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ALEGACIÓNS AO DOCUMENTO DE INICIO DO 
PROCEDEMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PARQUE 
EÓLICO PENA DOS MOUROS 
 
 
 
 
Marta Rey Lema, con DNI nº 76367324X, en calidade de Secretaria do  Seminario de 

Estudos Comarcais da Costa da Morte (Semescom), con CIF G15957939, e domicilio a 

efectos de notificación na Rúa de Vilar, 12 2º esq. 15129 Vimianzo, tendo coñecemento 

a través da páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, da 

Xunta de Galicia, da publicación do documento de inicio do procedemento de 

avaliación de impacto ambiental do Parque eólico Pena dos Mouros, nos termos 

municipais de Laxe e Vimianzo, promovido pola empresa EDP Renovables España 

S.L.U., (Código do proxecto: 2021/0028), para a súa exposición pública 

 

 

EXPÓN: 

 

 

Os seguintes argumentos ao respecto do risco da implantación do Parque eólico Pena 

dos Mouros: 
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1. Razóns lexislativas 
O proxecto de Parque Eólico “Pena dos Mouros” sitúase nunha ampla zona central da 
Serra da Pena Forcada, así denominada nos mapas oficias, cordal montañoso que, 
arrincando do cume máis alto dos Penedos de Pasarela e Traba -a Galla da Pena Forcada 
(258 m), que lle dá nome a toda a serra- esténdese, bordeando o litoral norte da Terra de 
Soneira ata o cabo Vilán. 

Trátase dunha serra que se caracteriza por un tipo de granito especial, que o xeólogo 
Isidro Parga Pondal denominou “tipo Traba” ou “tipo Pindo”. Establecendo 
comparanzas con outros espazos sobranceiros do mundo, esta sería a nosa “Costa do 
Granito Rosado”, lembrando a ben protexida Côte de Granit Rose do norte da Bretaña 
(que si é protexida nesta rexión francesa). 

O primeiro tramo desta serra discorre por terreos pertencentes aos concellos de Laxe, 
Vimianzo e Camariñas, ata a enseada que presta acubillo ao porto de Camelle. Desde 
esta poboación vese a maior parte dos cumes que coroan esta serra. 

No libro A Terra de Soneira, no corazón da Costa da Morte (Edicións Xerais de 
Galicia, Vigo, 2020) recomendase esta ruta, denominada localmente dos Penedos do 
Piñeo, que conta con formación zoomórficas, antropomórficas e xeométricas 
semellantes ás dos Penedos de Pasarela e Traba.  

 

A Terra de Soneira, no corazón da Costa da Morte  

(Edicións Xerais, Vigo, 2010) 

1º) Esta é a Ruta dos Penedos do Piñeo segundo esta publicación: 

«Ó oeste dos penedos de Pasarela e Traba, separados pola prolongación da depresión 
do val de Vimianzo cara á praia de Traba, están os Penedos de Piñeo (no Mapa 
Topográfico aparece como un único monte), un macizo de características 
semellantes ó anterior, formado por varios cumes, entre os que destacan O Castelo, 
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O Cotón Gordo, a Pena Carbón, a Pena Cantadora, o Alto de Rascalobos e a Pena 
Tellada. Este macizo esténdese pola parte norte da parroquia de Carantoña, que nos 
límites máis setentrionais vaise estreitando ata rematar na enseada de Sabadelle. 

 Este itinerario é de forma circular, cunha lonxitude de 7,3 km, e máis 1,8 km de 
subida e baixada ó Petón do Martiño.  
 O punto de partida é a pista de terra que sae ó pé da última casa do lugar de 
Recesindes (Carantoña) que hai á esquerda, en dirección a Laxe. No km 0,8, á 
esquerda, na cara sur do Castelo, vemos un burato producido por un bloque 
granítico desprendido, denominado a Capela de Lucas. No km. 1,2 temos á 
dereita os primeiros penedos que espertan a nosa atención polas curiosas formas; 
próximos á pista podemos ver un con forma de paxaro e outro semellando a cachola 
dun porco. 
 No km. 2,3 temos á esquerda a subida ó Castelo (239 m de altitude, que no Mapa 
Topográfico aparece equivocadamente co nome de “O Piñeo”), ó que se pode 
ascender con máis facilidade pola parte norte; quizais o seu nome se deba á 
fortificación medieval que se construíra neste lugar, onde apareceron restos de 
cerámica altomedieval. Desde a parte máis alta domínase todo o curso baixo do río 
Grande e da ría de Camariñas, de aí que fose unha espléndida atalaia en tempos 
medievais. 

