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Ferrol 

 

Depois da criação no ano de 1726, pelo rei Felipe V, dos Departamentos 

Navais de Ferrol, Cartagena e Cádis, durante o reinado de Fernando VI, a 

partir do ano de 1750, o Marqués de la Ensenada mandou construir o Arsenal 

Militar e Estaleiros Navais em Ferrol, no quadro de um projeto único que incluía 

o levantamento de novas fortificações defensivas e a construção de uma 

cidade nova, para absorver a chegada massiva de uma povoação de terrenos 

inundáveis, que chegou a ser a cidade mais povoada da Galiza na época.  
 

Desta forma Ferrol ilustrada ficou configurada como uma urbe modular, 

constituída essencialmente por três bairros civis, e um quarto de caracter 

militar, localizado dentro do Arsenal. Os outros três bairros, o da Magdalena de 

construção recente e destinado a residência da classe burguesa e funcionária, 

o Bairro do Esteiro também para moradias dos trabalhadores e operários, e por 

ultimo no já existente bairro Ferrol Antigo, de origem medieval e ambiente 

marinheiro. 
 

Todo este espaço urbano estava sabiamente articulado por uma Avenida, 

considerada a primeira da Galiza, que lhe dava vida, servindo de eixo união a 

todo este conjunto. Trata-se de uma série de jardins que constituíam a 

Avenida, o Cantón de Molíns e os Jardins das Angustias que se comunicavam 

através de caminhos arborizados com os bairros de Esteiro e Ferrol Antigo. 
 

Enquanto o Bairro de Esteiro desapareceu deixando alguns vestígios de 

material culturais da sua existência, o Bairro da Magdalena considerado um 

dos melhores exemplos de urbanismo da época, conserva ainda na atualidade 

o seu expendido traçado e parte da sua fisionomia especial de casas da época, 

com elegantes corredores envidraçados e varandas, com um valor 

acrescentado representado por uma série de interessantes edifícios, 

posteriormente construídos, de estilo modernista. 

O Bairro da Magdalena apresenta uma rigorosa reticula retangular, seis ruas 

largas longitudinais situadas entre as Praças quadradas de Armas e de 

Amboage, interrompidas por nove transversais, duas placas de grande simetria 

e proporções geométricas clássicas. Apresenta um sistema simétrico e 

racionalista de quarteirões, mandados construir por Carlos III, na segunda 
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metade do século XVIII. Foi residência da classe burguesa e funcionários: 

oficiais da Marinha, Engenheiros Navais e comerciantes. O Bairro da 

Magdalena foi declarado Conjunto Histórico-Artístico em 1983, devido à 

peculiaridade de seu traçado e a magnifica arquitetura das suas casas. 

O Bairro do Esteiro destinava-se a moradias dos trabalhadores e operários do 

Arsenal. O Bairro do Esteiro apresenta hoje escassos vestígios, uma vez que 

foi praticamente demolido. Existem restos de traça campamental, que foram 

consolidados recentemente.  

Como exemplos das construções: Casa del Patín, Fontelonga e o Cuartel de 

Batallones. 
 

O Bairro de Ferrol Antigo, é um bairro portuário e de pescadores da vila, 

apresenta uma traça de secção circular tipicamente medieval. Está 

subordinado a políticas de reabilitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


