
FAROS DE FERROLTERRA 

 Faro Punta  Candieira 

 

 

 

O Faro de punta Candieira é unha construción de nove metros que foi construída entre os anos 

1929 e 1933 pero que non entrou en funcionamento ata o 1954.  

 

É un faro branco e vermello situado en Cedeira. Conta cunha ruta fermosa pero perigosa xa que 

ten curvas complicadas polo que non se debe baixar no coche. Esta comeza no monte Purrido e fai 

do faro un lugar bonito e interesante para visitar. 

 

A costa está castigada polas olas do Océano Atlántico que son coñecidas pola súa beleza e polos 

ricos percebes. A recolección de percebes é moi arriscada  e as persoas dedicadas a isto poñen en 

perigo as súas vidas. 

 (NGA) 

 



O Faro de Punta Candieira é o máis fermoso de toda a 

comarca de Ferrol, dende o lugar no que se atopa, 

unha zona de acantilados moi picudos coma os dentes 

dun crocodilo, asómase sobre a copa dunha árbore, 

chea de follas verdes, apunto de cambiar a súa color, 

un xigante branco que guía aos normais polo enorme 

continente de bágoas que hai nos seus pés.  

Para chegar a el por terra tes que atravesar un labirinto feito do carbón máis fermoso de Galiza, no 

que podes atoparte os velocistas máis rápidos e fermosos que temos no noso país. 

(MCV) 

 

 FARO DE CABO PRIOR 

 

 

 

          

 

 

 

O faro de cabo Prior é un lugar moi bonito para visitar. Ten 

unhas vistas ao mar moi bonitas e cheas de tranquilidade. Ao 

mirar as pedras que compoñen o enorme faro recórdame a 

unha casa de pedras. A estrutura do faro gústame moito xa 

que é moi cuadriculado e moi ben feito. Parece unha casa ao 

lado do mar. Pola parte baixa do faro hai un paseo de táboas 

de madeira que me recorda as tardes de verán ao ir a praia. O faro de Cabo Prior é un sitio moi 

bonito para ir cos amigos ou coa familia, xa que non hai nada de tecnoloxía e podes pasar maior 

tempo con eles e tamén respirar aire puro. Eu recomendo moitísimo visitar este sitio e gozar 

dunha tarde á beira do mar.   

(NBG) 



 

 

 

 O faro de Cabo Prior é un dos faros máis bonitos da comarca. A súa luz alumea aos barcos coma o 

Sol alumea os nosos días, e dende alí enriba pódese ulir a suave brisa mariña como se se tratase 

do mellor arrecendo do mundo. Non atoparás vistas mellores, pois dende o faro podes ver toda a 

extensión do mar incluíndo, se tes sorte, algún que outro golfiño. Está colocado nun dos terreos 

máis verdes e fermosos que coñezo complementándoo da mesma forma que completa a estrela á 

árbore de Nadal. Por último, é o lugar perfecto para visitar se queres atopar calma, pois polo único 

polo que estarás acompañado será polo piar dos paxariños e o ruxir das ondas do mar. 

(ARL) 

 

Os mariñeiros cantan cando ven a súa luz embranquecida tan fermosa coma a Lúa. Un faro 

fermoso, visitado por mil vidas que guía aos homes e mulleres  da mar ata o seus últimos días. 

Testemuña de miles de historias contadas por grandes sabedorías que contan dende o freo de 

invasores ata os naufraxios e perdas de vidas. O Cabo Prior dende a súa atalaia vixía a entrada dos 

barcos na ría, e por último grazas Golfo Ártabro pola túa presencia senón non estaría esta 

magnífica esencia. 

(UHR) 



 

 

Ao outro lado do gran océano galego atópase o Faro de Cabo Prior, no alto dunha gran  montaña 

de rochas negras ,rodeado dunha gran paisaxe rural que para acceder a el tes que pasar por unhas 

estradas moi estreitas e moi empinadas. 

Ten uns acantilados moi perigosos que son tan altos como a Torre de Hércules onde o mar bate e 

bate sen parar a todas as horas do día onde morreu moita xente e as súas familias hoxe en día 

queren eliminar a auga dos seus ollos (para referirse as lágrimas  ou mesmo a tristeza). 

