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UN POUCO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

Fene,
descúbreo!



- 2 -

UN POUCO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

No corazón mesmo do Golfo Ártabro… 
Presta atención, unha voz xorde dende o máis fondo da ría. Voz 
de auga, ronca e eterna, morna e suave, mergullada na seguridade 
dos tempos; na protección dos ancestros que foron e máis dos que 
serán. Lar infindo de sorriso sempre á espreita, acolle ao que chega 
de ningures e ven para quedar.

Un mundo chamado Fene, niño de todos aqueles que o buscan, 
mesmo dos que o atoparon sen máis; camiñantes aventurados e 
descoñecidos que apousaron, apousan e apousarán. 

Fene é terra de paso onde un remata por ficar e muda propio; as 
raíces tornan mestas e fortes de seguida. 

No corazón mesmo do Golfo Ártabro, o último reduto para os fillos 
do vento. 

Por ser, até o “Quijote” puido ter sido de Fene. E non, non é soberbia.  
Disque no lugar do Pazo, parroquia de Barallobre, houbo nun 
tempo pasado un home, fidalgo emparentado coa casa de Lemos, 
que de tanto ler romances cabaleirescos rematou por se considerar 
herdeiro lexítimo dos buscadores do Santo Graal, e mesmo 
mudou o seu nome polo de Lanzarote de Lago. 

Terra soñada e de soñadores. 

Sempre fomos en Fene algo novelescos, e máis dramáticos; pero con 
sentido do humor, que é o máis importante.

Tamén tivemos noutrora un poeta que, anque naceu noutra banda 
da ría, rematou por ser fenés. El dicía que aquí o sol é gaiteiro. Algo 
festeiros sí que somos, as cousas como son; mais con sentido do 
humor, que nunca falte. 

No corazón mesmo do Golfo Ártabro, lume de historia e maxia 
agochado á simple vista dos que queiran ou saiban mirar. Quence e 
alumea as conciencias, mantén viva a chama do pasado nas voces 
dos máis vellos... 

E na ribeira do Barallobre vivo e latexante, no seu cine Adriano e 
no seu castro invisible; no Sillobre que cala segredos marabillosos 
de horas non tan antigas; no Limodre cheo de tempos indefinidos; 
no Maniños que medra discreta pero imparablemente; no Fene que 
quere ser cidade e non perde a ledicia do pobo; no San Valentín 
fermoso contra todo pronóstico; no Magalofes bravío e verde; no 
Perlío de pedra que nunca esvaece.

No corazón do Golfo Ártabro hai unha terra para botar áncoras. 

Terra onde medrar e ser máis fortes, fillos dos fillos e máis dos fillos. 
Terra á que sempre voltan os que marcharon e chegan incesantes 
aires novos. Terra labrega e mariña, obreira e loitadora, doce e 
salgada; pequeno país que navega a dúas augas. 

No corazón mesmo do Golfo Ártabro, un mundo chamado Fene, un 
pobo chamado fogar. 

Iria López Teijeiro
Limiar do libro «Un Mundo Chamado Fene»

Fene,
descúbreo!
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O Concello de Fene sitúase na provincia da 
Coruña e máis concretamente na comarca de 
Ferrolterra que á súa vez forma parte do gran 
conxunto comarcal do Golfo Ártabro xunto coas 
Mariñas e A Coruña, sendo un dos concellos 
máis poboados e influentes da mesma.

 Está formado por oito parroquias (Fene, 
Perlío, Sillobre, Limodre, Barallobre, Maniños, 
San Valentín e Magalofes) e limita cos concellos 
de Neda, Cabanas, A Capela, Ares, Mugardos, e 
a Ría de Ferrol.

FENE
UN POUCO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

No corazón mesmo do Golfo Ártabro… 
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O tipo de relevo do concello está determina-
do polo contraste litolóxico existente e pódense 
apreciar: suaves outeiros cara ao oeste (cara a 
Ares e Mugardos), unhas alturas máis conside-
rables –cara ao interior- na zona de Marraxón 
cunha altitude máxima de 359 m (Couto do 
Rei) e xa na fronteira con Neda aparece a gran 
quebrada do Río Belelle onde se formou unha 
fervenza de 45 metros de salto  que é unha das 
máis fermosas paisaxes do concello.
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No referido ao clima, predominan as tempe-
raturas suaves e as precipitacións son relativa-
mente abundantes. 
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ACCESOS
POR ESTRADA:
- N-VI, Madrid–Ferrol.
- Comarcal 122 por Mugardos.
- Por Lavandeira dende As Pontes.

AUTOESTRADA
- A6,

TREN:
- Rede Nacional de Ferrocarril, 

Camiño de ferro  Ferrol-Betanzos, 
con apeadoiro nas parroquias de 
Perlío e Barallobre.

- Estación de Ferrocarril: Ferrol,
a 7 Km

AEROPORTOS:
Distancias:
- Alvedro (A Coruña): a 50 Km
- Lavacolla (Santiago): a 90 Km
- Peinador (Vigo):  a 180Km.