 No km 2,4 estamos diante do Cotón ou Petón Gordo (241 m), situado fronte ó 
Castelo, á dereita da pista; un conxunto granítico no que podemos apreciar rochas 
que figuran un rostro ou un elefante. 

 Pasando por unha zona brañenta, típica dos macizos graníticos, no km. 2,7 
chegamos á Pena Tellada (238 m) un conxunto pétreo no que tamén se atoparon 
restos de cerámica medieval. 

 No km 3,1 atopamos a pista procedente de Magro. A partir de aquí comezamos a 
ver as primeiras panorámicas sobre a costa que se estende desde o Roncudo ata 
Arou. Á dereita temos o Alto de Rascalobos (300 m), e, un pouco máis preto do 
mar, a Pena Orelluda. 
 No km. 3,4, un espléndido miradoiro sobre a costa: á dereita vemos penetrar no 
mar as puntas do Roncudo (Corme), da Insua (Laxe) e do Catasol (Soesto). Diante 
nosa temos o afiado petón da Pena da Aiga (186 m) -así denominado, sen dúbida, 
por ser accesible só ás aigas e a outras aves rapaces- e, máis abaixo, no litoral, a 
enseada de Sabadelle, formada por dous pequenos entrantes: o coído de Sabadelle e 
o coído da Señora, un pequeno treito de 50 m de lonxitude pertencentes ó concello 
de Vimianzo e que constitúen a súa única saída ó mar. Disque neste lugar tivo a súa 
casa o prateiro Gregorio de Lema, natural de Traba, fundador no ano 1690 da 
confraría do Espírito Santo de Camelle.  

 No km. 3,8 está a Pena do Bolo, situada sobre unha zona chaira na que se orixinan 
as vagoadas da Roa, costa da Salsa e da Alvariza, en dirección ó mar. Atravesando 
as vagoadas, noutros tempos os veciños de Braño traían a pastar os seus rabaños de 
ovellas e cabras xunto a estes penedos. Deste monte raso, que antano estaba sen 
árbores, tamén se aproveitaban como leña as carrascas e os terróns de turba que 
había nas brañas; arrincábanse, deixábanse a secar e poñíanse arredor do lume para 
que fosen ardendo.  
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Ruta dos Penedos do Piñeo (A Terra de Soneira no corazón da Costa da Morte;  pp. 265-268).  

Autor do mapa Roberto Mouzo Lavandeira. 

 No km. 4,7, a Cruz de Rosiña: sobre un penedo que hai á beira dun pequeno regato 
vemos a incisión dunha cruz, en sinal de lembranza dunha muller pobre que 
apareceu morta neste lugar. 
 No km.4,9, unha pista sobe á esquerda cara ó Petón do Martiño (185 m). Esta 
zona é unha das de maior interese para observar as formas dos penedos e poder 
contemplar inmellorables vistas sobre a vila mariñeira de Camelle. Nun dos penedos 
que coroan este petón podemos ver a figura dun coello ou lebre; fronte a el temos 
unha rocha que semella a cabeza dun oso (vista desde outro lado, a cabeza dunha 
ave). 

 No km 5, unha pontella sobre un regato. Aproveitamos este lugar para observar a 
Pena dos Corvos e a Pena do Frade ou da Morte, nome que corresponde á súa 
semellanza con estas figuras. Preto de aquí está a Pena Carbón (205 m), un cume 
rochoso en forma de castelo, que na parte oeste ten un penedo en posición 
desequilibrante, que dá a impresión de que se vai desprender do conxunto.  

 No km 6,1 atopamos as casas da aldea máis achegada ós Penedos do Piñeo: 
Campo da Milleira. No km 7,3 volvemos a Recesindes, onde rematamos o 
itinerario».   
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2º) Por outra banda, no ámbito desta proxecto tamén se atopa un 

tramo fundamental da Ruta dos Naufraxios da Costa da Morte, xa 

descrita polo primeiro dos libros dedicados a este tema, o de José Baña Heim (1979 e 

varias edición posteriores): Costa da la Muerte. Historia y anecdotario de sus 

naufragios (véxanse as pp. 25-27 cos naufraxios de Laxe a Santa Mariña). Outros libros 

desta temática sempre citan este tramo de costa como fundamental (por exemplo: F. 

