
Senda do Santo atópase no 
chamado Complexo Xeolóxico Cabo 
Ortegal, territorio con relevancia 
científica internacional, candidato a 
Xeoparque Mundial da UNESCO. A primeira vía ferrata 

de Galicia 

Os cantís de Cortes e a aldea de Santo André de Teixido 
dominan a panorámica dende Senda do Santo, enclave 
privilexiado para a primeira vía ferrata de Galicia instalada 
na Serra da Capelada, no concello de Cedeira. 
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DESCRICIÓN
A vía comeza collendo altura con 17m de 
ascensión en lixeiro desplome, este pode chegar 
a ser o tramo máis esixente do percorrido. 
A continuación, aparece a primeira ponte de 
mono, que supérase sen dificultade, seguindo 
cun pequeno tramo en progresión ata chegar á 
escaleira inclinada e ascendente de 23m de 
lonxitude. 
Ao final da escaleira, cambiando de parede en 
90º, comeza unha travesía descendente duns 
6m ata chegar ao “Asento de Daniel”, un amplo 
chanzo no que desfrutar da panorámica da aldea 
de Santo André de Teixido e cantís de Cortes. 
Este asento foi instalado en homenaxe á persoa 
visionaria do proxecto vía ferrata Senda do Santo. 
A partir deste punto a progresión vai en ascenso 
de novo e sen gran dificultade, alternando 
grampas e cadeas, ata chegar á última ponte de 
mono, próxima ao final e saída da vía. 

QUEN PODE FACER USO DESTA 
INSTALACIÓN DEPORTIVA?
• Deportistas con licencia federativa oficial, de deportista 

ou adestrador, propia da práctica deportiva da vía ferrata.
• A través da participación dunha actividade organizada por 

unha persoa ou entidade organizadora autorizada polo 
Concello de Cedeira. 

En ámbolos casos é obrigatorio cumprir co establecido 
para as persoas usuarias no Regulamento de uso de 
vía ferrata Senda do Santo, particularmente nos artigos 
terceiro, cuarto e quinto. (BOP nº 175 – mércores, 14 de 
setembro de 2022)


