


O Proxecto Esmelle ten como fin a revalorización do Val de 
Esmelle baseándose na recuperación do seu patrimonio e 
no aproveitamento sostible dos recursos a través do traballo 
comunitario e voluntario. Este proxecto iniciouse na parro-
quia de Esmelle (Ferrol) a finais do ano 2003.

A nosa filosofía
O Proxecto Esmelle concebiuse para tentar non perder 
definitivamente un patrimonio etnográfico que se atopaba 
sumido no olvido. Nun principio ia destinado a ser a guía 
pola que acceder ás axudas das administracións co fin de 
levar a cabo o proxecto.

Pouco a pouco vimos que o mellor aval ante as administra-
cións era implicarnos directamente co noso traballo e así 
escomenzamos a realizar traballos voluntarios de limpeza e 
restauración do noso patrimonio (muíños principalmente).

Ó par destes traballos tamén desenvolvemos xornadas 
educativas relacionadas co medio natural, co patrimonio, 
coa recuperación dos bosques autóctonos, as árbores 
frutais autóctonas, insistindo na enorme importancia de 
protexelo e recuperalo.

O noso fin é que este proxecto axude ó desenvolvemento de 
Esmelle cara ó futuro, pero se non é así, polo menos 
teremos salvado o noso patrimonio.

Desenvolvemento
Desenvolvemos xornadas de traballo de rehabilitación e 
limpeza do patrimonio etnográfico de forma voluntaria 
dous domingos ao mes nos que participan ao redor de 30



voluntarios, todos eles veciños de Esmelle, contando co 
asesoramento de técnicos (arquitecto, enxeñeiro forestal).

Estamos a desenvolver en colaboración coa Xunta de 
Galicia un proxecto de recuperación do patrimonio inmate-
rial e cultural da parroquia. Para iso contratamos un técnico 
en Humanidades durante un ano para a realización do 
traballo. A súa tarefa consiste en recompilar información nos 
arquivos (municipal, particulares, Reino de Galicia, Igrexa, 
etc.) e facer entrevistas á xente da parroquia para que 
conten as súas experiencias. Con todo iso realizaremos 
unha publicación e unha exposición. 

Organizamos todo tipo de actividades sociais, educativas e 
culturais relacionadas co obxectivo do proxecto (xornadas 
anuais, cursos, excursións a experiencias similares, mesas 
de ideas, rutas a cabalo, etc...).

Premios
- Accésit no PREMIO AGADER 2005.
- 2008. O Comité Hábitat Español seleccionounos para 
participar no VII concurso internacional de Boas Prácticas 
de Nacións Unidas onde a nosa práctica obtivo a califica-
ción de GOOD.
- 2008. Vicepresidencia da Xunta de Galicia concedeunos 
unha mención honorífica nos PREMIOS SOLIDARIEDADE 
DE GALICIA.
- 2008. Invitados como expertos no foro científico “Tribuna 
da Auga” da Expo de Zaragoza 2008.
- 2008. Premio á Entidade do ano da Asociación Cultural 
“Lefre de Caldereta” de Ferrol.
- 2008. Insignia de Ouro do Concello de Ferrol.



RUTA DOS SENTIDOS
“Quizaves millor que decila fora pintala, a Selva de 
Esmelle”
Merlín e familia, Álvaro Cunqueiro

Baixo o ollar intenso do Mago Merlín viaxaremos cara o 
pasado, para comprender como vivían ata non hai moito 
tempo os poboadores da Selva de Esmelle.  Merlín será 
o guía de excepción neste percorrido, no que co pincel 
da imaxinación e as cores dos nosos sentidos, faranos 
un retrato da pegada que deixaron os antigos habitantes 
deste fermoso val. Esta viaxe vai ser posible grazas as 
xentes que participan no Proxecto Esmelle, que desente-
rran anacos da súa historia e os recompoñen para que ti 
hoxe goces dela.

Esmelle e Merlín están ligados a través do escritor Álvaro 
Cunqueiro na súa obra “Merlín e Familia”.

No ano 2006 inaugurouse unha estatua do mago xunto o 
Muíño de Otero.
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Distancia: 3 km

Duración: 2 horas (ida e volta)
Dificultade: FÁCIL
Coa compaña do mago merlín viaxaremos cara o pasado para 
comprender como vivían os poboadores da selva de Esmelle. Coa túa 
imaxinación e os teus sentidos coñeceremos a pegada que deixaron os 
antigos habitantes neste Val.
Saída: Local Social



RUTA A POZA DA LAGOA
O itinerario descrito nesta ruta comeza na parroquia de San Xoán 
de Esmelle, unha das máis fermosas de Ferrol, e discorre ao 
longo dunha paisaxe verde e frondosa tapizada de montes, 
prados, leiras, vistas panorámicas e regatos que cruzan o val ata 
chegar ao mar. 