Patricio Cortizo: Historia da costa galega e dos seus naufraxios; Edicións Lea, 

Santiago, 2000). 

Para abreviar, reproducimos a Ruta dos naufraxios que se describe `para este tramo da 

costa en A Terra de Soneira, no corazón da Costa da Morte (pp. 245-247), xunto co 

mapa do percorrido: 

RUTA DOS NAUFRAXIOS (DE TRABA A CAMELLE) 
 

«Neste percorrido, que iniciamos na aldea de Mórdomo (concello de Laxe) e 
finalizamos na vila de Camariñas despois de pasar por Camelle, Arou, Santa 
Mariña e o faro do cabo Vilán, iremos vendo os lugares da costa –petóns, baixos, 
cabos, coídos, praias, etc.- onde aconteceron moitos dos naufraxios que, polos 
tráxicos resultados da maior parte deles, foron a principal causa de que a finais do 
séc. XIX a prensa da época bautizase como Costa da Morte todo o litoral fisterrán. 
Tamén miraremos cara á terra, pois en todo momento iremos bordeando por pistas 
e camiños litorais a Serra da Pena Forcada, a dos Penedos de Traba e 
Pasarela, co característico granito rosado que lle dá a todo este percorrido unha 
beleza paisaxística moi especial.  
 (…) 
 Desde Mórdomo –que conserva no areal os figueirais cantados por Pondal- saímos 
en dirección oeste cara a Camelle, que queda a menos de 3 km, polo ancestral 
camiño de carro que vai paralelo á costa, ideal para facer paseos a pé ou a cabalo, 
dos que quedan poucos. Imos bordeando os montes Pena Orelluda (153 m), O 
Peón (200 m) e O Petón de Borralas (137 m), que deixamos á nosa esquerda; 
pasamos pola punta do Cabezo, contra a que bateu en 1883 o Chamois, outro 
carboeiro inglés; toda a súa tripulación salvouse coa axuda das xentes de Traba e de 
Camelle. 
 Chegamos logo á enseada de Sabadelle, formada por dous coídos: o da Señora e o 
de Sabadelle; esta é a única saída ó mar aberto que ten o concello de Vimianzo. Á 
nosa esquerda, na dirección sur, vemos en primeiro lugar, a Pena da Aiga (186 m) e, 
detrás, a Pena Tallada (238 m) e O Petón de Martiño (237 m), montes esgrevios 
culminados por atrevidas penas polimórficas. 
 Seguindo polo camiño, axiña avistamos a vila mariñeira de Camelle, situada ó pé 
dun monte escarpado de pronunciada pendente (O Petón do Canle), que apenas 
deixa espazo para as vivendas. O núcleo esténdese de xeito alongado de norte a sur, 
a través da banda esquerda da enseada, que leva o mesmo nome». 
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Ruta dos Naufraxios: tramo Mórdomo (Traba) a Arou (Camariñas), 

en A Terra de Soneira, no corazón da Costa da Morte; Eds. Xerais, 2010 (autor do mapa: R. Mouzo). 
 
 
3º. Na páxina web da Secretaría de Turismo da Xunta de Galicia, cítase 

como un dos catro cumes da paisaxe protexida Penedos de Pasarela e 

Traba a “Pena dos Mouros”, o que indica ás claras que este cume, xa pertencente 

aos Penedos do Piñeo, se atopa dentro da área visual dos Penedos de Pasarela e Traba, polo 

tanto tamén debe ser protexido. 

« PAISAJES PROTEGIDOS 
La declaración de Paisaje Protegido pone de relieve los valores singulares del 

territorio, tanto estéticos como culturales 
 

Penedos de Pasarela e Traba 
«Admirados miradores son las cuatro cumbres que rodean el valle del Traba, 
abierto al océano en un extenso arenal con laguna costera incluida. Desde 
la playa, ellos mismos son una de las vistas panorámicas más espectaculares de 
la Costa da Morte (LIC). Piedra sobre piedra se elevan hasta los 274 metros de 
altitud y proclaman su nombre, según la forma o la leyenda con que la tradición 
los bautizó. A Pena dos Mouros, Pena Forcada, O Castelo y la Torre da 
Moa son los nombres de los cuatro picos que delimitan el espacio.» 

https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/paisaxes-
protexidas?langId=es_ES  (última consulta na Rede, 5.03.2021). 

https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/paisaxes-protexidas/penedos-de-pasarela-e-traba?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/16870/costa-da-morte?langId=es_ES&tp=1&ctre=9
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/paisaxes-protexidas?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/paisaxes-protexidas?langId=es_ES
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 Incluímos a continuación algunhas imaxes de varios penedos ou formación 
líticas singulares da área dos chamados Penedos do Piñeo, ameazados polo 
P.E. “Pena dos Mouros”. 