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES:
- Ferrol: a 7 Km
A maioría das líneas de autobuses 
teñen parada en Fene.
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Poucos son os datos históricos que nos que-
daron de Fene,pero a súa existencia ao longo 
dos tempos queda patente cos diferentes res-
tos prehistóricos atopados (Mámoa do Campo 
da Arca, Petroglifo de Marraxón,...), diversos 
topónimos de herdanza ártabra (Barallobre, 
Limodre,...), restos dun asentamento romano 
nun concello lindante (Mugardos) e xa na Idade 
Media, o Mosteiro de San Xoan de Xubia recibiu 
por doazón terras nesta zona. Pero os primeiros 
datos escritos cos que contamos datan do 1044 
cando Fene aparece mencioado nunha escritura 
e no 1100 que aparecen os nomes de “Xoan”, 
párroco de Sillobre, e Ordoño de Fene por moti-
vo dun preito entre Santiago e Mondoñedo pola 
posesión do Arciprestado de Bezoucos.

Pero a importancia e o desenvolvemento  
do Concello de Fene ven de moito máis tarde e 
ligada a dous feitos principais, a instalación da 
factoría naval Astano (actualmente Navantia 
Fene) en Perlío en 1941 e a proximidade á cidade 
de Ferrol que é a cabeceira de comarca. Fene e 
Ferrol, dous concellos separados por unha ría, a 
de Ferrol, e unidos dende finais dos anos sesenta 
por unha ponte, a das Pías que non fai moito 
fixo historia (cando o martes 13 de xaneiro de 
1998,o petroleiro Discoverer Enterprice arrastra-
do por un vento de 130 km/h adentrouse na ría e 
destrozou a ponte das Pías deixando á comarca 
sen a súa principal vía de comunicación).
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ASTANO

O estaleiro Astano 
(hoxe Navantia Fene) está 
situado na Ría de Ferrol , na 
parroquia de Perlío en Fene.

Fundouse en 1941 e 
nun principio adicouse á 
construcción de pequenos 
buques pesqueiros de ma-
deira. En 1944 pasa a ser 
unha Sociedade Anónima, 
aumentan os seus capitais, 
e con tal motivo os barcos 
aumentan as súas dimensi-
óns polo que se amplían as 
instalacións do estaleiro.

A medida que pasan os 
anos, o número de traballa-

dores vai en aumento pero é o ano 1963 o que 
marca un punto de inflexión. Neste ano comeza 
o moderno desenvolvemento de Astano que con-
seguiu converterse nun dos principais estaleiros 
do mundo especializándose na construcción de 
petroleiros de 300.000 toneladas.

En 1975 produciuse a súa inclusión no grupo 
de empresas do Instituto Nacional de Industria.
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Os anos oitenta supuxeron unha im-
portante recesión no sector provocado 
esencialmente pola reconversión do sector 
naval (1984) , feito do que Astano xa nunca 
se recuperou por completo.

Actualmente Astano desapareceu como 
tal e entrou a formar parte do grupo Navan-
tia, que é o noveno grupo de construcción 
naval do mundo e o segundo de Europa, é o 
resultado da fusión dos estaleiros españois 
públicos civís de “Astilleros Españoles” (Cá-
diz, Juliana, Manises, Astano, Puerto Real, 
Sestao, e Sevilla) e militares de Bazán (Fer-
rol, Cartagena, e San Fernando).

Actualmente o estaleiro conta cun mu-
seo no que poderás coñecer todo o que é e 
foi Astano e as súas actividades principais. É 
necesario concertar previamente a visita.
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LECER E CULTURA

Fene é un concello rico 
en restos arqueolóxicos, aín-
da que moitos deles foron 
destruídos ou afectados por 
construccións e outras activi-
dades polo que son de inte-
rese fundamentalmente para 
expertos. 

Aínda así, a quen  lle inte-
rese  rastrexar as pegadas destes restos, do me-
galítico consérvanse mámoas no Campo da Arca 
en Barallobre e no Monte Marraxón en Sillobre, 
onde ademais pódese disfrutar dunha magnífica 
paisaxe que comprende as terras baixas do con-

cello, a Ría de Ferrol e o resto 
da comarca de Ferrolterra. 
Preto das mámoas de Mar-
raxón e coincidindo co punto 
máis alto do concello, o Cou-
to do Rei (356 m), atópase o 
petroglifo de Marraxón e non 
moi lonxe a Pena do Picoto, 
un conxunto de pedras gra-
níticas con inscricións.

No límite dos concellos de Fene e Cabanas 
está o Marco de San Lourenzo, un menhir de 50 
cm. de altura situado na antiga ermida do santo 
e á que tradicionalmente se lle atribúen poderes 
curativos.

A intensa ocupación humana do concello 
demóstrase dende antigo cos diversos asenta-
mentos castrexos que existiron pero algúns de-
les foron destruídos e outros permanecen soter-
rados, son os seguintes: Castro de Orra (Sillobre), 
As Pías (Fene), Cardoeiro (Perlío), Pena do Cas-
tro (Barallobre),  Prismos (Limodre), As Escadas 
(Maniños) e As Modias (Magalofes).

FENE
LECER E CULTURA

en restos arqueolóxicos, aínen restos arqueolóxicos, aín
da que moitos deles foron da que moitos deles foron 
destruídos ou afectados por destruídos ou afectados por 
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- 10 -

LECER E CULTURA

Un lugar que non se 
pode deixar de visitar é a 
zona das ribeiras en Sillobre, 
alí pódese entrar en contac-
to directo coa historia e a 
natureza viva, disfrutando 
das augas cristalinas e as 
fragas do Río Belelle e a 
chamada  Ponte das Ribeiras 
que probablemente pertenza 

á época medieval e forma un fermoso 
conxunto cun muíño, un lavadoiro e 
unha pequena represa.

Pódese facer unha ruta polo con-
cello coñecendo o barroco nas súas igre-
xas parroquiais que despois de sufrir va-
rias remodelacións, seguen conservando 
sobre todo na súa fachada principal al-
gunhas das características desa arte.

