Muxía. C.P. 15126 

- Teléfono: 981 75 04 00 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Arco Iris: 

- Enderezo: Merexo. Muxía. C.P. 15126 

- Teléfono: 981 75 06 45 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante El Cordobés: 

- Enderezo: Rúa Marina, Nº1. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 22 02 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante El Paraíso: 

- Enderezo: Praia de Lago, Nº152. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 75 07 90 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante La Cruz: 

- Enderezo: Rúa López Abente, Nº44. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 20 84 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante La Sirena: 

- Enderezo: Rúa Condes de Maceda, Nº13. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 20 07 

- Enderezo electrónico: - 
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· Restaurante O Coral: 

- Enderezo: Paseo Marítimo, s/n. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 25 01 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante O Pinar: 

- Enderezo: Lugar de Os Muíños. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 75 07 32 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Pazo Virxe da Barca: 

- Enderezo: Espiñeirido, s/n. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 20 94 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Pedra de Abalar: 

- Enderezo: Rúa Marina, Nº35. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 20 63 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Riamar: 

- Enderezo: Baiuca. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 24 31 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Saburil: 

- Enderezo: Lugar de Nemiña, Nº20. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 72 78 89 

- Enderezo electrónico: - 

 

ÓNDE DURMIR 

· Hotel rústico Fontequeiroso: 

- Enderezo: Lugar de Queiroso. Nemiña (Muxía). C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 89 46 / 617 49 08 51 
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- Enderezo electrónico: correo@casafontequeiroso.com 

 

· Hotel rural Tira da Barca: 

- Enderezo: Baiuca – Moraime (Muxía). C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 23 23 / 647 84 67 89 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Casa rural de Ozón: 

- Enderezo: Quintáns (Muxía). C.P. 15126 

- Teléfono: 667 70 06 01 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Turismo rural Casa de Trillo: 

- Enderezo: Santa Mariña, Nº1. Muxía. C.P. 15125 

- Teléfono: 981 72 77 78 / 607 79 48 18 

- Enderezo electrónico: info@casadetrillo.com 

 

· Casa de Lema: 

- Enderezo: Morpeguite (Muxía). C.P. 15124 

- Teléfono: 981 72 98 13 / 650 79 73 57 

- Enderezo electrónico: info@casadelema.com 

 

· Casa Castiñeira: 

- Enderezo: Buiturón, s/n. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 82 63 / 647 56 27 42 

- Enderezo electrónico: info@casacastineira.com 

 

· Casa Ogando: 

- Enderezo: Muxía. 

- Teléfono: 616 56 88 70 

- Enderezo electrónico: casaogando@gmail.com 

 

· Hostal Playa de Lago: 

- Enderezo: Praia do Lago. Merexo (Muxía). C. P. 15124 
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- Teléfono: 981 75 07 93 / 658 08 68 30 

- Enderezo electrónico: info@hostalplayadelago.com 

 

· Hostal La Cruz: 

- Enderezo: López Abente, Nº44. Muxía. C.P. 15124 

- Teléfono: 981 74 20 84 

- Enderezo electrónico: info@hostalacruz.es 

 

· Hotel – Restaurante Doña Rita: 

- Enderezo: Estrada da Praia dos Muíños. Pasantes – Coucieiro 

(Muxía). C.P. 15124 

- Teléfono: 981 75 08 87 

- Enderezo electrónico: dona_rita@hotmail.com / 

info@hrdonarita.com 

 

· Apart. Hotel Los Molinos: 

- Enderezo: Os Muíños, Nº110. Muxía. C.P. 15125 

- Teléfono: 981 75 06 12 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Pensión – Restaurante Plaza: 

- Enderezo: Quintáns (Muxía). C.P. 15124 

- Teléfono: 981 75 04 52 

- Enderezo electrónico: info@plazapension.com 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

O concello de Muxía conta cun equipo en Terceira Autonómica, o Muxía 

C. F. O filial deste milita en Autonómica Xuvenil. 

 

FESTAS 

Destaca por riba de todas a Romería da Virxe da Barca, que atrae 

cada ano a milleiros de romeiros, peregrinos e turistas. Non ten unha 

data concreta, pero trátase dunha celebración que nunca cae nin antes 
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do 9 nin despois do 15 de setembro. Tamén son moi populares os 

seguintes festexos: 

- Virxe do Carme: último Domingo de xullo, Muxía. 

