
Ortigueira é un concello da provincia de A Coruña situado ó nordeste 
desta, é o máis grande e poboado da comarca de Ortegal. Ten unha 
poboación de 8.000 persoas habitando unha superficie de 214 km²,. Ten 
unha densidade de población de 36.31 habitates / km². 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/gl/b/b0/Situacion_Ortigueira.PNG


Os celtas asentáronse na zona de Ortigueira e temos constancia diso 
polos restos aparecidos na Serra da Capelada e Faladoira, entre os que 
destacan o do Castro da Torre e o Dolmen da Cruz da Faladoira que son 
restos  da idade de  bronce. 
            

 A finais do século I esta comunidade celta sofre un período de 
romanización e debido a que foron atopados diversas ánforas e figuras 
romanas. Posteriormente teñen lugar invasións suevas e  doutros pobos do 
norte. 

 

 
 
A finais do século VIII o rei Alfonso II dirixe un proceso de 

repoblación que reparte as terras entre as principais familias da época e a 
mediados deste século temos as primeiras referencias a Santa Marta de 
Ortigueira situada no condado de Trastámara.  

 
Facilitouse grazas ós diversos privilexios reais coma a construcción de 

murallas e o porto ou o comercio co estranxeiro que provocan un aumento 
da riqueza cultural e económica da poboación. O centro defensivo da vila foi 
a fortaleza de Santa Marta que pasou por varias mans ata a súa destrucción 
no século XVIII. 

 
A orde dos dominicos establécese construindo en estramuros o 

Convento de Santo Domingo a principios do século IV. Os peregrinos que 
facían o camiño de Santiago costeiro que viñan de Europa tiñan unha 
parada obrigatoria neste convento. 

 
A industria conserveira sofre un forte impulso no século XVII coa 

chegada dos cataláns que coas súas técnicas de salazón permitian unha 
mellor conservación do peixe. 

 
As diversas guerras e epidemias de principios do século XIX provocan 

un retroceso en toda Galicia e evidentemente en Ortigueira. A mediados 
deste século a emigración a América convírtese na única saída destas 
xentes. Ortigueira foi un dos municipios que mais emigrantes aportou a este 
éxodo. Parte destes inmigrantes a súa volta cargados de diñeiro inverten na 
terra da que tanta morriña sentiron aqueles anos nos que estiveron en 
terras indianas. 

        A finais do século XIX e principios do XX a industria do peixe e o 
comercio marítimo, son as principais fontes de riqueza. 
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Arredor do ano 1900 o alcalde non era elixido pola corporación senón 
pola monarquía. En 1801 o condado de Santa Marta pertencía a unha das 
sete provincias de Galicia , á de Betanzos. 

 
Trala reorganización administrativa o señorío quedou dividido en 

cinco concellos, pero en 1849 fusionáronse catro deles para formar o 
municipio de Ortigueira. No ano 1988 Cariño constituiu un novo concello 
independente de Ortigueira. 

 
Na actualidade a corporación municipal de Ortigueira está 

representada por tres partidos políticos:PP,PsdeG-PSOE e o BNG. 
 
O PP ten oito concelleiros, o PSOE ten tres e o BNG ten dous. 
O alcalde ata uns meses era Antonio Campo que dimitiu deixando a 

alcaldía despois de oito anos de mando. 0 seu cargo xa está ocupado 
definitivamente.    

 

Recentemente o ata agora alcalde veuse salpicado pola polémica 
dunhas imaxes comprometidas nas que estaba de noite no bar de Ibiza de 
Pocholo, acompañado de dous gaiteiros. Campo estaba un pouco bébedo e 
bailou e cantou con Pocholo ó ritmo das gaitas Galegas.Foi criticado 
duramente por estas imaxes e tiveron gran trascendencia nos medios de 
comunicación.                                 
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PPPRRRAAAIIIAAASSS   
   

Morouzos / Cabalar 
 
         Tres quilómetros de area distinguidos coa Bandeira Azul Europa. 
 
         A praia de Cabalar é a máis interior da Ría, de areas finas e augas mansas. A 
continuación dela atópase a de Morouzos, orientada cara ao norte na desembocadura 
da Ría. Nos seus 3 quilómetros de lonxitude recóllense as areas procedentes do río 
Lourido e do mar aberto. Estas forman ademais unha barreira natural na 
desembocadura da ría de Ladrido. 
 
            É esta a praia máis importante do municipio, de area fina e moi escura. 
Ocasionalmente presenta risco de resaca. A natureza formou un cordón dunar de 
gran beleza entre o areal e o extenso piñeiral, que dispón de lareiras, bancadas e 
xogos infantís. 

 

Características xerais: 
Lonxitude da praia 2.000 metros 
Anchura media 110 metros 
Paseo marítimo non 

Tipo de praia: 
Tipo de area escura 
Condicións de baño ondada moderada / ventosa 
Nudista non 

Aspectos ambientais: 
Presencia de vexetación si 
Zona protexida si 
Bandeira azul si 

Seguridade: 
Equipo de vixilancia si 
Sinalización de perigo si 
Equipo de salvamento si 

Accesos: 
Sinalización accesos si 
Accesos minusválidos si 

Transporte: 
Aparcadoiro si / non vixilado / menos de 100 prazas 

Servizos: 
Aseos si 
Duchas si 
Servizo de limpeza si 
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Pasarelas de acceso si 
Kioskos balnearios si 
Porto deportivo Porto deportivo de Ortigueira 

Distancia 4 km. 
 
 
A Concha 
                      
      Praia tranquila de area dourada e distinguida coa bandeira azul 
Na parroquia de Espasante, este extenso areal sitúase a carón da Vila, 
xunto ao porto. É unha praia moi longa, de area fina e limpa. Os seus 
fondos lisos non presentan practicamente ningún perigo por mor da resaca. 
 

Características xerais: 
Lonxitude 1.000 metros 
Anchura media 30 metros 
Paseo marítimo si 

Tipo de praia: 
Composición rochas, grava e area 
Tipo de area dourada 
Condicións de baño ondada moderada 

Aspectos ambientais: 
Presencia de vexetación si 
Bandeira azul si 

Seguridade: 
Equipo de vixilancia si 
Sinalización de perigo si 
Equipo de Salvamento si 

Acceso: 
Sinalización accesos si 
Accesos minusválidos si 

Transporte: 
Aparcamento si / non vixilado / nº de prazas: 50 

Servicios: 
Aseos non 
Duchas si 
Papeleiras si 
Servizo de limpeza si 
Pasarelas acceso si 
Alquiler de náuticos si 
Porto deportivo Porto deportivo de Ortigueira 

distancia: 6 km. 
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Observacións: A praia está a quedar sen area na súa parte sur, debido 
posiblemente ás obras do dique de abrigo do porto. 

 
 

 
 
 
 
Obreiro / Santa Cristina 

 
        Pequena cala dourada. Dende a mesma praia accédese, mediante 
unhas escaleiras, a unhas termas romanas existentes nas inmediacións. 
Este areal atópase separado do areal de Espasante polas instalacións 
portuarias. 
 

 Lonxitude praia 40 metros 
Anchura media 10 metros 
Grao de ocupación baixo 
Grao de urbanización illada 
Paseo marítimo non 
 

 

 

Arxua 
 
        Pequeno areal dourado. 

Características xerais: 
Lonxitude praia 170 metros 
Anchura media 20 metros 
Grao de ocupación Baixo 
Grao de urbanización Illada 
Paseo marítimo non 
   

 

 
Bimbeiro                        
 
         Un regato provoca constantes variacións na súa forma. Nesta praia de 
area fina desemboca un pequeno regato que fai variar a súa  conformación. 
Esta praia comparte o equipo de salvamento coas de San Antón e A Concha 
de  Espasante. 
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O Picón 
 

A parroquia de Loiba atesoura esta praia tranquila e solitaria. Ideal 
para a práctica do surf. Debido as fortes ondas á resaca e ao vento pódese 
considerar unha areal virxe. Está vixiada por uns imponentes cantís. 
 
 
 
 
 
Ladrido 

 
        É unha pequena praia e a illa de San Vicente dalle a súa protección. 
Está moi influenciada polas mareas, o que orixina constantes trocos na súa 
forma. A lonxitude da praia é de 20 metros e ten unha anchura media de 10 
m.  Non  dispón  de  Bandeira  Azul. 
 

 
 
 
Fabrega e O Carro 
 
        O mar e o vento baten esta praia de area fina. A carón dela está 
Furada, unha diminuta praia de area fina, nos rochedos dos Castros. Neste 
punto hai unha pequena cala de seixos moi resacosa. Só é posible o acceso 
a pé. 
 
O Sarridal 
 
        Acceso a pé para esta praia aberta ó mar lindada por uns fermosísimos, 
impresionantes e rocosos cantís.  
   
    *Todas estas praias son dunha impresionante beleza, non están nada 
masificadas a maioria delas teñen cantís, o que fai que estas praias sexan 
únicas. 
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MMMOOONNNTTTEEESSS   
   
   

Serra  da  Capelada 
 
        Cunha extensión de 11.600 hectáreas esténdese en dirección 
Sudoeste – Nordeste dende a vila de Cedeira cara o cabo  
Ortegal. Neste punto conforma unhas pequenas illas rochosas coñecida A 
Serra da Capelada está catalogada como Zona de Interese Natural  como 
Os Aguillóns. Os montes de Landoi e os penedos de San Adrián que chegan 
a  altura  de  600  metros.  
Os cabalos salvaxes son asiduos deste retiro do estrés das cidades. 
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ROTAS 
 
 

 
 
 
 
*Estas son as rotas máis importantes: 
 
 
 
Os arredores de Santa Marta: 

 
         Nesta ruta atópase o pazo de Brandariz, dende onde se divisa unha 
fermosa panorámica de Santa Marta e a súa tamén fermosa ría. 
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Ribeiras do río Mera: 

 

         Este río atravesa un fermoso val que posúe un microclima 
especialmente beneficioso para as árbores froiteiras. Neste río atópase un 
femoso viaduto con numerosos arcos, pol o que pasa a vía de tren.  
 

