
1.Localización
Coordenadas: 43º31'22'' N -  8º12'30'' W
2. Accesos
Estrada dende Ferrol ata Meirás C-646, ó chegar á glorieta,
seguir pola estrada da dereita en dirección a Aspanaes, antes
de chegar ó centro, á esquerda sitúase o castro. 

3. Estado
Conservado. 
4. Descripción
O castro de A Croa
de Leixa, ubicado
nun pequeno
outeiro, presenta
unha forte defensa
composta por tres
murallas en sentido
concéntrico e un
pequeno antecastro

que dificultaba deste xeito o acceso ó interior. Destacan as
amplas dimensións do castro e as fermosas imáxenes de espa-
cio aberto que se poden observar.

1. Localización:
Coordenadas 43º33’37’’ N - 8º16’56’’ W
2. Accesos:
Unha vez en Covas, coller a dereita hacia as praias de Santa
Comba ou Ponzos. O auto chega xusto ate un aparcamento na
costa, é recomendable ter en conta as mareas para pasar á illa.
3 Estado:
É o único xacemento excavado centíficamente de Ferrol,
impulsado pola Sociedade Columba
(www.sociedadecolumba.com). Houbo diferentes actuacións
nas distintas etapas, dende épocas castrexas ate a actual
capela, pasando por unha metalurxia.

Ferreiros
(Mandiá)

Castro de Pucheiros
(Vilasanche - Serantes)

Castelo dos Gafos
(Vilabuide - Doniños)

1. Localización
Coordenadas: 43º30'04'' N - 8º15'47'' W

2. Accesos
Tomar estrada
local dende Ferrol
hacia Covas en
Serantes coller
dirección Valón e
antes da costa á
esquerda.
3. Estado
Conservado.
4. Descripción
O castro de

Vilasanche, ubicado no cume extemo dunha meseta, presenta
unha importante estructura defensiva formada por dúas
murallas e un amplio antecastro que dificultadan deste xeito
o acceso ó interior do recinto, debido a que o emprazamento
natural non protexía por sí só ó recinto castrexo.  . 
Destaca o camiño perimetral que serpentea ó redor do castro.

1. Localización
Coordenadas: 43º 29' 37'' N -  8º16' 42'' W
2. Accesos
Estrada dende Ferrol ata Doniños, a 1 qm. do cruce de Valón
sae unha pista asfaltada hacia o pequeno rueiro de Vilabuide,
onde se atopa os restos deste xacemento
3. Estado
Ainda que sen edificacións o terreno foi de labradío e
plantación o que fixo que as defensas e a estructura esten
completamente degradadas. 
4. Descripción
O castelos dos Mouros, ou dos Gafos, era un amplo castro,
ben situado, que debía ter duas liñas de murallas. A entrada
non se pode precisar, e quedan restos de posibles divisións no
interior.

Campos de Mamoas de
Brión e Mougá

A Croa de Fontá
(Doniños)

1. Localización
Coordenadas:
43º29'21'' N -
8º18'18'' W
2. Accesos
Ir hacia Punta
Penencia por Fontá,
ó chegar a fonte xa
se divisa nas inme-
diacións da antena
de telefonía, enriba
da última casa.

3. Estado
Deteriorado. O castro ten nas suas inmediacións  elementos
perturbadores, como a antena de telefonía.
4. Descripción
A Croa de Fontá, ubicada nunha zona de ladeira, presenta
para a sua defensa duas murallas defensivas e un foso, así
como a axuda natural do seu emprazamento, enfatizado pola
forte pendente na que se encontra situada. 
Ó redor abundan os eucaliptos, o que impide a completa
visualización dos seus elementos.

Castro de Lobadiz
(Doniños)

1. Localización
Coordenadas: 43º30'38'' N - 8º19'29'' W
2. Accesos
Tomar estrada local dende Ferrol ata a praia de San Xurxo, un
pouco antes de chegar á praia, seguir polo desvío á esquerda
que leva á praia de Doniños, continuar por dita estrada ata

que atopemos unha
bifurcación á dereita indicada
que leva ata Lobadiz.
3.Estado
Deteriorado. O castro foi
obxeto de diversas
excavacións e roturacións do
terreo que alteraron algúns
dos seus elementos. Por
exemplo tres casetas nas
murallas e un faro.