- San Roque: terceiro sábado de agosto, Moraime. 

- Santiña de Trasufre: 21 de setembro, Coucieiro. 

 

OCIO ALTERNATIVO 

Ademais de visitar o santuario da Virxe da Barca, achegarnos a algunha 

das numerosas praias ou facer sendeirismo, podemos facer surf na 

praia de Nemiña, que reúne unhas condicións moi axeitadas para a 

práctica deste deporte. 

 

PERSOEIROS 

Destacaremos neste apartado as seguintes figuras: 

 

 Gonzalo López Abente (1878 – 1963) foi escritor e xornalista, e 

pertenceu ás Irmandades da Fala e ao Seminario de Estudos Galegos. 

Como escritor cultivou os xéneros da narrativa (O Diputado, Por 

Veiramar), o teatro (María Rosa) e maila poesía (Escuma da ribeira, 

Alento da raza, Do outono...). Adicóuselle o Día das Letras Galegas de 

1971. 

 

 Ramón Caamaño Bentín (1908 – 2007) foi o primeiro 

fotoxornalista galego. Destacan os seus traballos sobre a guerra civil 

española, e os seus retratos de persoas e paisaxes costumistas. Tamén 

foi un dos introductores do cinema na Costa da Morte. 

 

 María Amelia López Soliño (1911 – 2009) foi unha notable 

blogueira española. Con 95 anos, o seu neto regaloulle polo seu 

aniversario un blog (decembro de 2006). Esta circunstancia axiña 

chamou a atención de medios de comunicación de todo o mundo. En 

pouco máis de dous anos, o blog de Amelia recibiu millóns de visitas 

procedentes de todos os puntos do planeta. En 2007, Amelia conquistou 
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dous premios Bobs ao mellor blog español, concedidos, 

respectivamente, polo xurado e polo público. 
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• Vimianzo. 

O concello de Vimianzo é moi rico en monumentos pertencentes a 

distintas épocas da nosa historia, como veremos máis adiante. Tamén 

destaca a súa oferta en materia de hostelería, deportes e música. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

Probablemente sexan os Batáns do Mosquetín o recuncho máis 

singular do concello vimiancés. Estes constitúen un conxunto etnográfico 

enmarcado nun envexable espazo natural no que predominan 

as especies autóctonas. Non sabemos con exactitude cándo foron 

construídos os tres batáns e mailos seis muíños, pero no século XVIII xa 

se tiña constancia da súa existencia. Ata 1997, os batáns estiveron 

xestionados polos propios veciños. Nese ano, a Deputación da Coruña 

mercounos e procedeu á súa recuperación. A edificación foi utilizada 

durante moitos anos polos veciños de Soneira e Bergantiños para moer 

gran e abatanar os tecidos de lá elaborados artesanalmente. O conxunto 

trátase dun exemplo de enxeñería popular, xa que os habitantes da zona 

souberon aproveitar a forza da auga do río para moer o gran e para 

desenvolver a industria téxtil artesanal. 
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MONUMENTOS E MUSEOS 

É inevitable falar de Vimianzo e non falar do seu castelo, un dos 

emblemas da Costa da Morte en xeral e do concello vimiancés en 

particular. O castelo foi construído a finais do século XII por Mariño de 

Lobeira, aínda que na actualidade non se conservan restos desta 

primeira época. 

En 1348, o rei Afonso XI confiscoulle esta fortaleza a Roi Soga 

Mariño de Lobeira e vendeulla ao arcebispo compostelán Juan García 

de Manrique. Máis tarde pasou a mans do duque de Arjona, Fadrique 

Enríquez. Estímase que arredor de 1425 pasou a formar parte das 

propiedades da familia Moscoso, á que permaneceu vencellado dende 

entón. En 1465, Bernal Sánchez de Moscoso ordeou o encarceramento 

do arcebispo compostelán Alonso de Fonseca II, que permaneceu 

encerrado nunha celda durante dous anos. Precisamente en 1467, o 

castelo foi destruído durante a revolta irmandiña. Unha vez rematada 

esta, Fonseca II ordeu reconstruír a fortificación, que volveu a mans dos 

Moscoso en 1472. Xa no século XIX (1870), o castelo foi vendido a 

Ramón Martelo Núñez. 