 
 

 

 

 
Castelo do Casón: 

 

O castelo era unha antiga torre de vixianza da alta Idade Media, 
dende a que se controlaba toda a Ría dende Estaca de Bares ata Sismundi. 
De estrutura circular tiña tres murallas e un foso como defensa, ás quen se 
unían ao forte desnivel que hai ata o río Casón. 

Neste río, aos pés do castelo, sitúase unha pequena fervenza 
chamada o pozo do inferno. Foi o historiador Ramón Bascoy quen lle deu 
nome ao ver esculpido na rocha un cancerbeiro gardando o acceso ao 
inferno. A fervenza é de moi difícil acceso, debido á forte pendente e ao 
frondoso eucaliptal. 
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RRRÍÍÍOOOSSS   
 
 

O único río próximo a Ortigueira é o río Mera.O río Mera pertence á 
vertente cantábrica, Percorre unha distancia de 29 km, facendo  fronteira 
entre os concellos das Somozas, As Pontes de García Rodríguez, Cerdido e 
Ortigueira, onde desemboca (levando case sempre a dirección sur-norte) na 
ría de Santa Marta de Ortigueira, formando a enseada do mesmo nome. O 
longo do percorrido recibe varios regatos, sendo o principal o Pulgueiro ou 
Pulgueira, que lle chega pola dereita. 
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IIINNNVVVEEERRRTTTEEEBBBRRRAAADDDOOOSSS   
 

Elona quimperiana (Caracol endémico dos robledais) 

É un caracol de tamaño considerable que habita nas zonas arboradas 
da Bretaña francesa e da Cordilleira cantábrica. Debido á súa limitada e 
parti-cular distribución está protexido en Francia e España. 

Debido á súa forma e coloración, o caracol de quimper adoita 
confundirse co Planorbis corneus, gasterópodo de auga doce moi 
empregado nos acuarios. 

A cuncha do caracol mide uns 30 mm de diámetro e uns 12 mm de 
altura, estas medidas o conberten nun dos caracois maiores da fauna 
galega. A súa característica máis destacada son os seus laterais cháns. 

Foi en 1817 cando un naturalista interesouse por primeira vez polo 
caracol de Quimper. Os primeiros especimes do caracol foron recollidos na 
área de Quimper, sendo enviados ao Barón André de Férussac quen, en 
1821, describiu á especie baixo o nome de Helix quimperiana. Durante 
décadas, malacólogos e naturalistas seguiron traballando para establece-la 
súa distribución. Inicialmente foi descuberto na Bretaña, máis adiantes en 
España en 1855 e no País Vasco Francés en 1853, sendo coñecida a súa 
distribución xa a finais do século XIX. 

Ao sur do golfo de Biscaia, o caracol de Quimper habita ao pé dos 
Pirineos, estendéndose a súa distribución ao longo do Cordal Cantábrico ata 
Galiza. En 1992 descubríronse por primeira vez novas poboacións ao sur do 
río Ebro, na Rioxa. 

 
 
 
 
 
 
 
Lucanus cervus (Cervo voador). 
 

Recibe este nome en referencia ás súas grandes mandíbulas, que se 
asemellan moito aos cornos dos cervos. Estas mandíbulas poderían chegar 
a ser tan longas como todo o corpo do insecto que, en algunhas especies 
tropicais mide ata 10 cm. As femias teñe mandíbulas máis pequenas que 
usan para escavar galerías na madeira podre, onde depositan os seus ovos. 
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Os cervos voadores acostuman a ser negros, pardos, vermello inten-

so, verdes ou amarelos e, a pesar das súas incómodas mandíbulas, poden 
voar. 

 
En todo o mundo existen unhas 900 especies de cervos voadores. 
Prosperan sobre todo en bosques húmedos nos que hai moitos tron-

cos de árbore en descomposición. 
 

 
 
 

VVEERRTTEEBBRRAADDOOSS  
  

PPEEIIXXEESS::  
 

 
Salmo salar (salmón común) 

 
O corpo do salmón é alongado e está cuberto por pequenas escamas 

redondeadas e con bordes lisos, ten tamén unha aleta carnosa entre a aleta 
dorsal e a cola. É moi apreciado polos pescadores deportivos e pola súa 
tenra carne. 

 
Os salmóns comen peixes máis peqenos ca eles, crustáceos e 

insectos. 
 
Estes peixes, en estado natural, crece nos mares do hemisferio norte 

e reprodúcese nos seus ríos e lagos. Moitos deles regresan da mar aos ríos 
para desovar, e as crías emigran das correntes de auga doce ao mar unha 
vez que alcanzan a madurez.  

 
Cando chegan á súa etapa de madurez, inician o percorrido augas 

arriba polo río para chegar ao lugar onde foron incubados, e alí, desovar. 
Dependendo da temperatura da auga, o embrión tarda en desarrollar e saír 
do ovo entre un e dous meses. Pero aínda necesita un mes máis para poder 
desprazarse e empezar asubsistir por sí mesmo.  

 
Cando alcanzan os 100 gr. de peso, inician o percorrido río abaixo e, 

cando están chegando ao mar xa se lles produciu o cambio fisiolóxico para 
que o seu sistema poda separar e descartar a sal que entrará ao seu corpo 
no mar, chamándoselles smolts. 
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BOGA (Chondrostoma polylepis) 
 
É un peixe de talle medio que non alcanza os 50 cm., moi alongado, 

con pequenas e numerosas escamas (59-78), a súa boca ínfera posee no 
beizo inferior una lámina córnea. 

 
É unha especie gregaria que forma grandes cardúmenes e exclusiva 

das augas doces. Hai tres formas de boga diferenciadas.  
 
Son difíciles de observar xa que prefiren augas profundas. Sen em-

bargo, na época de reproducción, durante marzo e abril realizan especta-
culares migracións augas arriba, sendo entón fácilmente observables. 

 

 
 
 
 
 
 
 

MMAAMMÍÍFFEERROOSS::  
 

Morcegos: 
 

Rhinolophus ferrumequinum (Morcego grande de ferradura) 
 
Grazas ás estruturas membranosas que ten en torno ó seu nariz é 

capaz de captar os ultrasonidos producidos por outros morcegos a unha 
enorme distancia. 

A familia de morcegos está composta por unhas 70 especies que 
habitan en Eurasia e, sobre todo, África. Das 70 especies existentes, 5 
viven en Europa e 4 en España. 

 
Para distinguir as 3 especies coñecidas na Serra de Baza, hai que ter 

en conta dous elementos: tamaño do animal e forma da silla (estruturas 
membranosas situadas ao redor do seu nariz) vista de perfil. 
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Nutria (Lutra Lutra) 
 
É un mamífero da familia dos mustélidos de hábitat acuático. 

Nótaselle o parentesco coa comadrexa, o armiño, etc., pola súa forma 
alongada, as aúas patas cortas, o seu fociño chato e o seu cranio alongado. 

 
Caracterízase polo seu gran tamaño (entre 62 e 69 cm de corpo, e 

entre 37 e 42 cm de cola; o seu peso está nos 11 kg. aproximadamente). 
 
Aliméntase de crutáceos, peixes, ranas, etc..., e a miúdo xoga cosa 

súas presas durante un rato, cousa que lle valeu o nome de gato de auga 
nalgúns lugares. 

 

   
 
 
 
 
 
 
MUSTELA ERMINEA (ARMIÑO) 
 
É un dos carnívoros máis pequenos do mundo, pero tamén un dos 

máis sanguinarios. Está moi extendido por Europa, viven nos bosques e na 
estepa. Acostuma a establecer o seu domicilio baixo un montón de pedras 
ou nun madrigal coidadosamente disimulada,por exemplo, entre setos. 

 
Aliméntase básicamente de roedores, e pasa o día en varias fases de 

actividade entrecortada por periodos de soño máis ou menos prolongados. 
 
O armiño é terrestre, e non trepa, aínda que está dotado dunha gran 

axilidade e esalta maravillosamente. Nas llanuras e nas rexións meridionais, 
conserva o seu pelaxe marrón co ventre branco durante todo o ano. En 
cambio, na montaña e nas rexións máis frías cambia de cor depois da súa 
muda de outono, volvéndose enteiramente branco. Únicamente o pincel de 
pelos qu adorna o remate da súa cola permanece sempre negro. 

 
Antigamente cazábase ao armiño pola súa suave pel, dunha gran ca-

lidade, e da que se conefccionaban fermosos abrigos. Actualmente 
reemprazuse a pel de armiño pola de cría de bisón. 
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RRÉÉPPTTIILLEESS  EE  AANNFFIIBBIIOOSS::  

 
Chioglossa lusitanica (Salamandrita rabilarga) 
 

Mide cerca de 13 cm. en total, tendo en conta que a súa cola é tres 
veces o seu corpo. Ten dúas liñas douradas lonxitudinais que se unen nunha 
soa que percorre todo o corpo ata a cola. A súa cola e característica e serve 
de importante órgano de acumulación de reservas, variando o seu grosor ao 
longo do ano, ata o punto de que a súa rexeneración impide a formación de 
ovos ás femias que perderon a cola. 