O faro , cunha estrutura moi antiga acompañada dunha cor moi cuquiña, cunha luz moi chamativa 

que se ve  dende os pequenos recunchos mariños ,as súas fiestras recórdame as que tiña a miña 

avoa na corte, a súa cor a súa testura…  Atópase rodeado dun branco algodón que surca o ceo (o 

término na realidade son as nubes), das mellores praias da zona que teñen unhas cálidas ondas e 

de pobos pesqueiros que recollen os alimentos mariños que nos da a nosa Terra. 

O Faro é como a chamada dos pobos cercanos  xa que cada vez que se acende, iso transmite un 

gran sentimento a poboación xa que mostra a unión. 

(SML) 

 

                               FARO DE CABO PRIOR: 

O faro de cabo Prior é un faro situado na parroquia de Covas, en Ferrol, A Coruña. 

Este ten unha vista a todo o mar aberto, como se se tratase do infinito en cor azul. 

O faro ten unha altura de 8 metros como se de un xigante se tratara. 



Este esta enriba dun acantilado de uns 100 metros para que dende o mar se vexa como unha 

milagre por chegar a porto. 

O funcionamento do faro comezou o 1 de marzo de 1953. 

A protección dos mares é dende el e as súas baterías militares as cales garda a súa protección 

como se dunha nai se tratara. 

(SRS) 

Este faro está situado nunha fermosa provincia chamada A Coruña, máis concretamente na costa 

atlántica e foi construído no ano 1853. 

É obra de Félix Uhagón, un enxeñeiro moi profesional. Este faro foi deseñado principalmente para 

sinalizar este punto xeográfico clave na navegación xa que sen él moitas embarcacións 

perderíanse. 

Contén unha torre que é tan fermosa como alta, xa que hai unha base octogonal de 17 metros de 

altura, cunha cornixa sobre a que se apoia a balconada. O único que non me gusta deste faro é a 

bóveda porque ten un deseño moi pasado de moda. 

A constante néboa do inverno que odio tanto provocou que se lle engadise unha sirena en 1888, 

chamada a Vaca de Fisterra, para avisar aos navegantes do perigo existente. 

Este faro é coñecido por moitos navegantes, debido a súa importancia como medio de advertencia 

da proximidade dunha costa sumamente perigosa, así como pola fama de traizoeira desta zona 

marítima, xa que a pesar da existencia do faro este lugar foi o escenario de diversos naufraxios, 

como por exemplo en 1870 cando se afundiu o Monitor Captain, levando 482 persoas da súa 

tripulación no suceso máis lutuoso desta costa. 

Dende o meu punto de vista é un faro moi importante á vez de útil, xa que poucos hai como este. 

Eu creo que é o mellor faro de todos os que hai en toda a provincia da Coruña. 

(SPD) 



  

 

Na parroquia de Covas en San Martiño atopase o Faro de Cabo Prior un lugar moi bonito onde 

poderás apreciar os pequenos pero preciados recunchos dos que está composto. Nel encontrase o 

faro mostrado na imaxe. É un faro do século XIX, concretamente o seu funcionamento data do 

primeiro de marzo do Ano 1853. Este faro está situado ao carón da mar. Construído nunha base de 

pedra de cores grisáceas e beiges, enriba da base, as paredes son de cor beige amarelento e por 

último o teito é de cor vermello semellante a cor do sangue. Visualmente este faro ten unha boa 

estética e é un lugar moi visitado polas boas fotografías que alí pódense sacar.. Con respecto ao 

teito este ten unha forma de terraza xa que se pode acceder á cúpula negra desde el. Isto 

paréceme moi práctico para a persoa encargada de dirixilo posto que non ten que dar tantas 

voltas para acceder, e nos días de chuvia non ten que mollarse ou embarrar os pés. Con respecto á 

luz procedente do faro, esta chega a 22 millas náuticas, o que se corresponden con 41 km. este 

feito fai que os barcos que están navegando polo atlántico a esas alturas poderán ubicarse de 

xeito máis doado grazas ao faro. En conclusión este faro tan bonito é unha das riquezas da 

antigüidade que podemos seguir visitando a día de hoxe e pasar grandes momentos sen deixar de 

coñecer novos lugares. 