E coincidindo cos finais da prime-
ra metade do século XX, constrúese en 
Limodre a igrexa de San Xosé que sen-
do de estilo neogótico conserva algúns 
detalles cun fondo carácter que fan do 
edifico a mostra máis clara deste estilo 

no concello.

Nos adros destas igrexas, en ermidas, ce-
miterios e algunhas encrucilladas  consérvanse 
moitos dos cruceiros existentes no concello e 
que son mostra da iconografía relixiosa tradicio-
nal e máis popular de Galicia.
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Pasando pola Estrada da Palma e na par-
roquia de Barallobre atópase o Monumento ao 
Camiñante Descoñecido, un dos máis impor-
tantes elementos simbólicos do concello. Está 
composto por un pequeno templete rodeado por  

unha serie de bancos que le-
van escritos nos seus apoios 
os nomes de persoeiros des-
tacados da cultura galega 
ademais de contar cunha 
biblioteca ao aire libre. Foi 
inaugurado no 1934 xunto 
o apeadoiro do ferrocarril de 
Barallobre e reinaugurado 
na súa actual ubicación no 
1984. Nesta parroquia póde-
se disfrutar tamén do Parque 

de Educación Viaria.

            Outro elemento simbólico de moi 
recente creación é o Monumento ao 
Pallaso, obra de Francisco Xosé Pérez 
Porto que foi construído por aportacións 
do pobo e co que se pretende defender a 
imaxe deste oficio deixando un  lugar á 
tenrura e o sonriso no concello,  este mo-
numento atópase no Parque Castelao en 
Fene que supón unha grande área de es-
parexemento para nenos, habitantes do 
concello e visitantes o igual que o Parque 
Lineal do Río Cádavo (co Monumento ao 
25 de xullo), o Paseo Marítimo de San 
Valentín (co Monumento Á Memoria), o 
Paseo Marítimo Bieito Cupeiro e moitos 
outros parques e prazas espallados por 
Fene.

Pallaso, obra de Francisco Xosé Pérez Pallaso, obra de Francisco Xosé Pérez 
Porto que foi construído por aportacións Porto que foi construído por aportacións 
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Fene que supón unha grande área de esFene que supón unha grande área de es
parexemento para nenos, habitantes do parexemento para nenos, habitantes do 
concello e visitantes o igual que o Parque concello e visitantes o igual que o Parque 
Lineal do Río Cádavo (co Monumento ao Lineal do Río Cádavo (co Monumento ao 
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Preto do Parque de Castelao, na 
Avenida Naturais de Fene, ben merece a 
pena parar e disfrutar do animado am-
biente das súas terrazas e cafeterías.

Outros lugares de interese no con-
cello son as edificacións que responden 
á “arquitectura indiana” e que son o 
resultado da volta a estas terras de emi-
grantes nos finais do século XIX e come-
zos do XX, exemplos disto son as Esco-
las Concepción Arenal en Fene, Fillos de 
Limodre en Limodre e Curros Enríquez 

en Maniños, varios cines e salóns de baile como 
o Cardoeiro en Maniños, o Cine Adriano en Ba-

rallobre, ademais de viven-
das particulares como a Casa 
de Antonio Porto (Perlío), a 
Casa da Maleta (Barallobre), 
a Casa de Manuel Martinez 
(Barallobre), a Casa Garaba-
na (Limodre). 

No concello consérvase 
un escudo heráldico perten-

cente a importante familia dos Andrade que se 
atopa no actual instituto de Formación Profesio-
nal de Barallobre e outras construccións da ar-
quitectura popular galega como son os hórreos 

que nesta zona responden a 
tipoloxía  “Cabanas” e va-
rios muiños, mostra dos 53 
que funcionaban de forma 
simultánea no concello den-
de mediados do S. XVIII co 
obxeto de abastecer a cidade 
de Ferrol. Un bo exemplo é 
o recentemente restaurado 
Muiño do Redondo en Ma-
galofes.

Avenida Naturais de Fene, ben merece a Avenida Naturais de Fene, ben merece a 
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 En Fene pódense admi-
rar ademais dous edificios 
moi singulares; o primeiro 
deles é a Antiga Casa do 
Concello que hoxe en día 
cumpre as funcións de Xul-
gados e que pertence ó es-
tilo Rexionalista e tamén a 
actual Casa do Concello, e 
un edificio moderno que foi 
construido en 1980 sendo o 

seu autor Alberto Campo Baeza, é de estilo ra-
cionalista e forma conxunto coa praza que está 
ao seu carón e que acolle  moitos dos concertos 
que teñen lugar en Fene.

Actividades
Culturais

A cultura está moi presente no 
concello ao longo de todo o ano posto 
que son moitas e moi diferentes as ac-
tividades que teñen lugar: conferencias, 
concertos, exposicións,...

Ademais hai unha serie de activi-
dades cun carácter estable como son: 
os actos do Ciclo do Nadal, do Día das 
Letras Galegas, Entroido ou do Día da 
Patria Galega, ás que se engaden as pro-
gramacións de verán e nadal dirixidas 
aos máis novos.

rar ademais dous edificios rar ademais dous edificios 
moi singulares; o primeiro moi singulares; o primeiro 
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Museos

Fene conta con dous 
museos verdadeiramente 
exclusivos, son o Museo do 
Humor e o Museo de Astano.