 
Aliméntase de arácnidos, larvas de insectos, dípteros... 
 
O seu hábitat é montañoso e consiste fundamentalmente en sombras 

veciñas a pequenos cursos de auga con corrente débil, con vexetación 
higrófila nas ribeiras (musgos). Non acostuma a alonxarse moito dos 
regatos. 

 

    
 

Lacerta schreiberi (Lagarto Verdinegro) 
 
Lagarto robusto de tamaño medio cunha lonxitude de corpo de 131 

mm., e cola intacta de 1’5 a 2 veces a lonxitude do corpo. Os machos teñen 
o dorso verde finamente punteado de negro e durante o celo adquiren unha 
coloración azul moi intensa na cabeza. O dorso das femias adultas pode ser 
verde ou pardo e acostuma a ter manchas negras grandes con ocellos 
brancos nos costados. Collar de borde aserrado e 8 ou 10 filas lonxitudinais 
de escamas ventrais. 
 

      
 
 
 
 
 
 

 16



Discoglossus galganoi (Sapo Pintollo) 
 
Mide entre 5 e 7’5 cm. Ten o fouciño longo e puntiagudo, a súa 

lengua ten forma de disco, dispón duns dedos cortos. A súa cor varía entre 
gris claro o aceitunado, tirando a vermello. 

 
Ocupa a meirande parte da Península Ibérica. O seu hábitat atópase 

en ríos, regatos, charcas, fontes, ou rodeados por vexetación semiacuática; 
incluso en augas algo salobres dende o nivel do mar ata os 1600 m de 
altitude.  

 
Aliméntase de insectos e larvas, puidendo chegar a capturar crías de 

rato os máis grandes ejemplares de este sapo. 
 

          
 
 
 
 
 

Natrix natrix (Culebra de Collar) 
 
Pode alcanzar os dous metros de lonxitude. A súa cor é varía entre 

pardo, rde escuro, gris ou negro; en a parte inferior do corpo máis clara. 
Presenta manchas negras. Algúns amosan unha especie de collar 
característico amarelo ou anaranxado.  

Aliméntase de anfibios, e pode cazar pequenos mamíferos e peixes. 
As femias son maiores que os machos. 

 
O seu hábitat é húmido, preto de ríos, aínda que se pode atopar en 

bosques ou en mesetas. 
 
Está en perigo de extinción. 
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Vipera seoanei (Víbora galega o de Seoane) 

En Galicia hai dous tipos de víboras: a Vipera seoanei (da fotografía) 
e a Vipera latastei que é fuciñuda. Son perigrosas, sobre todo a latastei. Por 
sorte non están mismo a beira dos ríos. 

Aliméntase: nun 67% de roedores, un 15% de lagartixas, un 9% de 
anfibios, e outro 9% de aves. 

A súa picadura pode producir a morte dependendo de onde pique e 
tamén das pre-caucións que se tomen. 

Está moi adaptada a todo.  

Depende moito menos das rochas que o outro tipo de víbora. 

Vive preferentemente nas lindes e claros de fragas e carballeiras, 
mato atlántico, lindes de prados, matos, prados e brañas. Ten certa 
preferencia polo terreno pedrento, aínda que non é moi lapícola. Gústanlle 
moitos os terrenos de matorral baixo, toxos, brezos, etc. Tamén zonas de 
fentos, muros de pedra seca, apilamentos de leña, etc.   

Moitas veces inspeciona galerias de micromamíferos.  

O normal é que se atopen debaixo das pedras, en covas naturais e 
tamén baixo raiceiras de árbores. 

No inverno, fano moitas veces en grupos de ata 15 exemplares,  en 
covas de outros mamíferos abandonadas. 
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AVES::AVES   

Alcedo atthis (Martín pescador) 

Mide aproximadamente 18 cm. A súa cor é negra con transición a 
laranxa na zona máis cercana á cabeza. Pesa sobre 35 gramos.  

Aliméntase de pequenos peixes que divisa dende as pólas das 
árbores. 

Habita en zonas de densa vegetación fluvial xunto a auga, a cal debe 
ser pura a cristalina. 

    

 

 

 

Ardea cinerea (Garza Real) 

É unha especie grande, que mide entre 90 e 100 cm. de altura, cunha 
envergadura de ás de 170 a 200 cm. A súa plumaxe é mayormente gris 
arriba e algo branca debaixo. 

Aliméntase de peixes de hasta 20 cm e en xeral presas de augas 
pouco profundas. 

Nidifica no alto das árbores situadas en sotos fluviais, e en carisias 
situados en amplas extensións de augas. Acostuma a formar colonias 
numerosas. 
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Chlidonias niger (Fumarel común): 

Paxaro de pequeNo tamaño, cor gris escuro na cabeza, e negro en 
ventre e peito. Agrúpase en bandadas. Acostuma a se perchar e postes e 
boias. 

Aliméntase de insectos, peixes pequenos, crustáceos e larvas de 
anfibios. 

 

    

 

 

 

Falco peregrinus (Falcón Peregrino) 

Os machos chegan ata os 38 cm. de lonxitude cun peso de 1’1 kg. As 
femias alcanzan os 48 cm., cun peso ke oscila entre 720 gramos e 1’6 kg. 
As ás teñen unha envergadura de 80-115 cm. 

A súa alimentación baséase en pequenas aves e mamíferos, sobre 
todo anfibios, peixes, morcegos e carroña. 

Habita en lugares de moita arboleda, en montañas, en cidades, o una 
tundra. 
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Gavia arctica (Colimbo ártico) 

Mide de 63 a 75 cm. de lonxitude, as súas ás teñen unha 
envergadura de 1-1’3 m. Pesa ata 3’4 kg. 

A súa dieta baséase de peixes, xa que a Gavia ártica é experta na 
arte da pesca, xa sexa introducíndose na auga para pescar en pleno vóo. 

    

 

 

 

Platalea leucorodia (Alba espátula) 

Debe o seu nome ó seu espectacular pico de 20-23 cm., o cal lle 
serve como ferramenta fundamental na búsqueda de alimento explorando 
as augas someiras. O seu tamaño está entre 80 e 86 cm. De lonxitude e 
135 cm de envergadura. Cada exemplar ten unha mancha propia na punta 
do pico, distinta da doutros exemplares desta especie, polo que pódese dicir 
que esta mancha representa o DNI de cada unha destas aves. 

Vive en estiarios mariños, marxais, lagoas ou augas costeiras. 

Respecto á súa alimentación: pesca en augas pouco profundas, como 
por exemplo lubinas, crustáceos, caracois mariños, etc.  
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Vanellus vanellus (Avefría) 

De cores moi vistosas. Ten un característico tupé no alto da súa ca-
beza. Ao voar distínguese polo seu bater de ás lento, semellante ao dunha 
bolboreta. Mide de 28 a 31 cm. de lonxitude. 

   

    
 
     
       
Vexetación na Serra Capelada: 
 

A Serra da Capelada é moi interesante dende o punto de vista botá-
nico polas rochas serpentínicas que dan lugar a solos ricos en minerais de 
ferro e magnesio provocando toxicidade sobre as plantas que se adaptaron 
a estas condicións e que originaron a aparición de plantas exclusivas da 
serra, algunhas ao borde da extinción. Pero a planta máis típica da área é a 
"herba de namorar ou namoradeira" (Armeria pubigera). Respecto ós bos-
ques aínda quedan algúns autóctonos de carballos (Quercus robur e Qpy-
renaica), de salgueiros e olmos, ademais de acebos e teixos que abundaron 
no pasado por pistas que nos da a toponimia ( San Andrés de Teixido). 

Existe tamén repoboación de castiñeiros e sobre todo, de piñeiros e 
eucaliptos. Hai un gran aproveitamento de terreos para pastos con peque-
nos vales adicados ó cultivo.         
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Vexetación nas praias: 
 
        Nas praias de Ortigueira pódense atopar algunhas prantas peculiares: 
       
-Nas dunas pódense atopar:  feo de praia, protexendo dende a primeira liña 
de praia ao resto das especies, como a herba leiteira ou o cardo da ribeira.       
-Na zona alta da praia: cebola das gaivotas e a cenoria silvestre e tamén 
liques e algúns tipos de piñeiros. 
     

 
 
#Tipos de algas nas praias de Ortigueira: 
            
· Tipos de algas segundo a súa cor : 
 

  *Vermellas ou pardas.
       

  *Verdes 
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VEXETACIÓN TÍPICA DE ORTIGUEIRA: 
 

• Neotia (spiranths aestivali) orquídea de pequenas flores despostas en 
espiral arredor do talo que podemos atopar perto dos ríos da zona. 

 
• Leucanthemun pluriflom, endemismo das costas atlánticas galegas, 

da zona de Ortigueira. 
 

• Verdoaga mariña (Halimine portulacoides). Vive nas marismas 
fangosas onde cobre amplos espazos na liñas das marés. 

 
• A eiruga mariña (Cakile maritima) florece durante case todo o ano 

nas praias. 
 

• Inula crithmoides, planta de follas carnosas que medra en cantís. 
 

• Anemone nemorosa, florece en primavera nos bosques eprados 
humidos. 

 
• Cardo cuco (Carlina corymbosa). Florece durante todo o verán no 

mato entre os toxos e breixos da parte alta dos cantís. 
 