A última gran reforma data do século XIX, e débese a Evaristo 

Martelo Paumán, Marqués de Almeiras. Anos máis tarde, a súa filla, 

Dolores Martelo de la Maza, cedeu a edificación ao Arcebispado de 

Santiago. En 1973, a Deputación Provincial da Coruña mercouno e 

acondicionouno para ser visitado. 

Na actualidade, o castelo de Vimianzo atópase nun moi bo estado 

de conservación, e recibe milleiros de visitas ao longo do ano. Estas 

persoas non só percorren as instalacións, senón que tamén se deleitan 

coa mostra permanente de artesanía popular en vivo. 

Ademais, no mes de xullo, o castelo acolle a celebración do 

"Asalto ao Castelo", un evento ambientado na época medieval que non 

deixa de medrar en número de asistentes e en calidade do resultado 
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final. A continuación amosamos un documental elaborado pola 

Asociación Xuvenil Cherinkas sobre a XV edición do Asalto, celebrada 

no verán de 2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=I-kL3v_fkl4 

 

 Ao castelo séguelle en fama o Pazo de Trasariz, un dos máis 

impoñentes de toda a Costa da Morte polas súas dimensións e polo seu 

bo estado de conservación. A súa construción, xunto coa da capela 

anexa, atribúeselle ao alcaide (encargado da administración 

e mantemento dun castelo ou fortaleza) da Casa de Altamira na 

segunda metade do século XVII: Antonio de Caamaño y Quintana. 

Durante o século XIX pertenceu ás familias Ardeleiros e Teixeiro, e en 

1880 pasou a mans de Andrés Paz Fernández. 

Boa parte do seu atractivo radica no feito de que conxuga 

elementos de moi distintas épocas: inspiración claustral propia do 

Renacemento tardío, capiteles neoxónicos e neodóricos, palmeiras que 

lembran o "gusto indiano" típico dos emigrantes decimonónicos... 

Malia que estamos a falar dunha propiedade privada, é moi 

recomendable achegarse á entrada e contemplar os seus exteriores. 

  

Pazo de Trasariz.    Castelo de Vimianzo de noite. 
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 Tamén gozan de gran fama os penedos de Pasarela, que se 

atopan no límite entre os concellos de Laxe e Vimianzo. Trátase de 

enormes bloques de granito de case 300 millóns de anos de antigüidade 

que presentan formas moi variopintas, nomeadamente, figuras humanas 

e animais froito da erosión. Os penedos conforman unha paisaxe 

espectacular digna de ser observada, fotografíada e filmada. 

O seguinte vídeo fai un percorrido por esta fermosa rexión da 

nosa costa: http://www.youtube.com/watch?v=bRwWFW08QhM. 

 

O recente descubrimento do castro de As Barreiras (Ogas) 

supuxo un fito histórico, non só en Vimianzo e na propia Costa da Morte, 

senón tamén en toda Galicia, xa que, en tan só quince días de 

escavacións, descubríronse varias vivendas e centos de pezas 

orixinarias da época castrexa. 

 

 
    Imaxe dunha das vivendas atopadas.     Vista aérea do castro de Ogas. 

 

Tamén son moi recomendables as Torres de Cereixo (unha casa 

- torre pertencente á feligresía de Santiago de Cereixo) e mailo dolmen 

de Pedra Cuberta. 
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 Torres de Cereixo.   Dolmen de Pedra Cuberta. 