O MUSEO DO HU-
MOR  como o seu propio 
nome indica é un museo para 
rir, nel poderás encontrar 

obras de importantes humoristas a nivel  nacio-
nal e internacional que tratan os temas da maior 
actualidade en clave de humor xa sexa gráfica 
ou literariamente. É dos únicos do seu xénero en 
España e ubícase na Casa da Cultura de Fene.

O Museo organiza tódolos anos as Xorna-
das do Humor e convoca os premios Curuxa do 
Humor entre outras multiples actividades.

Poderás visitalo de forma gratuita tódolos 
días laborais de 16.30 a 21.30 h, e os martes e 
xoves tamén de 10 a 12.30 h. Previa solicitude, 
existe a posibilidade de facer visitas guiadas e en 
grupo (tamén os días festivos e en vacacións).

O MUSEO DE ASTANO está nas propias 
instalacións do estaleiro, e mediante fotografías, 

maquetas e outros medios 
fai ver a evolución na histo-
ria do estaleiro, as súas acti-
vidades, proxectos, ... o que 
fará entender os visitantes a 
importancia que a industria 
naval ten e tivo histórica-
mente para o noso concello.

O Museo de Astano po-
derás coñecelo contactando 

coa empresa para concertar a túa visita.

museos verdadeiramente museos verdadeiramente 
exclusivos, son o Museo do exclusivos, son o Museo do 
Humor e o Museo de Astano.Humor e o Museo de Astano.
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vidades, proxectos, ... o que vidades, proxectos, ... o que 
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importancia que a industria importancia que a industria 
naval ten e tivo históricanaval ten e tivo histórica
mente para o noso concello.mente para o noso concello.

derás coñecelo contactando derás coñecelo contactando 
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DEPORTE E NATUREZA

Malia á gran densidade 
de poboación do concello , 
aínda se poden atopar luga-
res de gran beleza natural e 
onde realizar deportes tanto 
de contacto coa natureza 
como outros organizados 
nas diferentes instalacións 
do concello.

A Ría de Ferrol e os montes colindantes 
configuran un emprazamento de grande be-
leza natural e paisaxística. Para aqueles afec-

cioados a realizar rotas de 
sendeirismo,unha boa parte 
das parroquias de Sillobre 
e Magalofes están cubertas 
por bosques de pino e euca-
liptos transitables por peque-
nas pistas ideais para realizar 
este deporte. Outro tanto pó-
dese dicir das ribeiras do Río 
de Va, en Maniños.

FENE
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de poboación do concello , de poboación do concello , 
aínda se poden atopar lugaaínda se poden atopar luga
res de gran beleza natural e res de gran beleza natural e 
onde realizar deportes tanto onde realizar deportes tanto 
de contacto coa natureza de contacto coa natureza 
como outros organizados como outros organizados 
nas diferentes instalacións nas diferentes instalacións 
do concello.do concello.

A Ría de Ferrol e os montes colindantes A Ría de Ferrol e os montes colindantes 

sendeirismo,unha boa parte sendeirismo,unha boa parte 
das parroquias de Sillobre das parroquias de Sillobre 
e Magalofes están cubertas e Magalofes están cubertas 
por bosques de pino e eucapor bosques de pino e euca
liptos transitables por pequeliptos transitables por peque
nas pistas ideais para realizar nas pistas ideais para realizar 
este deporte. Outro tanto póeste deporte. Outro tanto pó
dese dicir das ribeiras do Río dese dicir das ribeiras do Río 
de Va, en Maniños.de Va, en Maniños.
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DEPORTE E NATUREZA

Dende Sillobre e 
Magalofes as panorámicas 
de Fene, a Ría de Ferol e a 
comarca son inmellorables.En 
Sillobre destaca o conxunto 
montañoso de Marraxón que 
ocupa case todo o extremo 
Leste do Concello de Fene 
e é onde se atopa o punto 

máis elevado a 359 metros de altitude chamado 
“Couto do Rei”.

Unha mostra de natureza 
viva é o Río Belelle, é moi 
interesante un paseo pola 
súa ribeira ou unha visita a 
fervenza que se formou entre 
Fene e Neda e que conta 
con  45 metros de salto 
conformando unha belísima 
paisaxe.Neste río practícase 
a pesca deportiva.

Magalofes as panorámicas Magalofes as panorámicas 
de Fene, a Ría de Ferol e a de Fene, a Ría de Ferol e a 
comarca son inmellorables.En comarca son inmellorables.En 
Sillobre destaca o conxunto Sillobre destaca o conxunto 
montañoso de Marraxón que montañoso de Marraxón que 
ocupa case todo o extremo ocupa case todo o extremo 
Leste do Concello de Fene Leste do Concello de Fene 
e é onde se atopa o punto e é onde se atopa o punto 

máis elevado a 359 metros de altitude chamado máis elevado a 359 metros de altitude chamado 

viva é o Río Belelle, é moi viva é o Río Belelle, é moi 
interesante un paseo pola interesante un paseo pola 
súa ribeira ou unha visita a súa ribeira ou unha visita a 
fervenza que se formou entre fervenza que se formou entre 
Fene e Neda e que conta Fene e Neda e que conta 
con  45 metros de salto con  45 metros de salto 
conformando unha belísima conformando unha belísima 
paisaxe.Neste río practícase paisaxe.Neste río practícase 
a pesca deportiva.a pesca deportiva.
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Na parroquia de Limodre 
e pertencendo a Ría de Ares 
hai catro pequenas praias de 
area fina e augas tranquilas 
son Almieiras, Río Sandeo, 
Río Castro e Coído e tanto 
nesta ría coma na de Ferrol 
pódense practicar variados 
deportes acuáticos como 
piragüismo, vela e windsurf. 