• Herba de namoar (Armeria pubigera). É a planta máis coñecida da 
zona. Que segundo conta a lenda, recollíana os mozos para namorar 
ás mazas. 

 
• Mapoula das praias (Glaucium flavum) florece de abril a setembro 

nos areais costeiros. 
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···FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL   DDDEEE   OOORRRTTTIIIGGGUUUEEEIIIRRRAAA···   
   
   

   

 

  Coa lectura do pregón de Xosé Filgueira Valverde, o 30 de xullo de 
1978 inaugurábase en Ortigueira o I Festival Folclórico Internacional do 
Mundo Celta. Cun presuposto de 6.000 euros conseguiron reunir unhas 
10.000 persoas. O mal tempo non deu tregua e, finalmente, a primeira 
edición tivo que suspenderse sen que algúns dos artistas convidados 
puidesen actuar. 
 

A 2ª edición, cun presuposto de 30.000 euros, a organización 
conseguiu reunir a 15.000 asistentes. 

 
         En 1980,na 3ª edición a presenza de grupos procedentes de Escocia, 
Cornualles, Gales, Irlanda, Bretaña, Asturias e Galicia quedou deslucida 
debido aos enfrontamentos que se produciron entre as forzas de seguridade 
e algúns asistentes que intentaron acceder aos concertos sen aboar o prezo 
da entrada.O número de asistentes era o mesmo do ano aterior. 

 
As seguintes edicións seguiron demostrando unha importante 

audiencia cunha media de 20.000 espectadores por ano. Malia que en 1982 
-V edición do Festival- se rexistraban novos incidentes relacionados co pago 
das entradas, estes non volverían  producirse. 
Aínda así un ano máis tarde saltaban os rumores de que o certame podería 
desaparecer pola falta de financiamento. Non foi así, e en 1984, tras o 
compromiso de colaboración por parte do Concello, reuníronse en Ortigueira 
25.000 persoas, batendo unha nova marca de asistencia. 

 
         O certame na VIII pasaba a ser gratuito, característica que segue 
presente no festival. 

 
A seguinte edición, a de 1986, rexistrou un descenso cuantitativo de 

espectadores e un aumento do público procedente dos países celtas. O 
Alcalde supeditou a continuidade do Festival ao apoio da Consellería de 
Cultura. Ademais propuxo consultar aos veciños se desexaban que a súa 
vila seguise sendo a capital do mundo celta. 
No X Festival, en 1987, mellorouse a infraestrutura de servizos e a zona de 
acampada -libre dende os comezos do certame-. Creouse ademais unha 
área de aparcadoiro. 

 
O festival suspendeuse ata o ano 1995. 
No 1995, tras unha paréntese de varios anos nos que o Festival non 

conseguiu saír adiante, a Escola de Gaitas de Ortigueira contou nesta XI 
edición coa axuda do Concello. Aumentaron as actividades paralelas 
(conferencias, exposicións de instrumentos tradicionais, feiras monográficas 
de artesanía, proxección de documentais...). 

      
A XVI edición sentou as bases do que serán os futuros festivais 

Iniciando a súa internacionalización. Sen dúbida, o cambio máis importante 
producíase no número de asistentes. A cifra de 20.000 persoas dos anos 80 
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quedou moi lonxe, na edición de 2000 rexis-tráronse máis de 50.000 
visitantes, desbordando todas as previsións. 

 
Dende o ano 2000, o Festival gañou aínda máis prestixio inter-

nacional e acrecentou o número de visitantes, arredor de 90.000 nas 
últimas  convocatorias. 
          

O Ministerio de Economía español concedeulle no ano 2003 a distin-
ción de Festa de Interese Turístico Nacional. No ano 2005 chegáronse a 
reunir 100.000 persoas sedentas de música.  No ano 2007 a dura-ción do 
festival amplíase a 4 días. 

 
 

 
GGRRUUPPOOSS  EE  AARRTTIISSTTAASS  

 
         O pianista Jerry González, Budiño, Buika Berrogüeto, Leilía, Os 
cempés, Karma, Carlos Núñez, Susana Seivane, Luar na Lubre, School of 
Irish dance, Milladoiro. 
         Estos artistas son só un ápice do elenco de artistas de folk, jazz ou 
flamenco que pisaron os escenarios do Festival Internacional de Música de 
Ortigueira.  
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SSIITTUUAACCIIÓÓNN  
 

Os campamentos están situados na praia de Mourouzos . O escenario 
principal é o que acollerá os grandes concertos do Festival que está 
emprazado á beira do mar (valgada do porto deportivo) e mide 15 metros. 
Para que non perdas detalle, conta con senllas pantallas xigantes de vídeo 
nos seus laterais. 

O outro foco de actividade é o núcleo urbano.  
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LLLEEECCCEEERRR   EEE   TTTEEEMMMPPPOOO   LLLIIIBBBRRREEE 
 
         Concellería de Educación promove diversas actividades destina-das a 
nenos de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos nas cales os seus 
obxetivos son os de: 
 
· Fomentar tarefas en grupo nos rapaces.                                                                  
· Traballa-la súa creatividade.                                                                    
· Entretelos. 
· Adquirir novos coñecementos. 
· Integrar a nenos con algún tipo de problema ou patoloxía. 
· Coñecer a compañeiros e fomentar a amizade entre eles. 
· Desenvolver o exercicio e mellorar a autoestima. 
 
         O programa combina xogos, actividades deportivas, pin-tura, debuxo, 
aprendizaxe de idiomas...etc. As actividades toman parte coa duración do 
curso escolar. Aínda que a maioría das activi-dades teñen lugar fóra do 
ámbito escolar, algunhas fanse en horario laboral dependendo da materia a 
tratar. 
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PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIOOO  
 

        Ortigueira posúe un gran patrimonio natural e un gran patrimo-nio 
artístico onde destaca a súa arquitectura. Das primeiras e primi-tivas 
culturas en Ortigueira consérvanse 25 castros catalogados con-tando que 
algún deles permanece aínda en incrible estado como para poder recoñece-
la súa estructura. Destaca como patrimonio o do con-vento dos Dominicos 
que contén o Teatro da Beneficencia de estilo románico. As súas pinturas 
datan do século XIX por Vicente Martínez. 

 
Cerca do peirao de Espasante permaneceron ocultos restos da Pedra 

Fermosa construción destacada da Cultura Castrexa, recentemente esca-
vada. 
 

 
 
 

FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   OOORRRTTTEEEGGGAAALLLIIIAAA      

 
         É unha organización constituída en abril do 2000 e declarada de 
interés cultural e galego. Desarrolla os seus traballos en toda Gali-cia e 
especialmente en Ortigueira tendo como obxetivos fundamen-tais a 
protección e maila recuperación do patrimonio histórico, monu-mental e 
paisaxístico encaminando o fomento e promoción da cultura con tódo-los 
seus  niveis  e  manifestacións. 
         

 As principais aspiracións de Ortegalia pasan pola transformación do 
patrimonio cultural nun recurso que permita o progreso da comarca, 
abrindo novas oportunidades ás súas fontes económicas. 
          

Entre as súas actividades e logros destacan a rehabilitación de 
edificios históricos, realización de excavacións arqueolóxicas,reación de 
infraestruturas culturais, cursos formativos ou publicacións. 
          

En definitiva, as principais aspiracións de Ortegalia pasan por 
contribuír que Ortigueira se convirta nun referente turístico e cultural a nivel 
galego. 
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EEDDIIFFIICCIIOOSS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS::  
 

Lugares de interese cultural: 
 

Biblioteca municipal: 

Foi construída no 1909, seguindo o modelo orixinal do arquitecto Julio 
Galán, nacido na Coruña. Posúe corpo central, outros dous corpos laterales 
e dous andares. O seu interior é ancho e a súa fachada posúe os escudos de 
Ortigueira, A Coruña e Galicia. O seu primeiro uso foi o de escola para 
nenos, logo como sede cultural e máis tarde posuíu as oficinas da 
Administración municipal. Ahora mesmo está en proceso de rehabilitación e 
alberga a biblioteca e o Arquivo municipal. 
 

 
 

 

 

Teatro da  Beneficencia: 
         Lugar utilizado na antigüidade para almacenar leña. Promoveu a 
finais do século XIX obras que o converten no lugar cultural que é na 
actualidade. Inaugurouse no ano 1850 grazas as axudas económicas dos 
habitantes. O escenario e as pinturas que o adornan a día de hoxe e mailo 
teito foron realizadas a finais do século XIX. Estas son obra de Vicente 
Martínez Laxe en 1892 e Pedro Castiñeiras, ambos artistas de Ortigueira. 
Inaugurouse no ano 1991 e ten unhas dimensións de 35 x 6.5 m.   
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Museo Ortegalia: 
         O museo Ortegalia recibe o seu nome grazas ó da fundación da que 
depende, á fundación Ortegalia (da que falaramos antes) como obxetivo de 
divulgar o patrimonio cultural. É un museo que se atopa aberto tódolos días 
da semana menos os luns e os días santos. A súa entrada é gratuita e dis-
poñen dun percorrido ilustrativo a través da historia antiga ou prehistoria 
ata a historia actual. Tamén posúe diversos materiais atopados en excava-
cións e material audiovisual e reconstruccións visuais. Alberga tamén a cá-
mara megalítica máis antiga de Galicia que data do 4400 a.C. 