4. Descripción
O castro de Lobadiz, ubicado nunha península, constitue un
emprazamento costeiro de gran beleza natural, singularizado
pola impresionante vista das cercanas illas Gabeiras. 
O castro, de natureza costeira, presenta  actualmente tres
murallas defensivas construidas en terra con pedra, visibles
para o visitante, así coma un foso.

Tralocastro
(Esmelle)

1. Localización
Coordenadas: 43º32'03'' N  -  8º15'51'' W
2. Accesos
Estrada local dende Ferrol ata a praia de Covas, ó final da
baixada seguir a indicación a Tralocastro, despois de recorrer
uns metros continuar por unha pista á esquerda que leva ás
inmediacións do castro.
3. Estado
Boa conservación.
4.Descripción
O castro de Tralocastro presenta tres amplas murallas
concéntricas para a sua defensa, axudado tamén polo seu
emprazamento natural,  no cume dun coto. As murallas
conservan en bo estado os seus elementos. Destaca o amplo e
profundo foso que axuda deste xeito ós elementos defensivos.

Papoi
(MArmancón - Covas)

1. Localización
Coordenadas:  43º32'22'' N -  8º15'03'' W
2.Accesos
De Ferrol a Covas, unha vez baixada o alto da bailadora e
pasada a chamada curva de Cocheras atoparemos unha
estrada a dereita hacia Papoi e Mandia. A pouco mais  de
1 qm. diánte dun establecemento hostelero sae unha estrada
hacia a esquerda  que corta unha  esquina do castro.
3. Estado
Hai edificacións no interior, e a zona esta cultivada, ainda que
sen baixar do coche xa se aprecian os desniveis defensivos.
4. Descripción
O castro está nunha ladeira de suave pendente, composta por
duas murallas e foxo, a entrada non se conserva.

1. Localización
Coordenadas: 43º31'08'' N -  8º13'52'' W
2. Accesos
Estrada dende Ferrol ata Meirás, seguir o indicador de Covas,
Mandiá, continuar pola  esquerda, pasar a igrexa, cemiterio, e
continuar pola pista situada á dereita do transformador, alí,
tras pasar o río, a dereita, sitúase nun pequeno outeiro, os
restos do castro.
3. Estado
Deteriorado. Roturacións, e diversas accións alteraron os
elementos do castro. 
4. Descripción
O castro, ubicado nun pequeno outeiro, actualmente non
conserva moitos dos seus elementos, unha liña de muralla de
gran dimensión e varios antecastros que permite adiviñar as
formas primitivas.

Sta Comba
(Covas)

1. Localización
Coordenadas: a) 43º29'10'' N - 8º17'15'' W (Brión)

b) 43º30'45'' N - 8º17'00'' W (Mouga)
2. Accesos
A) estrada hacia San Xurxo, en Valon coller hacia a igrexa de

Brión e dende ahí
hacia San Cristóbal,
despois de
remontala costa, a
dereita  atopase o
rueiro de Liñares. Na
estrada, antes de
chegar  xa se atopan
3 enterramentos.
Dende Liñares se
gaña, monte traveso
as máximas cotas do

Monte da Cha onde se atopa a meirande parte delas.
Seguindo o cortalumes hacia a costa (sur oeste) atopanse o
resto.
B) En Valón a dereita se sube hacia Mouga, pasadas as
instalacións militares, camiño duhnas antenas, a dereita está o
monte de Campaiñas, lugar do xacemento
3. Estado
Todas tapadas de vexetación e violentadas na parte superior.
Hai tres na estrada de Brión está cortada por esta.
4. Descripción
Nestes conxunto megalítico se atopan perto de 40
enterramentos no de Brión e 21 no de Mouga. Teñen unhas
medidas de  entre 9 e 26 mts de diámetro e 2,5 de altura,
polo que hai que fixarse para ollalas todas, algunhas cortadas
polos valados servindo de separación das leiras.