Ademais, a Ría de Ferrol 
é un importante enclave 
natural pola súa riqueza en 
fauna marina con grandes 
bancais de marisco de 
importancia significativa 
na economía de moitas 
familias da comarca e outras 
especies. O Paseo Marítimo 
de San Valentín é un dos 
lugares máis apropiados 
para a observación de aves 
mariñas como o alavanco, 
a garza real, a gaivota ou o 
cormorán.

e pertencendo a Ría de Ares e pertencendo a Ría de Ares 
hai catro pequenas praias de hai catro pequenas praias de 
area fina e augas tranquilas area fina e augas tranquilas 
son Almieiras, Río Sandeo, son Almieiras, Río Sandeo, 
Río Castro e Coído e tanto Río Castro e Coído e tanto 
nesta ría coma na de Ferrol nesta ría coma na de Ferrol 
pódense practicar variados pódense practicar variados 
deportes acuáticos como deportes acuáticos como 
piragüismo, vela e windsurf. piragüismo, vela e windsurf. 

é un importante enclave é un importante enclave 
natural pola súa riqueza en natural pola súa riqueza en 
fauna marina con grandes fauna marina con grandes 
bancais de marisco de bancais de marisco de 
importancia significativa importancia significativa 
na economía de moitas na economía de moitas 
familias da comarca e outras familias da comarca e outras 
especies. O Paseo Marítimo especies. O Paseo Marítimo especies. O Paseo Marítimo especies. O Paseo Marítimo 
de San Valentín é un dos de San Valentín é un dos 
lugares máis apropiados lugares máis apropiados 
para a observación de aves para a observación de aves 
mariñas como o alavanco, mariñas como o alavanco, 
a garza real, a gaivota ou o a garza real, a gaivota ou o 
cormorán.cormorán.

especies. O Paseo Marítimo especies. O Paseo Marítimo 
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Actividades deportivas

Ao longo do ano teñen 
lugar no concello de Fene 
diferentes acontecementos 
deportivos,entre eles: o Día 
do Deporte na Rúa en que 
os veciños e veciñas saen 
ás rúas para practicar os 
diferentes deportes que se 
ofrecen: badminton, tenis de 
mesa, xogos cooperativos, 
malabares, voleibol, esgrima, 

baloncesto entre moitos máis.

Calquera pode tomar parte en moitas activi-
dades do concello como son as diferentes rotas 
de sendeirismo organizadas. Así como as escolas 
deportivas municipais nas que se poden practi-
car natación, aerobic, ximnasia de mantemento, 
ioga, tai chi, etc. 

No sendeirismo poderemos disfrutar das 
rotas sinalizadas do Belelle, o sendeiro circular 
(un sendeiro municipal, de carácter circular e 
oito parroquiais de carácter veciñal), Ruta BTT 
(camiñando ou pedaleando), sendeiro peonil da 
Fervenza-Marraxón, e a ruta do Río Ba.

Existe a posibilidade de utilizar nalgúns ca-
sos previa solicitude as numerosas instalacións 
deportivas que existen no concello.

lugar no concello de Fene lugar no concello de Fene 
diferentes acontecementos diferentes acontecementos 
deportivos,entre eles: o Día deportivos,entre eles: o Día 
do Deporte na Rúa en que do Deporte na Rúa en que 
os veciños e veciñas saen os veciños e veciñas saen 
ás rúas para practicar os ás rúas para practicar os 
diferentes deportes que se diferentes deportes que se 
ofrecen: badminton, tenis de ofrecen: badminton, tenis de 
mesa, xogos cooperativos, mesa, xogos cooperativos, 
malabares, voleibol, esgrima, malabares, voleibol, esgrima, 
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AS FESTAS E O FOLCLORE

No Concello de Fene pódese disfru-
tar de numerosas festas: San Xurxo en 
Magalofes; San Marcos (San Marcos-
Sillobre), San Ramón e Santa Mariña en 
Sillobre; o Carmen en Maniños, Barallo-
bre e Fene; o Santiago en Barallobre; o 
San Salvador en Maniños; Santa Ana en 
Fene; San Estevo e a Festa dos Santos en 
Perlío; Santa Olaia en Limodre .

Ademais destas festas de marcado 
carácter relixioso destacan outras de temática 
máis variada,por exemplo as festas gastronómi-
cas como son a do mexilón en Barallobre, a da 
mel en Sillobre , a Festa da Orella en Limodre 
, a do poldro en Magalofes e a da ameixa en 
Maniños.

O Entroido en Fene adquiriu unha gran 
importancia nos últimos anos sendo o seu día 
grande o mércores de cinsa, co desfile de com-
parsas polo concello e a actuación das mesmas, 
a queima do entroido e fogos de artificio.

Dende 1933 vense celebrando con gran tra-
dición a Romaria do Pote organizada pola Socie-

dade O Pote de Maniños e que adoita 
coincidir co último domingo de agosto; 
semanas antes das súa celebración xa se 
montan as primeiras cabanas de toxos e 
xestas, preveendo ter  todo listo e cheo 
de comida e bebida para o día grande 
da festa no que hai competicións depor-
tivas, xogos populares, degustación e 
actuacións de diferentes grupos folclóri-
cos.Outras romarías con sona son a de 
San Ramón de Sillobre, que atraía a esta 
parroquia a xente de tódolos arredores 
ou a do “Camiñante Descoñecido” en 
Barallobre.