 
 
 
 

 

Antigo Cinema Foxo: 

Edificio de estilo renacentista construído entre 1930 e 1940 por 
Antonio Tenreiro. Posúe sinxelas fachadas (sen galerías). Nesta 
construcción os planos artéllanse segundo a altura, e o volume tende a ser 
aínda máis elevado ou ben se moldura formando unha  torre. A torre 
remata nas esquinas da construcción deixando fóra a forma horizontal das 
fachadas. A día de hoxe o Cinema úsase soamente como centro comercial e 
posúe unha torre máis que na antigüedade. 
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Pazo  de  Brandaliz: 
         Situado na ladeira suroeste da península, moi próximo ó casco 
urbano de Ortigueira, encóntrase esta propiedade privada non visitable. 
Posúe un entorno con vistas a Santa Marta de Ortigueira é a ría. Posúe 
tamén xardíns diseñados por un francés nos que florece unha extraña 
especie de laranxo hemafrodita, o cal, o bispo de Mondoñedo mandou ós 
propietarios do pazo corta-lo por consideralo obsceno. No seu interior, o 
recinto está amurallado e encontráse nel unha capilla. A súa fachada 
está adornada cun escudo de pedra con catro cuarteis. 
 

 
 
 

 

 

Pazo de Riomaior: 

Esta obra trata do século XVIII e é unha propiedade privada non 
visitable. Un dos seus maiores distintivos son as súas fachadas que teñen, 
na cornisa, bustos de estilo renacentista que sobresaen do muro que cerca 
a finca. Posúe xardíns na parte dianteira do mesmo, e pastos e plantacións 
froiteiras na zona posterior do terreo. A capilla do pazo acolle unha estatua 
de Pedro Tenreiro de Lago, quen fora cura en Vilarrube. 
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Igrexa de Santa Marta de Ortigueira: 
 

  
(Por fóra)                                         (Por dentro) 
 

Igrexa parroquial construída no século XVIII, anos 1776-1799, cun 
predominante estilo neoclásico. Forma parte do convento da vila dende 
1848. Foi deseñada polo lugués Blas de Barros. Constitúe un conxunto 
arquitectónico co antigo convento dos dominicos. Construída por granito en 
esquinas, marcos, portas, ventás e máis adornos, o resto é cachotería 
revocada ou canteiría. A cuberta divídese en oito compartimentos e o 
noveno está composto por unha cruz latina (ou cruceiro) no interior da 
igrexa, cunha soa nave. Posúe tamén no interior un teito cuberto por unha 
bóveda de canón. Ten á súa vez dous altares : o maior é o do Rosario. No 
exterior o acceso faise a través dun pórtico de catro arcos. Posúe unha torre 
de tres corpos de ancho e 33 m de altura. É a única parede da nave que se 
pode ver dende o exterior. Tamén ten importantes retablos, así como unha 
lápida sepulcral de alabastro con letras góticas pertencente ós restos de 
Martín de Basoa. Atópase o autorrelevo da Virxe do Rosario no seu interior, 
realizado en madeira de nogueira, e pintado e dourado no ano 1859. 
Destaca sobretodo a súa sutil decoración e a ausencia actual de pintura na 
mesma. Posúe dous retablos dos santos Xosé e Xoaquín restaurados no 
1998. O retablo do altar maior da mesma é de gran calidade con imaxes 
talladas en madeira con posturas e vestimentas varias. 
 

 

 

Escola   municipal  de  música: 
         Xa que Ortigueira é unha comarca con gran e antiga tradición musi-
cal, existe en Ortigueira unha escola adicada enteiramente á cultura musi-
cal. A escola de música "Concello de Ortigueira" fundouse o 10 de Outubro 
do ano 2000. Desenvolve un labor didáctico destinado a fomentar a afección 
musical entre os nenos e consolidala entre os adultos. Pretende ser un cen-
tro que innove e, á vez, falicite o ensino da arte e abra camiños á cultura, 
xa que estes ensinos están adaptados ó nivel e coñecemento do alumnado e 
poden matricularse nenos de 4 anos en adiante xa que calquera persoa ten 
acceso a ela. Prepara ós alumnos para a aprendizaxe en ensinanzas supe-
riores e ten cursos para formación de menores e de adultos. Consta de di-
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rector e sete profesores especializados aparte do persoal administrativo e 
auxiliar e posúe materias tales como: música, linguaxe musical e movemen-
to, guitarra, acordeón violín...etc. Dada a fama que posúe o festival de 
Ortigueira ó Centro pretende organizar unhas "Xornadas de música celta" 
na que profesores invitados darán charlas e clases teóricas e prácticas sobre 
o tema. 
 
               

 

                                             

Os  dominicos: 
         O convento forma un conxunto arquitectónico xunto coa igrexa 
parroquial de Santa Marta. O antigo convento dos dominicos foi construído 
na primera metade do século XIV e expropiado no 1835. O edificio presenta 
unha planta cuadrangular con dúas alturas, aredor dun patio interior co seu 
correspondente claustro. A decoración exterior concéntrase na fachada 
principal, que forma un ángulo recto con o átrio da mencionada igrexa, e na 
que destaca a porta de entrada adornada con pilastras de estilo toscano 
sostendo o entablamento. No seu interior resaltan tres escudos labrados en 
pedra, con emblemas da vila. O edificio alberga hoxe dependencias 
municipais e adícase en gran parte a actividades culturais. 

 
 
       

                                            
 
Castelo do Casón: 
         É unha antiga torre de vixiancia da Alta Idade Media que vai dende a 
ría de Estaca de Bares ata á de Sismundi. Posuía de aquelas, para a súa 
maior protección tres murallas e un foxo. No interior do castelo atópase 
unha antiga fervenza bautizada polo historiador Ramón Bascoy como o 
"pozo do inferno" xa que di que viu esculpido nunha rocha ó cancerbeiro 
gardando á entrada do inferno. A día de hoxe quedan só pedras do recinto e 
a estructura circular, aínda que pódese visitar grazas a un panel 
interpretativo o pé do castelo. Aínda así é moi recomendable a súa visita 
para poder disfrutar da súa fervenza e das fabulosas vistas cara á comarca 
de Ortigueira. 
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Edificio do Asilo Dolores Díaz Davila: 
         Na parroquia de San Martiño atópase este edificio de estilo colonial de 
principios do século XX (1929), propio da arquitectura indiana. O asilo foi 
construído por iniciativa dun inmigrante chamado Eusebio Dávila, coñecedor 
de América. Decidiu subvencionar material mobiliario e médico e os costes 
arquitectónicos para doalo a Ortigueira. 
         O edificio consta dunha planta rectangular con varios corpos 
diferenciados, cunha fachada principal dividida en dous corpos centrais, con 
dúas alturas e dous pabellóns laterais dunha soa altura. Destaca a dobre 
escalinata para chegar ata o corpo central. Este asilo atópase ubicado no 
paseo de Miñano e posúe numeros xardíns ó seu redor, e magníficas vistas 
da vila de Santa María de Ortigueira e da súa ría. 
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A economía de Ortigueira está baseada sobre todo no turismo,  máis 
concretamente nas súas praias de gran calidade e o seu famoso festival. 
 
 
Ortigueira municipio: 

A economía do municipio presenta unha heteroxenidade marcada 
polos contrastes existentes entre a montaña e a zona baixa, xa que men-
tres na primera apreciase unha economía en retroceso e unha paulatina 
despoboación, na segunda produciuse un maior desenrolo económico e 
unha concentración da poboación A división da poboación por sectores da 
actividade coloca a Ortigueira cunha clara dualidade entre o sector primario 
(38,58%) e o servicios (35,64).  

O aproveitamento do bosque (que supón un 62,4% da  superficie 
total), a pesca (centrada fundamentalmente nas pa-rroquias de Ladrido e 
Espasante), a agricultura de autoconsumo, e a gandería, tanto adicada á  
producción leiteira (zonas baixas) como á  cár-nica (máis cara as monta-
ñas), compoñen o sector primario. O terciario está representado por pe-
quenos comercios, talleres, transportes e servizos administrativos. O resto 
da poboación activa repártese entre a construcción (11,41%) e a industria 
(14,37%), a cal sufriu unha notable redución, debido á recesión sufrida 
polas conserveiras, centrándose actualmente na explotación da pizarra e na 
elaboración de materiais orientados á construción.  

 
 
 
 
 
Ortigueira cidade:           
 

En Ortigueira non hai moitos negocios, hai varios hostais e outros 
lugares de residencia.  

A agricultura de Ortigueira non está especializada e os terreos son 
minifundios, é dicir, pequenos terreos de labranza, estes terreos non son 
moi útiles para ser contados na economia global da rexión. O concello 
actualmente ten nalgunhas das rutas da rexión  guías para facilitar o 
tránsito dos turistas. 
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As praias, os museos, a fermosa paisaxe, a boa comida e a xente 
amable que habita en Ortigueira son unhas das moitas boas razóns que 
xustifican a gran demanda que hai de aluguer de habitacións nesta 
relativamente pequena comarca. 