(MPM) 

 

O faro de Cabo Prior, atópase na comarca de Ferrolterra, é un dos faros máis bonitos deste lugar. 

Sitúase a esquerda da preciosa praia da Santa Comba, cunhas augas azuis coma o ceo despexado e 

á dereita do pequeno pobo de Covas que ten unhas praias de moi boa calidade coma San Xurxo, 

Esmelle, A Fragata, O Vilar…  

Este é un faro moi pequeno, de cor amarela e o teito dunha cor vermella coma o sangue.  



A súa luz branca xira coma un peón e resplandece coma unha perla brillante dende moi lonxe. 

O cantil onde se atopa, é un fermoso cantil de máis de trinta metros de altura onde baten unhas 

grandes ondas que no inverno acadan os inmensos doce metros de altura.  

(ISP) 

 

 FARO DA FROUXEIRA 

:  

 

Este faro é tan grande coma unha montaña, ten unhas cores azuis e brancas que dan moita alegría 

ao faro. 

Está situado nun lugar moi tranquilo e moi bonito.  

A súa luz é coma a dun lucecú porque alumea moito na noite.  

Está situado ao lado dun gran acantilado; este faro transmite moita paz. 

(SAV) 

 



 

 

O faro da Frouxeira é o máis fermoso da contorna. Está moi ben situado en Meirás, Valdoviño, a 

carón do acantilado.  

Está pintado cunhas cores moi bonitas: a parte inferior da base, as terrazas e a cúpula son azuis, o 

resto da torre é gris, ten 5 andares pequenos e cara a dereita de cada un sobresae a súa estrutura, 

dándolle un aspecto innovador. 

É ben feitiño, na parte dianteira, conta cunha parte rectangular de pedra, semellante a cor da area 

e ao lado hai unha porta pequena algo vella. Na parte dereita ten unha fiestra redonda coma as 

dos barcos pero con reixas. En cada un dos pisos hai unhas pequenas fiestras rectangulares. Pola 

dereita o primeiro ten unha porta e os demais unha fiestra coa mesma forma ca da porta. Enriba 

do último piso hai outra fiestra máis grande pola que ver o mar. Enriba de todo atópanse uns 

indicadores da dirección do vento e ao lado dúas antenas, arriba tamén está a cúpula grazas a ela, 

o faro ilumina co seu ollar os barcos  

 

 

O faro de Meirás difumínase co ceo azul debido a súa cor. Esta cor do faro dá un efecto de 

simplicidade producido pola falta de contraste de cores. Dende esta perspectiva a súa forma é 

semellante á dun toblerone ou tamén pose semellarse a casilleiros. Este faro é moi curioso debido 



a que a simplicidade da forma e das cores fai que pareza minimalista. Outra cousa curiosa do faro 

é que non hai chan nas plantas. Grazas á cor e á forma tamén podemos ver un golfiño, sendo o 

ollo deste a fiestra superior do faro. Se a imaxe estivese tomada ás 12 veríase moi rara e simple xa 

que non habería sombras. 

 

 

 

(PSG) 

 



 

 

O Faro de Punta Frouxeira é un xigante que mira ás persoas que o visitan dende o ceo, localízase 

en Punta Frouxeira, no litoral de Valdoviño, un pobo tranquilo no que se pode pasar un bo rato. 

 

Está situado nun cantil que da a sensación de estar nun paraíso provocando moita calma e paz. 

 

Debaixo do faro hai un labirinto de túneles militares que contrastan pola súa penumbra que 

parece levarnos a tempos pasados. Os túneles teñen ollos que miran ao mar deixando ver os 

acantilados.  

 

A súa estrutura conta cunha entrada de cor azul que lembra o mar que lle rodea, a súa esquerda 

contrasta unha pedra rectangular de cor beis que lembra a terra na que se levanta o xigante. 

 

Enriba da entrada levántanse cinco pequenas xanelas de cor azul que contrastan coa pureza do 

branco do faro. 