FENE
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coincidir co último domingo de agosto; coincidir co último domingo de agosto; 
semanas antes das súa celebración xa se semanas antes das súa celebración xa se 
montan as primeiras cabanas de toxos e montan as primeiras cabanas de toxos e 
xestas, preveendo ter  todo listo e cheo xestas, preveendo ter  todo listo e cheo 
de comida e bebida para o día grande de comida e bebida para o día grande 
da festa no que hai competicións deporda festa no que hai competicións depor
tivas, xogos populares, degustación e tivas, xogos populares, degustación e 
actuacións de diferentes grupos folclóriactuacións de diferentes grupos folclóri
cos.Outras romarías con sona son a de cos.Outras romarías con sona son a de 
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ou a do “Camiñante Descoñecido” en ou a do “Camiñante Descoñecido” en 
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tar de numerosas festas: San Xurxo en tar de numerosas festas: San Xurxo en 
Magalofes; San Marcos (San Marcos-Magalofes; San Marcos (San Marcos-
Sillobre), San Ramón e Santa Mariña en Sillobre), San Ramón e Santa Mariña en 
Sillobre; o Carmen en Maniños, BaralloSillobre; o Carmen en Maniños, Barallo
bre e Fene; o Santiago en Barallobre; o bre e Fene; o Santiago en Barallobre; o 
San Salvador en Maniños; Santa Ana en San Salvador en Maniños; Santa Ana en 
Fene; San Estevo e a Festa dos Santos en Fene; San Estevo e a Festa dos Santos en 
Perlío; Santa Olaia en Limodre .Perlío; Santa Olaia en Limodre .
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AS FESTAS E O FOLCLORE

Mais de sete mil persoas 
acuden cada ano a Festa 
do Cabalo organizada pola 
Asociación de Veciños de 
Magalofes e que se ven 
celebrando o último domingo 
de agosto. Dende a mañanciña 
e durante todo o día teñen lugar 
carreiras, concursos de beleza 
equina, probas de arrastre e 

outras actividades que sen ningunha dúbida farán 
que esta festa conserve a súa merecida sona.

O FELIPOP, que ten lugar na parroquia de 
Limodre no mes de agosto, é unha cita ineludible 
para tódolos amantes da melodía e da mellor música 
pop.

O FENEROCK, que ten lugar na parroquia de 
San Valentín, celebrándose tódolos anos no mes 
de setembro; coas intervencións de numerosos 
grupos de rock, tanto do panorama nacional coma 
internacional.

O Festival polo Día da Patria Galega, celebrado 
no mes de xullo na praza do concello, participando 
grupos musicais de tódolos estilos. 

Ademais tódolos segundos e cuartos domingos 
de mes ten lugar un feirón na parroquia de Perlío.

No concello de Fene hai numerosas agrupacións 
de música e danza tradicionais, entre todas elas des-
taca a Banda de Gaitas Airiños de Fene que conta no 
seu historial cun grande número de actuacións tanto 
en Galicia como a nivel nacional e internacional e 
sempre cunha boa crítica considerada unha das me-
llores de Galicia despois de recibir varios premios.

acuden cada ano a Festa acuden cada ano a Festa 
do Cabalo organizada pola do Cabalo organizada pola 
Asociación de Veciños de Asociación de Veciños de 
Magalofes e que se ven Magalofes e que se ven 
celebrando o último domingo celebrando o último domingo 
de agosto. Dende a mañanciña de agosto. Dende a mañanciña 
e durante todo o día teñen lugar e durante todo o día teñen lugar 
carreiras, concursos de beleza carreiras, concursos de beleza 
equina, probas de arrastre e equina, probas de arrastre e 
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Si, se viñeches a Fene ¡has volver! 
Entre o que viches por ti e o que lle 
escoitaches a amigos e amigas que-
daches con gañas de vir de novo para 
coñecer a fondo ese concello que al-
guén denominou como: “ese pequeno 
grande descoñecido”.

Moitas son as opcións que Fene 
te pode ofrecer, mais é preferible que 
as descubras por ti mesmo. Non obs-
tante permítenos, a título orientativo, 
suxerirte unha das múltiples posibili-
dades para pasar unha fin de semana 
en Fene.

Venres,
comezar cun sorriso.

Cómpre principiar con 
bo humor. Por iso nada me-
llor que achegarse á Casa 
da Cultura para visitar o 
único Museo do Humor 
de toda Galicia e un dos 
poucos deste xénero en 
toda a Península Ibérica. 
De 17 a 20 h podes perco-
rrer as súas salas nas que 
encontrarás orixinais da 

práctica totalidade dos humoristas gráficos 
e autores de cómic galegos contemporáneos: 
Siro, Xaquín Marín, Miguel Anxo Prado, Chi-
chi Campos, Pepe Barro, Xan Carlos López 
Domínguez, Pepe Carreiro, Chinto&Pinto........ 
Entre os moitos fondos do Museo salientan as 
magníficas coleccións dedicadas ós humoris-
tas gráficos do Estado (con obra de Mingote, 
Chumy-Chumez, Máximo, Forges, Serafín.....) 
e do resto do mundo (René de la Nuez, M. 
Walker, Fontanarrosa....).