Por iso, a continuación informaremos de: 
 
 
HOTEIS E CASAS DE ALUGUER: 
 
Aldea de Turismo Rural Lamacido 
 
Teresa Sáiz Alba 
Lamacido 
Localidade: Loiba 
Casa completa con 3 habitacións dobres con baño. 
Servizos: Piscina, bicicleta, campo de xogos (minigolf, petanca, etc), 
picadeiro de cabalos. 
Teléfono: 981-418146 
   
 
  
  
Casa Amelia 
 
A Penela,34 
Localidade: Ortigueira 
Teléfono: 981-422206 
    
  
  
   
Casa do Loureiro 
 
Remadios Souto Lorenzo 
Peneliña, 2 
Localidade: Loiba 
Casa rural con 2 habitacións individuais y 2 dobres. 
Teléfonos: 981-440237 e 981-424153 
Móvil: 666953441 
   
   
 
 
 
Casa Manuela e A Pista 
 
Manuela González Freire 
Localidade: Loiba 
Habitacións: 3 de matrimonio e 5 con 7 camas. 
Teléfono: 981-424045 
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Casa Ponte 1 y Ponte 2 
 
Antonio Carrexa Pedreira 
Localidade: Ponte-Loiba 
Habitaciones: 2 individuais y 14 dobres. 
Teléfono: 981-424057 
  
  
  
   
Casa Rural O Vilar 
 
O Vilar 
Localidade: Mera de Arriba 
Situada na ladeira dun val de bosque autóctono con vistas ao río de augas 
cristalinas. 
Casa rural con 2 habitacións dobres. 1 habitación adaptada a minusválidos. 
Posibilidade de incorporar camas supletorias. 
Teléfono: 981-428149 
Móvil: 619142049 
  
   
 
 
Fonda Baixamar 
 
Benigno Iáñez Galdo 
Rúa do Embarcadeiro, s/n 
Localidade: Ladrido 
Habitacións: 1 individual e 7 dobres. 
Teléfono: 981-408063 
  
   
 
 
  
Hospedaxe España-Londres 
 
Avda. Gral. Franco, 87 
Localidade: Ortigueira 
Habitacións: 8. 
Teléfono: 981-422325 
 
 
 
 
Hospedaxe O Muchacho 
 
Vicente Rodríguez Seoane 
Localidade: San Claudio 
Habitacións: 12. 
Teléfono: 981-413258 
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Hospedaxe Río Meira 
 
Localidade: Meira de Abaixo 
Habitacións: 10. 
Teléfono: 981-428077 
  
  
  
 
  
Hostal Casa Giz 
 
José Manuel Lagares y Otra 
General, s/n 
Localidad: Cuiña 
Habitaciones: 8 dobles. 
Teléfono: 981-401013 
 
  
   
   
   
Hostal La Perla 
 
La Penela, s/n 
Localidad: Ortigueira 
Habitaciones: 22. 
Teléfono: 981-400150 
 
  
    
  
   
Hostal As Pombas 
 
Sileta Ramos Bouza 
Carreteira San Xoán, 11 
Localidade: Espasante 
Habitacións: 2 individuais e 14 dobres. 
Teléfono: 981-408311 e 981-408044 
 
 
 
 
 
Hostal Monterrei 
  
Avda. Gral. Franco, 105 
Localidade: Ortigueira 
Habitacións: 16. 
Teléfonos: 981-400135 e 981-400417 
   
 
 

 39



Hostal Sancho 
 
Lourdes Galdo Barcia 
Localidade: Espasante 
Habitacións: 17. 
Teléfonos: 981-408010 e 981-408305 
    
  
  
 
   
Hostal Santa Marta 
 
Xavier Otero Acosta 
Carreteira Ferrol-Viveiro (fronte á gasolineira) 
Localidade: Ortigueira 
Teléfono: 981-418146 
Móvil: 653951719 
Fax: 981-422212 
Capacidade: 25 habitacións 
Categoría: 2 estrellas 
  
 
   
  
  
Hotel Orillamar 
 
Plaia de San Antonio 
Localidade: Espasante 
Habitacións: 20 habitacións dobres, catro delas con salón. 
Teléfonos: 981-408050 e 981-408014 
Fax: 981-426033 
 
 
 
 
 
Muínos de Pontenoval 
 
Ponte do Noval 
Localidade: Sta. María de Meira 
Dous molinos rehabilitados con cocina e salón independente cada un. 
Molino pequeno: 1 habitación dobre con baño (+2 prazas en camas 
supletorias). 
Molino grande: 2 habitacións dobres con baño (+3 prazas en camas 
supletorias). 
Móvil: 607722065 
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Thalassos CB 
 
Verena Carolina Fankhauser e Heinz Enrique 
Tras da Viña, Leixa 
Localidade: San Adrián de Veiga 
Casa rural con 6 prazas de casa e 2 prazas de apartamento. Acéptanse 
animais de compañía. 
Teléfono: 981-428025 
Fax: 981-428019 
 
 
 
RESTAURANTES, PIZZERíAS E MESóNS: 
 

Bodegón 82 
Especialidade: Racións e tapas variadas de carne, diversos peixes e marisco 
durante os meses de xullo e agosto e Semana Santa.  
Rúa Nova. Porto de Espasante. 
Teléf. 609 350 394 

 

 

Café - Bar A Pulpeira 
Especialidade: Polbo e mexilóns. Capacidade: 20 prazas 
Só serve comidas en verán.  
Estrada Xeral, s/n. Barbos. 
Teléf. 981 400 421 

 

 

Casa Milocho 
Freire, s/n. 
Teléf. 981 400 391 

 

 

Centro Social Espasante 
Especialidade: De xuño a setembro racións de polbo, navallas, percebes, 
raxo e menú do día. En Semana Santa racións. Capacidade: 40 prazas  
Espasante 

 

Mesón A Penela 
Avda. La Penela, 21. Ortigueira 
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Mesón D'Carlos 
Especialidade: Polbo e racións variadas. Capacidade: 24 prazas  
Xeneral Franco, 83 
Teléf. 981 400 951 

 

 

Mesón - Grellada Cedeira 
Especialidade: Churrasco. Capacidade: 40 prazas 
Prezo menú do día 6 €  
La Clara, Cuíña. 
Teléf. 981 400 785 

 

 

Mesón O Malecón 
Especialidade: Xamón e embutido ibéricos, queixo manchego, polbo, luras, 
croquetas, tortilla, tapas e racións. Capacidade: 24 prazas 
Acéptase pago con tarxetas  
Travesía Alameda, s/n, Ortigueira 
Teléf. 981 422 588 

 

 

Mesón Soilán 
Especialidade: Navallas con arroz, peixes da Ría, tarta de queixo caseira. 
Capacidade: 40 prazas  
Avenida Xeral Franco, 115. Ortigueira 
Teléf. 981 400 251 

 

 

Pizzería do Baleo 
Especialidade: Pizzas e lasañas. Capacidade: 70 prazas 
Terraza de verán  
Estrada de Couzadoiro, s/n. Baleo 
Teléf. 981 400 280 

Pizzería - Grellada San Adrián 
Especialidade: Pizzas, lasañas e canelóns. Grellada de carne. Capacidade: 
40 prazas  
San Adrián de Veiga, s/n 
Teléf. 981 428 198 

 

 42



 

Pizzería La Fontana 
Especialidade: Pizzas, lasaña, canelóns e pastas variadas. Pratos 
combinados. Capacidade: 40 prazas  
Eugenio López, 7. Ortigueira 
Teléf. 981 400 780 

 

 

Restaurante A Cabana do Fos 
Especialidade: Cociña tradicional, peixe espada á prancha e postres 
caseiros. Capacidade: 40 prazas en comedor 
70 prazas en terraza  
Praia de Morouzos, Ortigueira 
Teléf. 981 422 112 

 

 

Restaurante A Nova Charca 
Especialidades: Carne asada. Pratos combinados. Tapas e polbos. 
Capacidade: 100 prazas 
Vodas - Bautizos  
Xeneral Franco. Ortigueira 
Teléf. 981 401 001 

 

 

Restaurante Arcos 
Manuel Sandomingo López, Ortigueira 
Teléf. 981 422 594 

 

 

Restaurante Bajamar 
Especialidade: Marisco. Capacidade: 40 prazas  
Calle do Embarcadoiro, s/n. Ladrido. 
Teléf. 981 408 063 
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Restaurante Bodegón 90 

 

 
Especialidade: Polbo e viños galegos. Tapas variadas. Capacidade: 40 
prazas  
Alameda, 11. Ortigueira 
Teléf. 981 422 001 

 

 

Restaurante Casa Giz 
Especialidade: Callos, chocos e vitela galega. Comida á carta. Peixes da Ría 
e mariscos. Capacidade: 60 prazas 
Prezo menú do día 6 €  
Estrada Xeral, s/n. Cuíña. 
Teléf. 981 401 013 

 

 

Restautante El Puente 
Especialidade: Menú do día. Por encargo: paella de marisco e peixes varios. 
Capacidade: 20 prazas  
Puente. Loiba. 

 

 

Restaurante - Grellada O Fogón 
Especialidades: Polbo á prancha, carne de boi, grellada mixta, peixe e 
marisco, carne de avestruz. Capacidade: 70 prazas 
Prezo menú do día 6,01 €  
Avda. da Penela, 25. Ortigueira 
Teléf. 981 401 030 

 

 

Restaurante Hendaya 
Especialidades: Carnes de caza (por encarga) e paella. Cociña caseira. 
Tapas veriadas. Capacidade: 30 prazas 
Prezo menú do día - 6,01 €  
Avda. da Penela, 38. Ortigueira 
Teléf. 981 400 077 
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Restaurante - Hospedaxe O Muchacho 

 

 
Especialidade: Berberechos en salsa, zorza, vitela asada. Comida caseira. 
Tapas e viños. Capacidade: 30 prazas  
San Claudio 
Teléf. 981 413 258 

 

 

Restaurante Club Nautico 
Porto Deportivo, s/n. Ortigueira.  