No castro perduran os
vestixios de  diversas
excavacións,    nalgun-
has catas pódense   vis-
lumbrar as característi-
cas dalgúns habitáculos. 
Tanto no propio terreo
do castro, coma no
circundante existe unha
gran cantidade de masa
forestal, sobre todo de

eucaliptos que impiden a completa visualización do castro.

1.Localización
Coordenadas: 43º31'25'' N -  8º14'12'' W
2.Accesos
Na estrada dende Ferrol hacia Covas, coller o cruce hacia
Mandiá, a 1800 mts, na casa que se númera co 67, está xusto
ó pe da ladeira que conforma o castro.
3. Estado
Cheo de vexetación e coas construcción antes mencionadas, e
cortada pola pista da parcelaria.
4. Descripción
Está situado na ladeira, e aproveitando o desnivel para a sua
estructura defensiva.

Vilela
(Mandiá)

Castro de A Croa de Leixa
(San Pedro de Leixa)
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Castros  e Sendeiros
do Concello de Ferrol
En Galicia algúns autores falan de máis de 3500

castros, dos cales, apenas un 25% se atopan
publicados.

No Concello de Ferrol, aínda que existen unha
gran cantidade de restos da cultura castrexa, é de
reseñar que moitos deles atópanse nunha situación
de deterioro que impide a súa visión completa ou
incluso parcial, outros desapareceron por efecto da
evolución das formas de vida: novas edificacións,
roturación de terras, redes viarias ...

Dende o Clube de Montaña Ferrol e co apoio da
Concellería de Cultura de Ferrol, queremos amosar
que o camiñar polos sendeiros do noso entorno non
só é un exerccio físico, senon que a pouco que nos
fixemos é tamén un exercicio de recuperación
histórica, de ese legado de séculos do que podemos
facer gala no noso Golfo Artabro.

Hai xente que vai a camiñar a terras lonxanas
para ver xacementos arqueolóxicos. Eiqui temos o
luxo de poder facer esto sen sair do noso Concello,
e así queda pois unha proposta de camiñar, pero
recoñecendo e aprendendo do  que nos rodea, do
mais cercano..., de Ferrol.
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FERROL
Sta. Icia (desaparecido)
Castrillon (desaparecido)
Ferrol Vello (desaparecido)

Casal dos Ovos (semi desaparecido)

NARÓN:
Quintá

Cruz do castro
Pereiruga
Lopesa
Pedreira
Sequeiro
Revolta
Eiravedra
Vicás
Ermida
Couto
Stª Maria

Monte do castro

FENE:
Prismos

Barallobre (desaparecido)
As Pías  (desaparecido parcialmente)

Cardoeiro
Magalofes
Orra

Río Castro

ARES:
O Coto
Lubre

Bailadora (desaparecido)
Ares
Mouron
Stª Mariña

MUGARDOS:
San Victorio
Escadas

San Juan de Piñeiro
Mehá

Mugardos
NEDA:
Ancos

Viladonelle

VALDOVIÑO:
Frouxeira
Castrillón

Praia do Rodo
Punta Taraza
Crecente
Os Calexóns
Lago (desaparecido)

Aviño
Lodeiro
Casianes
Vidueiros
Poulo
Pantin
Lagoa
Vilarrube

SAN SADURNIÑO:
A croa de Bardaos
Coto de Rivoira

A Croa de o Rosario
Escoitadoira
Croa do Redo
Castrelo

A croa de Coruxa
A croa de Ramil

CABANAS
Piñeiros

Pico  do Castro
As Modias

Outros Castros
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Vista de Amurallamiento - Papoi

Muretes - Tralocastro

Vista Aerea - Lobadiz

Vista de  A Croa

Mamoa en Brión Castelo dos Gafos
Muralla - Vilasanche

Situación General - Mandiá

Santa Comba

Detalle Muralla Defensiva

Interior - Vilela