FENE
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bo humor. Por iso nada mebo humor. Por iso nada me
llor que achegarse á Casa llor que achegarse á Casa 
da Cultura para visitar o da Cultura para visitar o 
único Museo do Humor único Museo do Humor 
de toda Galicia e un dos de toda Galicia e un dos 
poucos deste xénero en poucos deste xénero en 
toda a Península Ibérica. toda a Península Ibérica. 
De 17 a 20 h podes percoDe 17 a 20 h podes perco
rrer as súas salas nas que rrer as súas salas nas que 
encontrarás orixinais da encontrarás orixinais da 

Entre o que viches por ti e o que lle Entre o que viches por ti e o que lle 
escoitaches a amigos e amigas queescoitaches a amigos e amigas que
daches con gañas de vir de novo para daches con gañas de vir de novo para 
coñecer a fondo ese concello que alcoñecer a fondo ese concello que al
guén denominou como: “ese pequeno guén denominou como: “ese pequeno 
grande descoñecido”.grande descoñecido”.

te pode ofrecer, mais é preferible que te pode ofrecer, mais é preferible que 
as descubras por ti mesmo. Non obsas descubras por ti mesmo. Non obs
tante permítenos, a título orientativo, tante permítenos, a título orientativo, 
suxerirte unha das múltiples posibilisuxerirte unha das múltiples posibili
dades para pasar unha fin de semana dades para pasar unha fin de semana 
en Fene.en Fene.

Se viñeches a Fene ¡has volver!
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UNHA FIN DE SEMANA EN FENE

Á saída, dando un pa-
seo polo parque Castelao 
chegas ao Monumento 
ao Pallaso, obra singular 
promovida polo Museo do 
Humor para homenaxear a 
estes artistas do sorriso e 
da que é autor o ceramista 
fenés Francisco Xosé Pérez 
Porto.

Despois de repoñer for-
zas degustando a extraor-
dinaria gastronomía local, 
camiñar polo Parque Lineal 
do Río Cádavo constitúe 
todo un pracer visual ade-
mais dun hábito saudable. 
Nel podemos observar o 
Monumento ao 25 de Xullo 
polo Día da Patria Galega. 
No paseo, repara na Casa 
do Concello, obra de Alber-

to Campo Baeza e unha magnífica mostra da 
arquitectura civil do noso tempo.

Antes de marchar a durmir, a ambas bei-
ras das principais estradas que cruzan o Con-
cello encontrarás unha ampla e diversificada 
oferta hostaleira de terrazas e interior.

Sábado,
entre muíños e castros

Desta volta a rota vai de etnogra-
fía, cultura castrexa e impresionantes 
paraxes naturais. Comeza a xornada 
en Magalofes, no rehabilitado muíño 
do Redondo para facer o seguinte iti-
nerario: Castro das Modias, Castro do 
Foxo, Coto do Rei e baixar ata o sal-
to da Fervenza do río Belelle, o máis 
espectacular da comarca, dende onde 
comezar unha viaxe á beira do río pa-
sando pola ponte medieval de Sillobre 
e polos diferentes muíños da zona.

Á tardiña, desprazarse ata a pa-
rroquia de Maniños, visitar o Parque 

seo polo parque Castelao seo polo parque Castelao 
chegas ao Monumento chegas ao Monumento 
ao Pallaso, obra singular ao Pallaso, obra singular 
promovida polo Museo do promovida polo Museo do 
Humor para homenaxear a Humor para homenaxear a 
estes artistas do sorriso e estes artistas do sorriso e 
da que é autor o ceramista da que é autor o ceramista 
fenés Francisco Xosé Pérez fenés Francisco Xosé Pérez 
Porto.Porto.

zas degustando a extraorzas degustando a extraor
dinaria gastronomía local, dinaria gastronomía local, 
camiñar polo Parque Lineal camiñar polo Parque Lineal 
do Río Cádavo constitúe do Río Cádavo constitúe 
todo un pracer visual adetodo un pracer visual ade
mais dun hábito saudable. mais dun hábito saudable. 
Nel podemos observar o Nel podemos observar o 
Monumento ao 25 de Xullo Monumento ao 25 de Xullo 
polo Día da Patria Galega. polo Día da Patria Galega. 
No paseo, repara na Casa No paseo, repara na Casa 
do Concello, obra de Alberdo Concello, obra de Alber

fía, cultura castrexa e impresionantes fía, cultura castrexa e impresionantes 
paraxes naturais. Comeza a xornada paraxes naturais. Comeza a xornada 
en Magalofes, no rehabilitado muíño en Magalofes, no rehabilitado muíño 
do Redondo para facer o seguinte itido Redondo para facer o seguinte iti
nerario: Castro das Modias, Castro do nerario: Castro das Modias, Castro do 
Foxo, Coto do Rei e baixar ata o salFoxo, Coto do Rei e baixar ata o sal
to da Fervenza do río Belelle, o máis to da Fervenza do río Belelle, o máis 
espectacular da comarca, dende onde espectacular da comarca, dende onde 
comezar unha viaxe á beira do río pacomezar unha viaxe á beira do río pa
sando pola ponte medieval de Sillobre sando pola ponte medieval de Sillobre 
e polos diferentes muíños da zona.e polos diferentes muíños da zona.

rroquia de Maniños, visitar o Parque rroquia de Maniños, visitar o Parque 
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UNHA FIN DE SEMANA EN FENE

Fluvial do Río Va e seguindo os antigos carrei-
ros achegarse ata o xardín botánico da SCR O 
Pote de Maniños antes de rematar a xornada 
visitando o castro de Prismos e o parque da 
Hortiña, este último na parroquia de Limodre.