 

 

Restaurante La Ría 
Especialidade: Grelladas de peixe e marisco, pementos do Piquillo, entrecot 
ao cabrales. Especialidade de productos de tempada. Capacidade: 600 
prazas 
Prezo menú do día 9 € 
Vodas - Bautizos 
Cafetaría 
Discoteca 
Aparcadoiro  
Mera s/n 
Teléf. 981 428 130/ 413 240 

 

 

Restaurante Las Palomas 
Especialidade: Caldeirada e paella. Capacidade: 40 prazas 
Só serve comidas en verán.  
Estrada San Xoán, 11. Espasante. 
Teléf. 981 408 311 / 408 044 

 

 

Restaurante - Marisquería Orillamar 
Especialidade: Mariscos galegos. Grellada de peixes e marisco. Peixe sapo 
en salsa de ourizos. Lombos de robaliza con cogomelos. Vitela galega. 
Repostería caseira. Capacidade: 200 prazas 
Cetárea de marisco  
Praia de Santo Antón. Espasante 
Teléf. 981 408 050/ 14 
Fax 981 426 033 
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Restaurante O Bar Novo 
Especialidade: Churrasco de vitela e porco. Tapas variadas. Capacidade: 36 
prazas  
Eugenio López, 13. Ortigueira 
Teléf. 981 400 929 

 

 

Restaurante O De Sempre 
Especialidade: Menú do día. Tapas e racións. Capacidade: 40 prazas  
Loiba 
Teléf. 981 408 000 

 

 

Restaurante O que Faltaba 
Especialidade: Lingua estufada, marraxo á prancha, caldo, sopa de marisco 
e postres caseiros. Capacidade: 130 prazas  
Avenida da Penela, 16. Ortigueira 
Teléf. 981 400 788 

 

 

Restaurante Os Patracas 
Especialidade: Tapas e comida caseira. Capacidade: 24 prazas  
Xeneral Franco, 2. Ortigueira 
Teléf. 981 400 752 

 

 

Restaurante Planeta 
Especialidade: Peixes e mariscos. Viveiro. Capacidade: 250 prazas 
Prezo menú do día 11,40 € 
Pago con tarxeta  
San Roque, s/n. Espasante 
Teléf. 981 408 366 / 80 37 
 
Web: www.restauranteplaneta.es

 

 

Restaurante Río Sor 
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Especialidade: Peixes da Ría, percebes e cociña caseira. Capacidade: 50 
prazas 
Precio menú do día 8 - 10 €  
Avenida da Penela, 29, Ortigueira 
Teléf. 981 400 874 

 

 

Taberna Casa Jaime 
Especialidade: Carnes de caza. Capacidade: 40 prazas  
Lg. Cruz. O Ermo. 
Teléf. 981 417 412 

 

 

Taberna IN 
Especialidade: Polbo, tortilla e croquetas. Comida por encargo. Capacidade: 
30 prazas 
Terraza de verán  
Nova, s/n. Espasante 
Teléf. 981 408 151 

 

 

Vaneci 
Especialidade: Hamburguesas, sandwiches, bocadillos, pratos combinados. 
Racións e menú do día. Capacidade: 40 - 50 prazas  
A Penela, s/n. Ortigueira 
Teléf. 981 422 535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEITA TÍPICA DE ORTIGUEIRA: 
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TARTA DE ORTIGUEIRA 

 
-Ingredintes: 
 
[Masa para o fondo]: 
 

 250 gr. de fariña 
 75 gr. de azucre 
 50 gr. de manteiga 
 3 xemas de ovo 
 2 cucharadas de leite temperada 

 
[Para o recheo e o baño]: 
 

 350 gr. de cabelo de anxo 
 150 gr. de améndoas moídas 
 150 gr. de améndoas fileteadas 
 150 gr. de azucre 
 3 claras de ovo 
 4 cucharadas de auga 
 2 copasde coñac ou brandy 
 3 cucharadas de maicena 
 Esencia de limón 

 
 
 

 
 
-INSTRUCIÓNS: 
 

1) Para facer a masa fórmase un círculo coa fariña e no 
centro se colocan os demais ingredintes, mesturándoos 
ata forar unha masa fina que se deixa en repouso. 

2) As améndoas moídas mestúranse con 100 gr. de azucre e 
a maicena. Bátense as claras a punto de neve con dúas 
gotas de limón e vanse incorporando puco a pouco á 
mestura, que se perfuma cunhas gotas de esencia de 
limón. 

3) Fórmase un xarabe con 150 gr. de azucre e as 4 
cucharadas sopeiras de auga. Déixase cocer uns minutos, 
e retírase do lume para engadir o coñac ou o brandy. 

4) Para formar a tarta fórrase coa masa un molde rizado ou 
desmoldable de 24 cm. Previamente untado en manteiga 
e espolvoreado de fariña. 

5) Repártese logo o cabelo de anxo e por riba bótaselle a 
pasta de améndoas e claras de ovo, salpícase de 
améndoas crúas fileteadas e se mete a forno moderado 
uns 40 minutos. 
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6) Unha vez cocido e temperado, bañalo co xarabe de coñac 
ou brandy. 

7) Deixar arrefriar e colocar a tarta nunha fonte redonda 
sobre servillea para a mellor presentación. 
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Miguelanxo Prado: 
 

  
 
         Este historietista galego naceu no ano 1958 en Ortigueira. Aficcionado 
á lectura é a escritura dende xoven, decide abandoar a carreira de 
arquitectura con 20 anos e decide adicarse profesionalmente á historieta, 
impresionado por autores como Moebius e Sergio Toppi. 

Iniciando a súa trayectora pola década dos 80's en diversas revistas 
de ámbito adulto, publicando cabeceiras emblemáticas da época como : 
Zona 84, así como o seminario de humor El Jueves.  

A principio da época dos 90's a súa producción é máis escasa e 
dispersa, e fai traballos para outros medios como a ilustración e deseño de 
persoaxes para o programa infantil da TVG, Xabarín Club, e nos EEUU, para 
a serie animada dos Men in black con a producción de Steven Spielberg. 
Contactou con Kodansha (unha gran editorial de cómic xaponesa) na 
década dos 90 para realizar cómics directamente para Xapón. Dende 1998 é 
o director de Viñetas dende o Atlántico, que se celebra no Salón do Cómic 
da Coruña.  

No 2003 foi escollido por Neil Gaiman, guionista británico e best 
seller en EEUU pola súa famosa obra The Sandman, para participar na 
novela gráfica The Sandman: Endless Nights (formada por varias historias 
cortas de diferentes autores) na que tamén participan: Milo Manara, Frank 
Quitely ou Bill Sienkiewicz. A historia de Prado ademais, será editada en 
comic-book como avance da obra para axudar a súa comercialización.  
Dende o verán do 2003 Miguelanxo Prado realiza novas historietas para El 
Jueves. Segundo as súas propias palabras "O seu compromiso teórico é 
facer unha historia mensual." 
 

Obras destacadas : Fragmentos de la enciclopedia délfica, Stratos, 
Crónicas Incongruentes, Trazos de Tiza, Tangencias, Pedro y el lobo, The 
Sandman, Noches eternas e tamén La mansión de los Pampín. 
Na actualidade o seu último traballo coñecido é De profundis, á primeira 
película animada sobre pinturas ó óleo. 
"É un dos máis incríbles artistas en funcionamento" ->Neil Gaiman, autor de 
The Sandman. 
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Lino Novás Calvo: 

Nace en Grañas 1905 e morre en Nova York 1983  
Ós sete anos emigra a Cuba.É considerado un dos iniciadores do "realismo 
mágico" .Foi o primeiro traductor de Faulkner e Hemingway ó español aínda 
que foi coñecido sobretodo pola súa labor coma escritor.Traballou nos máis 
diversos oficios.Cabrera Infante considérao un mestre no conto 
latinoamericano. É un personaxe aínda descoñecido en España e Galicia.  
 
 

 

 

Federico Guillermo Maciñeira e Pardo de Lama : 

  
Nace en Ortigueira o 3 de Setembro de 1870. Foi arqueólogo e 

Membro Numerario da Real Academia Española  da Historia. Foi un dos 
historiadores con máis proxección universal no primeiro terzo do século XX. 
Na arqueoloxía salientan os seus estudos das mámoas e castros de Ortegal  
e das escavacións en Bares. Gracias ós seus traballos é o feito de ser unha 
das primeiras persoas que realiza traballos co obxetivo científico en Galicia, 
convértese nun dos arqueólogos máis importantes na península ibérica. 

Realizou grandes descubrimentos que foron importantes para á 
reconstrucción antiga de España, investigou o porto de Bares e descubriu 
máis de cen enterramentos megalíticos polas serras de Faladoira e 
Coriscada.  

Outros traballos destacados do autor foron ó de Catedrático da Real 
Academia da Historia, membro da Sociedade Española da Historia Natural, 
Cronista oficial do Concello de Ortigueira e alcalde do mesmo...etc. Mantivo 
relacións con Hübner e Leite de Vasconcelos. Destaca o seu traballo:  
Relaciones entre Galicia e Inglaterra en las épocas prehistóricas. 
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Armada Teixeira:  

 
 
Nace en Ortigueira e emigra á temprana idade a Arxentina e logo a 

Cuba, onde se dará a coñecer como escritor galego. Mantén unha intere-
sante correspondencia con Curros Enríquez e participa na fundación da Real 
Academia Galega. Completamente arruinado o poeta regresa a Cuba onde 
exerce como xornalista. Actualmente está enterrado no cemiterio Colón de 
La Habana mesmo ó pé do panteón de "Naturales de Ortigueira". 