Continúa o percorrido con un ritmo lento e natural seguindo en 
suave pendente o sendeiro da montaña e da historia, por un 
antigo camiño castrense ben conservado, que antano os militares 
empregaban para ir ao cuartel, hoxe totalmente abandonado. 

Na parte final do camiño podémonos desviar cara ao miradoiro 
do Pedrouzo, situado no cume do Monte Vello, lugar estratéxico 
utilizado polos militares para establecer un pequeno búnker que 
servía para controlar o tránsito marítimo. O máis significativo son 
as vistas de excepción dende este punto, onde se aprecia a 
beleza da costa ártabra.

O final do percorrido remata na Aula de Educación Ambiental 
Reciclaterra, situada no antigo vertedoiro da comarca. A zona 
nada ten que ver coa de anos atrás dende de que se realizou a 
clausura do vertedoiro e a rexeneración do terreo; agora alí atopa-
mos unha área recreativa e a Aula Reciclaterra, dedicada á didác-
tica da xestión de residuos e a promover hábitos positivos de 
consumo.
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Distancia: 3 km
Duración: 2 horas (ida e volta) 
Dificultade: MEDIA
RECICLATERRA centro de interpretación e divulgación da reciclaxe, situada 
en Mougá, da a coñecer aos visitantes a realidade do consumo de residuos e 
o seu posterior tratamento, e intenta promover hábitos positivos de consumo.
A ruta faise por un antigo camiño do exercito rodeado de natureza e con 
grandes vistas ó mar. Non esquecer o miradoiro do Pedrouzo.
Saída: Local Social



RUTA DOS MUÍÑOS DE ESMELLE
O Val de Esmelle é unha zona rica en auga. O Roxedoiro, o Saído, o 
Migues e o San Xurxo son os catro pequenos ríos que circulan polo Val. 
Neles podemos atopar 22 antigos muíños, fontes, lavadoiros que 
noutros tempos formaban parte da vida cotiá dos habitantes da zona 
rural. 

Nesta ruta percorreremos gran parte deste patrimonio da auga: 

- Muíño de Otero e o Parque de Merlín
- Igrexa Parroquial e Fonte da Igrexa
- Lavadoiro e Fonte de Evarista 
- Muíño de Lavandeira
- Lavadoiro e Fonte do Conde
- Muíño do Santo
- Muíño das Mariñas
- Muíño das Salgueiras
- Muíño de Varela
- Muíño Novo

Os muíños de Otero, Lavandeira, Salgueiras e Ferreiro, e a Fonte de 
Evarista, na actualidade atópanse restaurados pola iniciativa veciñal a 
través do Proxecto Esmelle.

- Muíño de Felipe
- Muíño do Ferreiro
- Muíño de Serantes
- Muíño de Lousas
- Muíño de Farruco
- Muíño Vello
- Muíño de Rioxunto
- Muíño da Longra
- Castro de Tralocastro



Distancia: 6 km
Duración: 2 horas e media
Dificultade: FÁCIL
Percorreremos boa parte dos muíños de Esmelle, fontes, lavadoiros, o 
castro, postos en valor a través do Proxecto Esmelle mediante o traballo 
voluntario dos propios veciños.

Saída: Local Social RU
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Café - Bar La Cochera “O Carteiro”
A Cochera 4 - Esmelle
Telf. 981 365 219

A Casa do Veleiro
(Aloxamento Rural)
Tralocastro - Esmelle
Telf. 607 391 298
acasadoveleiro@gmail.com

Mesón A Cochera
Especialidade en Bacallau á Portuguesa
A Cochera 8 - Esmelle
Telf. 981 365 626
www.acochera.com

Pensión A Cochera
Esmelle 8
Telf. 609 702 520 / 659 941 176
www.acochera.com

INSPIRACCIÓN
“Fomentamos hábitos de vida
saludables”
(Nordic Walking, Yoga, Pilates, Tai-chi)
Esmelle - Currás
www.inspiraccion.es
e-mail: inspiraccion@inspiraccion.es
Telf. 678 910 964





RUTAS GUIADAS GRATUITAS

Máis información: avv@valledeesmelle.com

981 365 390 (de 17 a 22 horas)

www.valledeesmelle.com
www.blogoteca.com/pesmelle




