
A primeira etapa é curta. E debe selo, 
porque o corpo resistirá mellor se 
vai entrando en calor pouco a pouco 
e se evitan esforzos innecesarios 
que co tempo se acaban pagando. 
Así que a primeira xornada parte do 
peirao de Curuxeiras, emblemático 
en Ferrol, e despois de cruzar por 
toda a cidade bordea a ría pola 
súa marxe dereita para cruzala no 
seu fondo -desembocadura do río 
Xubia- e discorrer un tramo pequeno 
pola marxe esquerda. Ademais dos 
monumentos que o peregrino atopa 
no interior da cidade, os puntos 
de interese sitúanse na igrexa de 
Caranza, o mosteiro de San Martiño 
do Couto (cos seus dous cruceiros e 
o seu sepulcro medieval), o muíño 
de mareas, a ponte de Xubia, o 
monumento ao pan, a igrexa de Santa 
María e a Torre do Reloxo, estes tres 
últimos en Neda.

A concatedral de San Xiao, en Ferrol. O 
Camiño Inglés pasa moi preto dela (queda á 
dereita da rúa Real). É unha obra neoclásica 
de deseño moi austero, e que substitúe outra 
posta baixo a advocación do mesmo santo e 
construída en tempos do románico na zona 
do porto. No exterior deste templo levantado 
a finais do século XVIII destacan as dúas 
torres, e no interior, a súa enorme cúpula.

Ao lado do monumento ao pan, o recordo 
dunha acción heroica das mulleres de Neda.

AXENDA
Protección Civil: 112
Urxencias Sanitarias: 061
Garda Civil: 065
Información do tempo:
www.meteogalicia.gal
Oficina de Turismo de Ferrol 
e Atención ao Peregrino
Paseo Mariña, 6. Tel.: 981 944 252
Oficina de Turismo (Ferrol)
Plaza de España s/n. Tel.: 981 944 251
Oficina de Turismo 
da Xunta de Galicia (Ferrol)
Plaza Camilo José Cela s/n. Tel.: 981 337 131
Casa do Concello de Ferrol
Praza de Armas. 15402
www.ferrol.gal. Tel.: 981 944 000
Casa do Concello de Narón
Praza de Galicia, s/n. 15570
naron.es. Tel.: 981 337 700
Casa do Concello de Neda
Avda. de Algeciras, 34. 15510
www.neda.es. Tel.: 981 380 039

De Ferrol 
a Neda

En Ferrol non existen albergues (está aprobada 
a construción dun) nin privados, aínda que si 
unha moi ampla oferta de establecementos, 
e para todos os petos. En efecto, hai desde 
pensións, hostais, hoteis ata un parador de 
turismo de tres estrelas. En Neda abre as súas 
portas un albergue público, moi preto da ribeira. 
Ofrece 28 prazas en dous dormitorios. Dispón 
de auga quente, calefacción central, cociña sen 
utensilios, comedor, duchas e wifi.

O ALBERGUE. Todos os aloxamentos, na web www.caminoingles.gal

Non podes perder
ETAPA 1
FERROL-SANTIAGO

Web:
www.caminoingles.gal
Grupo de Facebook:
Camino Inglés Oficial
Fan Page de Facebook:
Camino Inglés
Instagram:
@caminoinglesoficial

DISTANCIA
15,467 Km

DIFICULTADE
BAIXA

TEMPO
4:00 h



O peirao de Curuxeiras, a pouco máis de 
113 km de Santiago, é o comezo do Camiño 
Inglés no ramal que parte de Ferrol. Aí está 
Ferrol Vello, o barrio que deu orixe á cidade, 
asentadas as súas casas sobre un castro 
prehistórico. Un barrio que tiña a súa propia 
igrexa, que xa en tempos do barroco acabou 
por ser derrubada visto o seu penoso estado, 
mentres se construía a actual concatedral de 
San Xiao. De aí, pois, parte o peregrino, para 
aos poucos metros comezar a ascender e 
atopar a primeira grata sorpresa: a igrexa de 
San Francisco.

A igrexa de San Francisco é neoclásica 
e data do ano 1757. Erixiuse sobre un antigo 
convento do século XIV. A partir dese punto 
percórrese o barrio da Magdalena, trazado 
no século XVIII, con longas rúas, cruzando o 
Cantón de Molíns e apuntando cara á saída 
da cidade.
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Dársena de Ferrol

Caranza é un barrio novo. Unha península de 
pescadores e labradores que pouco a pouco foi 
deixando de selo. Nos anos 60 do século pasado 
urbanizouse por completo. O Camiño Inglés vai ir 
dando a volta a esa península, pegado ao mar, con 
recantos moi agradables e gran panorámica sobre 
a ría (110,939 km). Nese treito destaca a vella 
igrexa, en moi bo estado e moi ligada á historia 
local. Trátase dun templo sinxelo dunha soa nave 
e con muros de cachotaría cubertos de branco, 
excepto nas esquinas, onde as pedras quedan á 
vista.

Tras bordear unha zona industrial, con 
estupenda panorámica da ría ao outro lado, 
o peregrino alcanza un mosteiro. É o de San 
Martiño do Couto (103,093 km). Trátase dunha 
obra de gran tamaño con dous elementos que 
chaman a atención: a fachada da súa igrexa e 
as ábsidas, e mentres a primeira foi levantada 
no século XVIII, as segundas construíronse en 
tempos da arte románica. Interesante sarcófago 
ao aire libre no acceso.

En determinado punto aparecen dous 
marcos. Un deles convida a ir por un camiño 
complementario. Unha desviación que conduce 
a un gran edificio e a construción auxiliar 
correspondente que albergou un muíño de 
mareas, chamado do Ponto ou das Aceñas. É 
dicir, unhas instalacións que aproveitaban a forza 
do mar nas súas idas e vidas. En calquera caso, 
o Camiño Inglés vai continuar por un parque 
pegado á ribeira. Crúzase a ponte de Xubia e 
éntrase no municipio de Neda (99,153 km).

Neda é unha xoia. Famosa polo seu pan, a 
localidade recibe ao peregrino mostrándolle unha 
gran igrexa, a de Santa María, pegada ao leito do 
río Belelle, que se salva por unha bonita pasarela 
(97,663 km) para entrar na rúa Real, unha rúa con 
moita historia como o demostran as vivendas, a 
Torre do Reloxo e unha inscrición pegada a esta 
e que pertenceu ao antigo hospital do Santo 
Espírito.