Domingo,
a rota dos indianos

A emigración a Améri-
ca deixou unha importante 
pegada no concello a tra-
vés das chamadas “escolas 
e emigrantes” (fundadas 
por sociedades de emigran-
tes como a Curros Enríquez, 
Concepción Arenal ou Fillos 
de Limodre); no impulso do 
asociacionismo e na arqui-
tectura civil, con numerosas 

vivendas “indianas”, concentradas maior-
mente nas parroquias de Maniños, Barallobre 
e Limodre e entre as que salienta a Casa da 
Maleta (Barallobre) construída en 1921 polo 
Adriano –Antonio Fernández- en Barallobre, 
que fixo unha estatua no cumio da casa na 
que se ve un home, cunha maleta na man, mi-
rando para a boca da ría.

E se o tempo o permite, antes de marchar, 
darse un baño nas praias da ría de Ares: Coí-
do, Río Sandeu e Almieiras.

¡E non o esquezas!, antes de vir a Fene 
chama ó 981 340 366 para saber que actos 
culturais e deportivos vai haber na fin de se-
mana que escollas para estar con nós.

ca deixou unha importante ca deixou unha importante 
pegada no concello a trapegada no concello a tra
vés das chamadas “escolas vés das chamadas “escolas 
e emigrantes” (fundadas e emigrantes” (fundadas 
por sociedades de emigranpor sociedades de emigran
tes como a Curros Enríquez, tes como a Curros Enríquez, 
Concepción Arenal ou Fillos Concepción Arenal ou Fillos 
de Limodre); no impulso do de Limodre); no impulso do 
asociacionismo e na arquiasociacionismo e na arqui
tectura civil, con numerosas tectura civil, con numerosas 
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TELÉFONOS DE INTERESE

Transportes:
Aeroportos

- Alvedro (A Coruña)................. 981 187 200

- Lavacolla (Santiago) ............... 981 547 500

- Peinador (Vigo) ....................... 986 268 200

Autobuses

- Estación de Autobuses Ferrol .. 981 324 751

Ferrocarril

- RENFE .................................... 981 316 099

- FEVE ....................................... 981 370 401

Hospitais:
- Hospital Arquitecto Marcide.
 San Pedro de leixa s/n (Ferrol) ..... 981 334 000

- Hospital Xeral.
 Caranza s/n (Ferrol) ................ 981 312 500

- Servicio Urxente Sanitario .................... 062

- Centro de Saude do Tarrio.
 Av. do Tarrio s/n ...................... 981 341 429

Concello de Fene:
Avenida do Concello S/N

-- Centraliña ............................... 981 492 707

-- Área de Cultura,
 Normalización Lingüística, 
 Xuventude, Ensino
 e Deportes .............................. 981 340 366

-- Casa da Cultura.
 Conces, 20-22 ......................... 981 341 451

-- Biblioteca Municipal.
 Casa da Cultura ...................... 981 342 302

-- Pavillón Polideportivo
 A Xunqueira ........................... 981 492 804

-- Piscina Centieiras ................... 981 344 341

-- Pavillón O Ramo ..................... 981 360 050
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Servicios:
- Policía Local ....... 981 492 777/609 828744

- Gardas Civís de Fene.
 Av. Naturais de Fene s/n ......... 981 340 094

- Bombeiros .............................. 981 352 026

- Protección Civil....................... 981 343 945

- Correos Fene.Fraga, 14 ........... 981 343 053

- Taxis Fene ............................... 981 341 006

- Taxis Perlío ............................. 981 340 019

Museos:
- Museo do Humor. Casa da Cultura
  .......................... 981 341 451/981 342 400

- Museo de Astano. IZAR, Astillero Fene.
 Centraliña ............................... 981 338 200

Aloxamentos:
- Hotel Allegue .......................... 981 343 077

- Hostal A Cepa. Hortela, 16 ..... 981 341 352

- Hostal As Pías.
 Pías-Cruceiro, 21 (Perlío)  ....... 981 340 046

- Hostal Perlío.
 Av das Pías 31-33 ................... 981 342 011

- Hotel América (Ferrol)............. 981 370 208

- Hotel Real (Ferrol) .................. 981 369 255

- Hotel Almirante (Ferrol) .......... 981 325 311

- Hotel El Suizo (Ferrol) ............. 981 300 400

- Hotel Hesperia Ferrol  ............. 902 330 226

- Parador Nacional de Turismo .. 981 356 720

- Pazo Libunca (Narón) ............. 981 383 540

- Pazo de la Merced (Neda) ...... 981 382 200

- Hotel Sarga (Pontedeume) ..... 981 431 000

- Hotel Eumesa (Pontedeume) .. 981 430 901
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Restaurantes:
- Muiño do Vento.
 Cadavás, 4. Magalofes ........... 981 340 921

- Restaurante Mundial.
 Av Das Pías,19 ........................ 981 341 050

- Restaurante O Torreón.
 Río Cádavo s/n ....................... 981 341 116

- Restaurante Tortoni.
 Conces, 3 (Vista Alegre) .......... 981 340 045

- Restaurante Cantábrico.
 Av. das Pías - Cruceiro, 26 ...... 981 341 017

- O Chiringuito do Belelle.
 Belelle - Fene .......................... 981 343 202

- Mesón de Feal.
 Torre Nº 22, Magalofes ........... 981 340 044

- Restaurante Casa Ana.
 San Marcos s/n  ...................... 981 341 715

- Restaurante Mesón A Pedreira.
 A Pedreira, 33. Mugardos ....... 981 470 808
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