 

ÓNDE COMER 

· Restaurante Pastoriza: 

- Enderezo: Rúa Blanco Rajoy, Nº77. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 61 10 

- Enderezo electrónico: info@casapastoriza.com 

 

· Restaurante Santos: 

- Enderezo: Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 73 14 

- Enderezo electrónico: restaurante.santos@gmail.com 

 

· Restaurante Vázquez: 

- Enderezo: Rúa Blanco Rajoy, Nº93. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 62 99 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Parrillada Montevideo: 

- Enderezo: Rúa Blanco Rajoy, Nº80. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 62 18 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Mesón A Lagoa: 

- Enderezo: Estrada Baio – Vimianzo, Km. 3. A Lagoa (Vimianzo). C.P. 

15129 

- Teléfono: 981 71 61 13 
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- Enderezo electrónico: info@mesonalagoa.com 

 

· Parrillada Edreira: 

- Enderezo: Ogas. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 64 74 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Parrillada París: 

- Enderezo: Lugar de Cerván – Castrelo, Nº15. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 63 05 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Montreux 2: 

- Enderezo: Lugar de A Piroxa. Vimianzo. C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 83 23 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante O Castillo: 

- Enderezo: Rúa A Torre, Nº37. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 60 15 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Pareisales: 

- Enderezo: Caxadas, s/n. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: - 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Vía Rápida: 

- Enderezo: Rúa Blanco Rajoy, Nº14. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 60 05 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Casa Sabina: 

- Enderezo: Rúa Blanco Rajoy, Nº25. Vimianzo. C.P. 15129 
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- Teléfono: 981 71 61 58 

- Enderezo electrónico: info@casasabina.net 

 

ÓNDE DURMIR 

· Casa Rural Os Batáns: 

- Enderezo: Mosquetín (Vimianzo). C.P. 15129 

- Teléfono: 981 73 14 56 / 606 79 04 44 

- Enderezo electrónico: info@osbatans.com 

 

· Casa Pastoriza: 

- Enderezo: Braño, s/n. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 61 10 

- Enderezo electrónico: info@casapastoriza.com 

 

· Casa da Foxa: 

- Enderezo: A Costiña – Calo (Vimianzo). C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 71 39 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hostal – Restaurante Pastoriza: 

- Enderezo: Rúa Blanco Rajoy, Nº77. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 61 10 

- Enderezo electrónico: info@casapastoriza.com 

 

· Pensión – Restaurante Santos: 

- Enderezo: Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 73 14 

- Enderezo electrónico: restaurante.santos@gmail.com 

 

· Pensión Quilmes: 

- Enderezo: Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 66 58 / 606 88 01 34 

- Enderezo electrónico: akhesadamabiah@gmail.com 
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· Pensión – Restaurante Vázquez: 

- Enderezo: Rúa Blanco Rajoy, Nº93. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 62 99 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Pensión – Parrillada Montevideo: 

- Enderezo: Rúa Blanco Rajoy, Nº80. Vimianzo. C.P. 15129 

- Teléfono: 981 71 62 18 

- Enderezo electrónico: - 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

O fútbol e mailo fútbol sala son os deportes reis no concello de 

Vimianzo. Mención especial merecen o Soneira, que milita en 

Preferente Autonómica, e mailo Fisober FSF (Fútbol Sala Feminino), 

con cadanseu equipo en Autonómica Feminina e en Provincial Feminina. 

O outro representante do deporte vimiancés é o Vimianzo, que se atopa 

en Segunda Autonómica. E todo isto sen esquecer aos xuvenís do 

Soneira, referentes no fútbol base da bisbarra. 

 

FESTAS 

Vimianzo é un concello moi prolífico en festas, debido, entre outras 

cousas, ao elevado número de parroquias coas que conta. As citas máis 

destacadas do ano son as que seguen: 

- San Vicenzo: 22 de xaneiro, Vimianzo. 

- San Antón: 13 de xuño, Carnés. 

- San Pedro: 29 de xuño, Berdoias. 

- San Cristovo: 10 de xullo, Carnés. 

- Santiago Apóstolo: do 24 ao 28 de xullo, Cereixo. 

- Festas do Verán: 1ª ou 2ª fin de semana de agosto, Vimianzo. 

- San Antón: 2 e 3 de setembro, Baíñas. 