Autor da letra "Non máis emigración" considerada a primeira zarzuela 
galega, que se estreou no Gran Teatro Tacón de La Habana. 
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·Santo André de Teixido: 
 
 {A IGREXA}: 
 
         A igrexa de Santo André de Teixido encóntrase no concello de 
Cedeira, partido xudicial de Ortigueira, na serra da Capelada, na parróquia 
de Santa María de Regoa, na banda baixa do océano Atlántico, nunha 
ribeira que se eleva 140 m de marabilloso e inabordable mar. Ata alí baixan 
centos e  milleiros de peregrinos cada ano procedentes de todos os lugares 
da nosa xeografía para venerar ó apóstolo santo André. O largo dos séculos, 
mariñeiros e campesiños de toda Galicia foron a santo André de Teixido en 
romaría e aínda así na actualidade o apóstolo continúa sendo grandemente 
venerado por boa parte das nosas xentes. No culto que a igrexa Católica 
ofrece os seus santos en Teixido destacan crenzas axenas á do cristianismo. 
Cultos e costumes apartadas do catolicismo e pertencentes a antigas 
relixións que demostran que neste alonxado punto xeográfico, lonxe entre a 
meirande parte das rutas actualmente coñecidas, hai grupos de pagáns que 
aínda practican as súas crenzas e veneran seguindo a fondo os seus 
costumes. 
 
Igrexa de San Andrés  
 
  
 
-O SEU CAMIÑO: 
 

O renovado camiño de santo André de Teixido comeza como tamén 
ocorre con o Camiño Inglés a Compostela, no porto de Ferrol. Por dentro da 
ría de Ferrol encontránse fortificacións creadas nos tempos da Ilustración 
aló polo século XVIII. A continuación encóntrase o muro do Arsenal militar.  

Esta é unha das entradas máis elaboradas ao Arsenal militar que 
modificou amplamente a paisaxe de Ferrol. A continuación: prosegue o 
edificio de Ferrerías (futuro Museo Naval), a porta do Estaleiro Navantia-
Ferrol, e o cuartel de Dolores (tamén do século XVIII).  

Seguindo as paredes do arsenal e estaleiro, encóntrase a Porta do 
1750, lugar onde entrou a tecnoloxía moderna pola fabricación da flota 
naval de España. A continuación encóntrase a escola da Armada, un 
conservatorio e Enseada de Caranza.  

Pequena capela no paseo marítimo de Caranza cunha zona rural 
pertencente ós anos 60 e que posúe o principal núcleo de poboación de 
Ferrol. Despois están a entrada a Ferrol e ó polígono industrial.  

Percórrese o polígono ara chegar a unha rotonda que se atopa deica 
a autoestrada. Chegando ata ó Río de Lavar encóntrase a famosa Fonte do 
Vilar. Xa no Río de Lavar crúzase por debaixo á ría do tren para entrar na 
zona residencial da Faísca, no barrio do Couto. Acábase descendendo por 
unha pendente inclinada ata chegar así ao mosteiro d'O Couto. En San 
Martiño (edificación de estilo románica). A súa parte máis singular son as 
ábsidas pola singularidade da beleza das mesmas. Despois de baixar por 
Cornido e descender cara á ribeira encóntrase o muíño de mar nomeado 
como muíño Mareal das Aceas. 
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       (As Aceas)                                (Crucefonte do Vilar) 
 

O muíño das Aceas aproveita a forza do nivel do auga para o seu 
funcionamento. Xa máis adiante encóntranse a zona do Ponto e o desvío do 
camiño de Compostela pola banda dereita. 
Ponte do tren de Ansede que pasa polo tren do mesmo nome, tamén hai na 
cidade unha taberna e un local social. 
         Na Corredoira do Feal o aspecto do camiño e a paisaxe cambia 
misteriosamente pola aparición dun camiño entre eucaliptos, que pasan a 
carón do cemiterio de Narón. Despois de todo ese percorrido amósase con 
natureza o pazo Libunca, un chalé restaurado e convertido nun hotel - 
restaurante o cal posúe a súa propia fonte.  
         No quilómetro 15 encóntrase a estación militar de Carreira que está a 
piques de converterse en zona de ocio. 
 
 

         
*(Libunca) 

 
         Na parroquia de Sedes ao cruzar a estrada Sedes–Valdoviño, 
escomeza unha fortísima pendente e a continuación a Fonte da Moura aínda 
que se recomenda facelo onde se encontra un cume, xusto debaixo do 
muíño. 
         O Marco do Portonovo encóntrase en posición horizontal. É un marco 
de pedra onde se xuntan os concellos de Valdoviño, Narón e San Sadurniño. 
Despois diso hai un quilómetro máis de pista de terra ata chegar a unha 
estrada asfaltada. Xa no quilómetro 22 encóntrase Lobeira que é un rueiro 
de San Sadurniño; séguese ata atopar de novo pista de terra máis un 
conxunto con diversidade de vivendas. 
         Tras pasar por San Pedro e a súa igrexa encontrámonos o encoro das 
Forcadas. De aquí sae a auga para toda a bisbarra de Ferrolterra. Ten 
instalacións recreativas de remo e vela. Encóntranse a capela de Liñeiro ou 
"da fame" onde paraba a xente a comer despois de facer unha longa 
camiñada. Encóntrase un estreito camiño que dá baixada por un eucaliptal. 
Xa pasada máis da metade do camiño o  Porto do Cabo é un lugar creado 
para os romeiros; entre as súas casas consérvase o antigo Hospital de 
Romeiros. Aquí anteriormente as "caldupeiras" facían caldo para os 
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camiñantes. Por fin xa no quilómetro 35 do camiño, dase lugar á ponte que 
chega  ata  Cedeira. 
         Pásase continuamente por camiños e terreos pouco chans e sen 
asfaltar. Son abundantes no camiño terreos con eucaliptos. Xa en Cedeira é 
de paso obrigado o Posto de Ferrar onde soese encontrar xente maior para 
recoller información e coñecer máis a fondo o camiño. Ao fondo, como 
referencia, a escola indiana reconstruída. Podemos ir algo á dereita ata a 
saída da aldea, ou ben por unha recta en baixada, e sobe directa á escola. 
         Otro cruce obrigado é o de Sisalde Menor. Tamén hai outras posibles 
alternativas de camiño pero todas pasan encima da escola. Por conseguinte 
hai dous camiños posibles: ou pola estrada de Campo de Hospital–Cedeira 
pasando por diversas estradas (unha delas con forma de "Z") e por un 
camiño con eucaliptos ou polo camiño vello, que vai a cen metros da 
estrada, pero adoita estar pechado de silvas. 

No miradoiro de Endreira sen vexetación a vista sobre Cedeira é 
incrible.  

Preséntanse as vistas das futuras instalacións dun cámping. Comezo 
da costa e amilladoiros xa o final do percorrido chégase ó principio do 
Camiño Vello; é imprescindible foto con Teixido á fronte. Hai pouco 
modificado con bancos e postes de pedra. 
Fin do camiño en Santo André de Teixido (Casa Pendáns Taberna do Feal O 
Astur). 
 

 
 

{LENDA}: 
 
Esta é unha das lendas máis fomentadas e populares que se encontra 

coa gran variedade de lendas galegas coñecidas na actualidade. Son moitas 
as versións que se contan sobre esta lenda pero eu vou amosarvos a máis 
coñecida. 
         A lenda sobre o lugar data de fechas remotas e non coñecidas. 
Segundo contan o santo André estaba illado e andaba tristeiro de ver que 
as grandes masas de peregrinos soamente se preocupaban de ir onda o 
apóstolo Santiago polo camiño ata Compostela para facer oración diante do 
sartego de Santiago. Sentíase desprazado xa que a maioría do tempo o seu 
santuario encontrábase valeiro aínda que como bo santo facía milagres e 
sandaba  males  incurables. 
         Segundo  a lenda o santo percorría os camiños desanimado e 
cavilante, amuado ou polo menos sen esperanzas. 
Un día de longas camiñadas achegóuselle a Deus que baixara do ceo para 
ver como andaban as cousas na Terra, e díxolle entón a snto André: 
 
         Véxote tristeiro, André, ¿que é o que che acontece? 
 

E o santo, aproveitando, contestoulle:  
 

         Ando tristeiro porque vexo que de todo o mundo veñen xentes visitar 
o teu discípulo Santiago, que está en boa terra e ten bos camiños para 
chegaren onda el; e sofren e padecen nos longos días das lonxanas 
romaxes... —e con toda a humildanza, seguiu—. En troques ninguén vén a 
pé de min; o meu santuario está continuamente baleiro, coma se eu non for 
tamén voso discípulo, non menos fiel e celoso do ben para todos os homes. 
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Deus apenado e mirándoo con agarimo, díxolle entón: 
 
         Dis ben, André, e ti non has ser menos do que Xacobe. De hoxe en 
diante prométoche que ninguén ha entrar no ceo sen que tiver visitado o 
teu santuario, po-lo menos unha vez na vida; e aquel que o non fixer de 
vivo,  farao despois de morto. 
 
         E así foi e de alí saíu a famosa frase de: 
 
                                    "A Santo André de Teixido, 
                                Vai de morto o que non vaide vivo" 

 
 
 <Santuario San Andrés de Teixido> 
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