
O nacemento dunha nova cidade: Ferrol 

A actual cidade de Ferrol ten a súa orixe na decisión de Filipe V de crear unha base militar como estaleiro e 

arsenal para os barcos da Mariña e os seus directos sucesores continuaron o labor ampliando as instalacións 

e a función da cidade. 

Para coñecer algo máis sobre o nacemento e evolución desta cidade durante o século XVIII e XIX, busca 

información e redacta un informe no que desenvolvas cuestións como: 

 

-Onde está situado Ferrol e por que crees que foi elixido o lugar 

para instalar unha base militar para a Mariña? Que tipo de 

instalacións se construíron? 

-Que monarcas destacaron no inicio e posterior desenvolvemento 

da cidade e que tipo concesións lle fixeron? 

-Con que tipo de plano se construíu Ferrol? Conserva as súas 

trazas na actualidade?  

-En que barrio vivían os traballadores dos estaleiros e en cal a 

burguesía e os mandos da tropa?  

-Sobre un plano de Ferrol, marca as etapas do seu 

desenvolvemento. 

-Cres que é correcta a afirmación de que Ferrol é unha 

realización borbónica? Por qué? 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que fan referencia directa 

ao tema tratado: 

 

Ferrol visto por un inglés 

Paralelo á alameda a corre o muro do arsenal e do 

estaleiro. Levoume varias horas facer a visita deses 

lugares, provisto do indispensable permiso do capitán 

xeral de Ferrol: causáronme admiración. Eu teño vistos os 

estaleiros de Rusia e de Inglaterra pero, en canto á 

grandez do plan e á suntuosidade da execución, non poden, 

nin por un momento, compararse con estes maravillosos 

monumentos do extinguido esplendor naval de España. 

Non pretendo describilos; abonda con dicir que o 

fondeadeiro oval, rodeado dun peirao de granito, ten 

suficiente capacidade para cen navíos de primeira orde. 
George BORROW. La Biblia en España. 1843 

 

Un barrio obreiro 

Este barrio [de Esteiro, en Ferrol] garda no seu seo a clase máis desventurada da sociedade, como é a 

prostitución sen vergoña e rueira; barrio antigo e non reformadas as súas antigas edificacións, as casas son 

vellas, húmidas, con pouca luz e sen ventilación; das ventás penduran colgallos de toda especie, ou ben 

paxelos lavados, que se enxugan ao aire tendidos dun bramante; sen retretes na súa maioría, e con pozos 

negros, que diso non teñen máis que o nome, ou sen eles, que tamén as hai, almacenando os seus moradores 

as sobras e defecacións en receptáculos que levan a todas horas aos hortos próximos que xeralmente 

labran, botando un cheiro capaz de producir vómitos ao transeúnte que teña a desgraza de pasar polo seu 

lado; barrio o máis populoso, como xa dixemos, e o máis pobre, como dicimos agora, e por mor diso o máis 

descoidado en cultura social, educación, instrución e moralidade. Barrio no que polo seu modo de ser, 

viven en noxenta mestura, e como en familia, os pais, os fillos, os porcos, as cabras (...); barrio que ten 

todas as súas rúas, a excepción dunha, sen empedrado, facéndose imposible o tránsito en tempo chuvioso 

por estar cheas de fochancas e pozas (...). Un barrio así ten que ser forzosamente antihixiénico, e polo tanto 

insalubre; ten que ser, pola súa triste condición, o que maior tributo paga á mortalidade, o do que as xentes 

medianamente acomodadas foxen como da peste. 
P. NIETO RODRÍGUEZ. Memoria acerca das condicións hixiénicas e estado sanitario de El Ferrol. 1895 