- Virxe da Fátima: xoves e venres despois da Barca de Muxía, 

Cambeda. 
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PUBS E DISCOTECAS 

Vimianzo é un dos puntos máis concorridos cada venres pola noite. A 

oferta de ocio está capitalizada pola cervexería Risco e pola Sala 

Soco, xunto co pub Ti verás. 

 

OCIO ALTERNATIVO 

Ademais do exposto ata o de agora, a Casa da Cultura estase a 

converter no epicentro da vida cultural do concello vimiancés. Nela 

podemos asistir a representacións teatrais, exposicións, concertos, 

conferencias, galas e congresos, por citar só algunhas posibilidades. 

 

 Tamén podemos achegarnos ata o ximnasio ou ata a piscina 

(neste último caso, só no verán) para practicar deporte e mellorar o noso 

estado físico. 

 

PERSOEIROS 

Vimianzo conta con varios persoeiros ilustres entre os seus veciños. 

Algúns deles forman parte do pasado e xa non se atopan entre nós, 

mentres que outros son protagonistas da actualidade social do concello. 

 

 Entre os primeiros figuran o cabo da División Azul José Méndez 

Lema, un dos heroes da batalla de Krasny Bor, e mailo beato Carmelo 

Juan Pérez Rodríguez, párroco salesiano que foi asasinado durante a 

Guerra Civil polas súas crenzas. 

 

Quizais o vimiancés máis famoso sexa o escritor e xornalista 

Manuel Rivas (24 de outubro de 1957), colaborador habitual de ‘El País’ 

e autor de obras tan célebres como Que me queres, amor?, O lapis do 

carpinteiro ou Todo es silencio –esta última é unha das novidades máis 

destacadas da narrativa española-. 

 

O seu fillo, Martiño Rivas (10 de xaneiro de 1985), tamén é unha 

celebridade, non só na Costa da Morte, senón tamén en toda España, 

onde está a despuntar como actor. Tralo seu paso polo colexio San 
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Vicenzo de Vimianzo, Martiño trasladouse a Londres para cursar o 

bacharelato. Xa de volta, estudou Comunicación Audiovisual na 

Universidade de Santiago de Compostela (USC). A súa andaina como 

actor comezou con tan só 13 anos, cando se incorporou ao reparto da 

serie da TVG Mareas Vivas. A fama, non obstante, chegoulle da man da 

serie de Antena 3 El Internado e do filme Los girasoles ciegos. Ambas 

interpretacións servíronlle para conquistar numerosos galardóns e para 

ser nominado ao premio Goya na categoría de “Mellor actor revelación”. 
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• Zas. 

No entorno de Zas conflúen espazos naturais que convidan a relaxarse 

e evadirse, monumentos moi apetecibles para os visitantes e 

establecementos de turismo rural que gozan de moi boa acollida. 

 

ESPAZOS NATURAIS 

 

 

 

Zas ten na súa carballeira o seu gran emblema paisaxístico, xa que é 

un dos rincóns máis máxicos e especiais da Costa da Morte pola súa 

beleza e pola paz interior que invade ás persoas que a percorren. No 

inverno ten o seu encanto ver cómo as gotas de chuvia salpican a 

paisaxe e intensifican o seu verdor, mentres que no verán é sumamente 

gratificante dar un cálido paseo baixo os raios do sol ou tumbarse á 

sombra dunha árbore a botar unha sesta. Tamén é un espazo ideal para 

un día en familia, xa que alí podemos merendar ou xogar cos nenos, tal 

como podemos apreciar no seguinte vídeo, que recolle as posibilidades 

que nos brinda este lugar da Costa da Morte. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bnFxhWK0-L0 

 

Ademais, a carballeira acolle cada verán un festival de música 

celta que goza de sona en toda Galicia. A continuación podemos ver 

unha pequena mostra do que foi a última edición. En concreto, 



 76 

escoitamos unha peza interpretada por Kepa Junkera e Xosé Manuel 

Budiño. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DvRxp98vhVs 

 

