Cedeira
A vila
15350 Cedeira
43°39’39.1”N
8°03’14.0”W
Oficina de turismo
Palacete Municipal
Avda. de Castelao s/n
Tlfo. 981 482 187
turismo.cedeira.gal
mar.lopez@cedeira.es
Ferrol 34Km
A Coruña 80Km
Viveiro 61Km
Santiago 123Km

Cedeira ten unhas características
que poden resultar de moito
interese para as saídas escolares.
O centro urbano da vila data
da Idade Media. Ao percorrer
algunhas das súas rúas os
visitantes aínda poden atopar
casas que conservan escudos da
época, mentres que outras locen
as típicas galerías dos pobos
mariñeiros.

Un paseo polo parque fluvial da Xunqueira,
acondicionado como espazo de lecer,
pode ser un bo exemplo da integración da
paisaxe no núcleo urbano. Nel conviven
cisnes e gansos con outras moitas especies
de aves migratorias. No lugar tamén existe
unha zona de xogos.

Parques infantís hainos en Cedeira en case todos os recunchos e espazos
públicos. Os situados na praza Roxa e o que está máis próximo á praia da
Madalena son dos máis concorridos.

Moi cerca do casco vello tamén está o castelo da Concepción, unha
construción defensiva levantada polos propios cedeirenses despois de que
en 1747 un ataque inglés advertise aos veciños da súa necesidade.

O faro de Punta
Candieira e a ermida de
San Antón de Corveiro
(S.XVII) son outros dous
magníficos destinos
para que os escolares
aprendan desde a
utilidade dos faros ata
as características da
arquitectura galega.

A FICHA
Ruta urbana
Materias relacionadas: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia,
Ciencias Naturais, Educación Física
Idades: Primaria e Secundaria
Gratuíto
Horario de visita ao Castelo da Concepción:
Martes a venres: de 11.00h-14.00h
Sábado e domingo: de 17.00h-20.00h (consultar cambios na oficina de Turismo)
Máis información en www.deexcursion.net
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Cedeira
O Mar
O mar é o elemento máis representativo
de Cedeira. A importancia económica
do porto pesqueiro, as festas
gastronómicas dedicadas á merluza
e ao percebe así como o único museo
que existe en Galicia para difundir
a cultura mariñeira confirman esa
vinculación da vila e da súa xente co
mar.

A propostas para os escolares pasan
por visitar a lonxa –para o que é
necesario falar previamente coa
confraría- e obrigatoriamente por
coñecer o Museo Mares de Cedeira,
situado na planta baixa do pósito local e con persoal especializado para
ilustrar aos visitantes sobre no que nel se expón. En estantes e vitrinas
acumúlanse aparellos de pesca, restos de vaixelas recuperadas do fondo dos
océanos, cartas náuticas e diferentes tipos de anzois e poteiras, entre outras
moitas pezas e curiosidades.

Casa do Pescador,
Camiño de Arealonga, 1
43°39’29.9”N
8°03’39”W

Tlfo: 620 972 981
www.maresdecedeira.gal
maresdecedeira@gmail.com

Nos baixos da Confraría tamén se poden ver embarcacións tradicionais
e unha sala especial dedicada a “coleccións únicas” -entre elas unha
de crustáceos mariños, e outra de malacoloxía (moluscos) que leva o
nome de Manuel Suárez e que é a “xoia da coroa” do museo- así como
algunhas pezas dun
buque que estivo
no desembarco de
Normandía. Todo un
conxunto de obxectos
cos que se quere
poñer en valor o
traballo de homes e mulleres do mar e axudar a difundir a cultura
mariñeira. Desde a súa apertura, no verán de 2016, o museo recibiu
case 9.000 visitantes e só uns meses depois obtivo da Xunta de
Galicia a consideración de “colección visitable”.

A FICHA
Museo - centro de interpretación
Materias relacionadas: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Ciencias Naturais,
Bioloxía, Tecnoloxía
Idades: Desde Infantil ata Bacharelato
Prezo da visita ao museo: 1 euro. Visitas guiadas concertando con antelación
Horario: Martes a domingo de 10.30 a 13.30
Para visitas á lonxa hai que chamar á Confraría (Tlfo. 981 480 389).
O prezo é de 2 euros
Máis información: www.deexcursion.net
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Cedeira
Un paseo pola historia
15350 Cedeira
43°39’36.3”N
8°04’30.8”W
Oficina de turismo
Palacete Municipal
Avda. de Castelao s/n
Tlfo. 981 482 187
mar.lopez@cedeira.es
Ferrol 34Km
A Coruña 80Km
Viveiro 61Km
Santiago 123Km