Unha enorme fiestra na parte alta do xigante fai que levantemos a vista e nos leva a un candil que 

ilumina o camiño dos mariñeiros na noite. 

(BFL) 

 



O faro de punta Frouxeira ten un aspecto como o dunha columna vertebral cos trociños azuis de 

cada piso como unha vértebra, cuns ocos en forma de balcóns  en cada vértebra. 

Ten unha luz de tanta lonxitude que é  suficiente para iluminar os túneles pretos ao faro, e 

iluminar como flashes os graffitis que conteñen estes, con grandes e diferentes significados. 

Cara a punta da costa que ilumina o faro, pódese observar o océano interminable como o amor 

que sinto polas miñas persoas especiais. 

O mar choca contra a zona rochosa preto do faro, e as olas cobren como unha manta o edificio. 

O vento que azouta ao faro da Frouxeira é moi frío e corta como coitelos. 

(NGA) 

 

O faro Punta Frouxeira é un bebé en comparación a os demais faros da zona, estraño e novo. Con 

forma cadrada coma un cadro, máis parecido a un edificio ca un faro, moi alto e de pel branca. Ten 

cinco ollos azuis, un enriba doutro cun sombreiro verde cuxa luz que emite, tan brillante coma as 

estrelas na noite, salva os barcos de chocar contra el. Situado no mellor sitio, no alto do acantilado 

e case rodeado de auga, vixiando como falcón no alto da árbore. 

(ALA) 

 

Atopei o faro máis diferente do mundo, un faro coma o mar coa súa espuma, tentei falar con el, e 

díxome que era moi alto porque tiña que guiar a todos os barcos que se acercaban. Tamén me 

explicou que facía pouquiño que nacera, en 1992, e que por iso era un faro bastante moderno, 

coma unha caixa está para guiar, a eses barcos que se acercan á praia máis bonita do mundo, a 

praia da Frouxeira en Vadoviño, onde paso todos os días soleados da miña vida. 

(Anp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FARO DE ESTACA DE BARES 

 

 

 

Onde se mesturan as augas do océano Atlántico e o mar Cantábrico, no lugar máis ao norte da 

Península, no lugar máis bonito da comarca, érguese este faro de pedra. Co seu gran alcance, de 

vinte e cinco millas náuticas, aparece na inmensidade da vexetación este pequeno gran faro. As 

súas pedras, tan ben colocadas como as da Catedral de Santiago, tan limpas, que se mesturan cos 

navíos que pasan. A cúpula de cristal, transparente, coa estación meteorolóxica enriba, dando 

vigor e importancia a este fariño. 

(PPP) 

 

 

 

 

 



 CABO ORTEGAL 

 

   

O faro de Cabo Ortegal é un dos motivos polos que consideramos moi bela a natureza, xa sea 

polas súas cores, ou polo seu peculiar fondo Atlántico. Persoalmente elixín Cabo Ortegal porque 

lle teño un cariño especial e paréceme o mellor faro de toda Ferrolterra. A a súa paisaxe seméllase 

á dunha película de amor cun final feliz, o ceo é un sen fin de momentos, as vistas dende o faro 

poderían ser o mellor espertar de calquera, os barcos e veleiros que pasan por alí gozarán de 

aquel gran momento…. Ao fin e ao cabo, sempre que vexo estas imaxes namórome un pouco más 

deste valioso paraxe ao que iría unha infinidade de veces, a desfrutar duns grandes momentos. 

 

(BCM) 

 



 

 

 

 

Este faro propio da costa de Cariño pode parecer moi simple ou pouco impoñente, pero o seu 

entorno constrúe unha imaxe única da paisaxe galega. No día, o camiño de pedra, branco coma as 

nubes, contrasta co azul do ceo e o verde do monte. O gran axudante dos navíos viste de vermello 



e coa súa lámpada, que o encabeza como coroa a un rei, cumpre o seu labor iluminando as 

escuras noites. A natureza constrúe a súa propia estrutura na mar; un conxunto de rochas, 

semellantes a tres grandes aguillóns, que aínda que poden ser un perigo para os mariñeiros 

despistado, o sol da costa non permite que saian mal parados. 

(MFP) 