MONUMENTOS E MUSEOS 

O máis sobranceiro do concello de Zas son as Torres do Allo, un dos 

pazos máis antigos de Galicia. Foi construído polo fidalgo Gómez de 

Rioboo Vilardefrancos durante a primeira metade do século XVI –polo 

tanto, de estilo renacentista-. O edifico consta de dúas torres e un longo 

corpo central que as une. O máis interesante dende o punto de vista 

arquitectónico son as propias torres –adornadas con elementos góticos- 

e mailos escudos –neles están representados os símbolos das familias 

Rioboo (torre envolta en silvas), Caamaño (piñeiro e lanzas), Seixas 

(cinco pombas), Losada (dous lagartos baixo unha lousa) e Figueroa 

(cinco follas de figueira)-. Na actualidade, o pazo foi reconvertido en 

museo e está tutelado pola Deputación de A Coruña. 

 

 

 

 O seguinte vídeo amosa a sobriedade deste pazo zasense: 

http://www.youtube.com/watch?v=sgZgOZS74eI. 
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O Dolmen da Piosa atópase no interior dunha gran explotación 

de eucaliptos. Estes dificultan o avistamento do dolmen dende lonxe, 

sobre todo cando alcanzan un tamaño considerable. Segundo aparece 

recollido na páxina web do Concello, o poeta pontecesán Eduardo 

Pondal consideraba que baixo o Dolmen da Piosa está soterrado o 

mítico guerreiro celta Brandomil, tal como recollen os seguintes versos: 

Arca antiga da Piosa... 

debaixo das túas antes 

está o valente Brandomil 

No seguinte vídeo podemos recrearnos cos detalles desta peza 

arquitectónica. 

http://www.youtube.com/watch?v=eMNrYncEG2Q  

 

 

A Ponte de Brandomil pertence á época romana, e aínda hoxe é 

evidente o seu bo estado de conservación. Segundo apuntan moitos 

cronistas, ahí estaba a vila de Grandimirum no século III. Nesta zona 

atopáronse restos romanos, entre os cales destaca un ara consagrada 

ao deus celta Cosus. Moi préto da ponte hai un castro celta. En data 

recente apareceu un enorme mexillón de río con máis de cen anos de 

idade. 
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ÓNDE COMER 

· Restaurante A Lareira: 

- Enderezo: Campo do Rollo. Baio (Zas). C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 81 49 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante As Torres: 

- Enderezo: O Allo, Nº3. Baio (Zas). C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 91 33 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Casa Cruz: 

- Enderezo: Rúa Bispo Romero Lema, Nº24. Baio (Zas). C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 80 12 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Pizzería Tívoli: 

- Enderezo: Travesía de Santiago, Nº13. Zas. C.P. 15850 

- Teléfono: 981 75 10 85 

- Enderezo electrónico: - 
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· Restaurante Soneira: 

- Enderezo: Rúa Galicia. Zas. C.P. 15850 

- Teléfono: 981 71 81 41 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Pizzería Venezia: 

- Enderezo: Avenida da Coruña. Baio (Zas). C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 91 35 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Raxería Os Arcos: 

- Enderezo: Avenida da Coruña. Baio (Zas). C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 83 40 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Restaurante Palacio de Cristal: 

- Enderezo: O Allo, Nº56. Zas. C.P. 15850 

- Teléfono: 981 70 90 72 / 667 75 72 98 

- Enderezo electrónico: jbg.palaciodecristal@gmail.com  

 

· Restaurante O Gaiteiro: 

- Enderezo: Rúa Progreso, Nº13. Zas. C.P. 15850 

- Teléfono: 981 75 10 57 

- Enderezo electrónico: - 

 

ÓNDE DURMIR 

· A Casona: 

- Enderezo: Baio Pequeno. Zas. C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 82 54 / 636 05 29 69 

- Enderezo electrónico: acasonabaio@gmail.com 
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· As Canceliñas: 

- Enderezo: O Rueiro da Cancela. Baio (Zas). C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 80 12 

- Enderezo electrónico: - 

 

· O Rueiro: 

- Enderezo: O Rueiro da Cancela. Baio (Zas). C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 80 12 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Hotel rústico Casa do Vento: 

- Enderezo: Zas. C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 80 59 

- Enderezo electrónico: hcasadovento@terra.es 

 

· Hostal Miñones: 

- Enderezo: Rúa Obispo Romero, s/n. Baio. C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 82 58 / 658 78 54 40 

- Enderezo electrónico: - 

 

· Pensión – Parrillada As Torres: 

- Enderezo: O Allo, Nº3. Baio (Zas). C.P. 15150 

- Teléfono: 981 71 91 33 

- Enderezo electrónico: - 

 

EQUIPOS DEPORTIVOS 

O Zas –Primeira Autonómica- e mailo Baio –Segunda Autonómica- son, 

xunto cos seus equipos xuvenís, os máximos expoñentes do deporte no 

concello zasense. 