Unha visita ao recentemente escavado xacemento arqueolóxico de Punta Sarridal é
moi interesante desde o punto de vista didáctico. Trátase dun poboado castrexo da
Idade do Ferro no que foi localizada unha antiga sauna de época galaico-romana
cunha datación que podería ir do século I a. C ao II d. C. Os escolares poden así tomar
contacto cunha parte da historia da que se fala pouco pero que é moi relevante á hora
de coñecer as orixes do
pobo galego. O conxunto
fala dun rico pasado e
chama especialmente a
atención a disposición das
estancias, a conservación
da zona lousada de acceso
á cámara, antecámara
e forno e a presenza
no chan dunha base de
columna que podería
servir como soporte
dalgún tipo de anexo á
construción principal.

Para chegar ao xacemento, situado nunha das zonas máis
fermosas e especialmente agrestes da costa cedeirense, pódese
ir a pé ou en autocar. De facelo camiñando, a ruta máis curta é
a través das escaleiras situadas onde remata o porto pesqueiro,
a carón do castelo da Concepción. En coche, a viaxe deberase
facer a través do Camiño de Santo Antón.

A FICHA

Pero este lugar acolle outros moitos tesouros. A praia das
Sonreiras é sen dúbida un dos máis fermosos. Trátase dun
pequeno areal de augas cristalinas ao que se accede a
través dunha escaleira cun total de 150 chanzos. Desde estas
latitudes tamén resultan visibles os restos das antigas cetáreas,
acomodadas á costa e utilizadas para o crecemento do marisco,
así como o faro que serve de orientación aos barcos. Todo un
patrimonio natural tan ilustrativo como recomendable para
estudantes desde Infantil ata Bacharelato.

Ruta patrimonial e da natureza
Materias relacionadas: Ciencias Naturais, Xeografía e Historia
Idades: Desde Infantil ata Bacharelato
Prezo: Gratuíto
Suxestión: Bo espazo para almorzar na natureza
Máis información: www.deexcursion.net

48

Cedeira
Serra da Capelada e
San Andrés de Teixido
Cedeira comparte cos concellos de
Cariño e Ortigueira a denominada
Serra da Capelada. Trátase dun espazo
singular, no que vacas e cabalos viven
en liberdade, e dun elevado valor
xeolóxico, o que levou ao Concello a
organizar visitas guiadas que xa son
coñecidas baixo o nome de Xeorutas.
Estas saídas, que tamén se fan por
outros puntos do termo municipal, só
teñen lugar en períodos vacacionais.

San Andrés de Teixido
43°42’32.6”N
7°59’02.1”W
Oficina de turismo.
Palacete Municipal.
Avda. de Castelao s/n
Tlfo. 981 482 187
mar.lopez@cedeira.es
Ferrol 46Km
A Coruña 48Km
Viveiro 66Km
Santiago 135Km

Nesta serra sitúase a garita de Herbeira, unha construción que data do ano 1805 cun
miradoiro que coroa os acantilados máis altos da Europa continental, con 620 metros de
altitude. É un lugar de inestimable fermosura salvaxe.

Moi preto, pero xa ao nivel do mar, atópase o santuario de San Andrés de Teixido, un punto de peregrinación que chegou a
competir con Santiago de Compostela e que sigue rodeado de tradicións e misterios. Unha antiga lenda asegura que vai de
morto quen non foi de vivo, e engade que os que non visitaron a ermida en vida vense obrigados a facelo reencarnados nun
animal, polo que hai que ter moito coidado de non pisalos se vemos algún no noso percorrido.

Que son os “sanandresiños”?
Son amuletos de miga de pan endurecida e pintada de cores.
Tradicionalmente están formados por cinco figuras: a man
(que axuda no amor e na amizade), o peixe (no traballo), o
santo (na saúde), a barca (nas viaxes) e o pensamento (nos
estudos). Nalgúns casos inclúense tamén unha escada, unha
pomba e unha coroa.

San Andrés supón unha revisión cristiá de cultos anteriores. É tradición facer
un ramo cunha vara de abeleira, unha pola de teixo e herba de namorar
(típica da zona), mercar os amuletos coñecidos co nome de sanandresiños
e tamén as rosquillas, aínda que
cada vez hai máis “merchandising”.

A FICHA

Ruta da natureza e patrimonial
Materias relacionadas: Ciencias Naturais, Química, Ciencias Sociais,
Xeografía e Historia
Idades: Desde Educación Infantil ata Bacharelato
Gratuíto
Suxestión: Bo espazo para almorzar na natureza na Capelada,
onde hai bancos e mesas
Máis información en www.deexcursion.net
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