 

FESTAS 

A Festa da Carballeira, que se celebra en Zas o primeiro sábado de 

cada mes de agosto, é un dos maiores atractivos do concello de Zas, xa 
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que atrae a milleiros de persoas cada ano. As outras festas de 

relevancia no concello son as seguintes: 

- Virxe do Carme: 15, 16 e 17 de xullo, Zas. 

- San Cristovo: 10 e 11 de xullo, Baio. 

- Santa María: Primeira fin de semana de setembro, Baio. 

 

PERSOEIROS 

Destacaremos aquí a labor de Enrique Labarta Pose, Eugenio Romero 

Pose e Jorge Mira. O primeiro naceu en Baio o 22 de xullo de 1863 e 

faleceu en Barcelona o 13 de maio de 1925. Destacou pola súa labor 

como xornalista e como poeta. Durante a súa estadía en Santiago de 

Compostela –onde cursou Dereito- trabou amizade con intelectuais da 

talla de Valle-Inclán ou Alfredo Brañas. Ingresou na Administración 

Pública da man de Eduardo Vicenti. O colexio público de Baio leva o seu 

nome. 

 

Eugenio Romero Pose foi natural de Santa María de Baio (1949 

– 2007), e destacou como crego e como escritor. O seu principal mérito, 

nembargantes, foi que chegou a ser Bispo Auxiliar de Madrid. 

 

Jorge Mira (30 de outubro de 1968), pola súa parte, é un dos 

galegos de moda na actualidade. Ademais de Catedrático de Física, é 

investigador, divulgador científico e colaborador en diversos medios de 

comunicación (entre outros, é o asesor en temas científicos do programa 

da TVG Cifras e letras). Tamén é o artífice do Programa ConCiencia –

unha iniciativa de divulgación científica que se desenvolve coa 

participación de distintos premios Nobel- e autor do libro A ciencia no 

punto de mira. 
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     Os faros da Costa da Morte. 

     Os mellores pazos da Costa da Morte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.gdrcostadamorte.com 

http://gdrcostadamorte.wordpress.com 

http://www.camarinas.net  

http://www.concellocee.es  

http://www.concellodecarnota.com  

http://www.concellodezas.org  

http://www.concellofisterra.com  

http://www.concellomuxia.com  

http://www.corcubion.info  

http://www.costameiga.com 

http://www.dumbria.com  

http://www.finisterrae.org 

http://www.hotelescostadamorte.com 

http://www.mazaricos.net  

http://www.neria.es 

http://www.quepasanacosta.com 

http://www.todocostadamorte.com 

http://traballarnacosta.blogspot.com 

http://www.vimianzo.es  
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7. Agradecementos. 

Esta guía non sería posible sen a colaboración doutras persoas. Dende 

aquí queremos felicitar aos responsables de portais como 

http://www.costameiga.com, http://www.finisterrae.org, http://www.neria.es e 

http://www.quepasanacosta.com pola súa labor de recompilación de 

información e fotos sobre a Costa da Morte, e por difundir a súa imaxe polo 

mundo adiante. Tamén queremos dar as gracias a TANIA RODRÍGUEZ 

MARTÍNEZ, que nos enviou por correo electrónico un interesante 

documento sobre os puntos turísticos da zona, e a SANTIAGO 

RODRÍGUEZ FIGUEROA, que nos proporcionou algunhas fotos da súa 

colección persoal. Ademais das xa publicadas, a continuación podedes ver 

algunhas máis. Agardamos que a presente guía sexa do voso agrado! 

 

 

 

 