 

 
Vista de parte dos chamados Penedos do Piñeo desde a zona central da área protexida dos Penedos de 
Pasarela e Traba. Nestes “Penedos do Piñeo” é onde se pretende situar o proxecto de parque eólico da 
“Pena dos Mouros” (sete muíños!)  que tamén afectaría visualmente á paisaxe protexida dos de Pasarela e 
tamén á zona costeira de Traba a Camelle. 

 

 
Pena Carbón (zona dos Penedos do Piñeo) 
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Pena da Aiga Pequena 

 

 
Pena da Aiga, coa vila de Camelle e co resto da costa cara ó cabo Vilán 

 

 
Pena do Home (ou da Morte) 
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O Peón ou Petón das Borrallas, en desnivel cara ó mar 

 

 
Pena Tellada, co pé “picassiano” incrustado nela. 

 

 
 

O pé semellante ao do Guernica de Picasso, en detalle 
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O macizo dos Penedos de Pasarela e Traba vistos desde o leste. Ó fondo, un dos Penedos do Piñeo 
(esquerda), onde se pretende instalar o parque “Pena dos Mouros”. 
 
 
En consecuencia: Por todo o sinalado nestas directrices podemos afirmar que o proxecto do 

Parque Eólico da “Pena dos Mouros” pon en perigo a protección da Paisaxe Protexida dos 

Penedos de Pasarela e Traba, unha das dúas únicas paisaxes protexidas de Galicia, segundo o 

Decreto 294/2008, polo que incumpriría o devandito Decreto. Tampouco cumpre, en absoluto, 

co recente Decreto 238/2020 do 29 de decembro, pois para nada se respecta “o carácter propio 

da paisaxe existente”, nin tampouco “se minimiza o impacto sobre o contorno natural” como nel 

se sinala, senón todo o contrario. Por estas razóns de tipo lexislativo rexeitamos a instalación  

dun parque eólico na área da “Pena dos Mouros”.  
 

 
 
 

2. Razóns científicas,  naturais e paisaxísticas 

O macizo no que se sitúan tnato os penedos de Pasarela-Traba como os do Piñeo, onde se 

pretende instalar o Parque Eólico da Pena dos Mouros,  constitúe un espazo de especial interese 

xeolóxico e natural, e así o consideraron destacados científicos desde hai xa moito tempo como 

o enxeñeiro de minas alemán Wilheim Phillip Schulz, que declarou estas formacións pétreas 

como Formas Singulares, o xeólogo laxés Isidro Parga Pondal,  que describe os “granitos tipo 

Traba”. o profesor da UDC, Juan Ramón Vidal Romaní, que considerou estes conxuntos 

rochosos como  formacións únicas no mundo, ou o xeógrafo Ramón Otero Pedrayo, quen 

definiu esta paisaxe como excepcional e considerouna como un referente no litoral da Costa da 
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Morte, así como o xeógrafo da USC Augusto Pérez Alberti, que fala desta área son unha das 

tres formacións xeolóxicas máis importantes de Galicia, xunto co monte Pindo e Pena Corneira. 

O proxecto do parque eólico da Pena dos Mouros representa unha grave ameaza para esta 

paraxe natural, de aí que solicitemos a retirada desta iniciativa.  

 

Por outra parte, a paisaxe nos tempos actuais está considerada como un dos valores patrimoniais 

máis significativos dun territorio e como un dos seus máis importantes recursos, por tal motivo, 

cada vez son máis as institucións tanto a nivel internacional, estatal ou autonómico que intentan 

ditar leis coa intención de protexer tanto aquelas paisaxes que dispoñen dun alto valor natural 

como aqueloutras nas que a acción humana tivo unha maior incidencia. 

En toda esta nutrida lexislación sobre a paisaxe insístese na necesidade dun desenvolvemento 

equilibrado e sostido para alterar o menos posible tanto as paisaxes naturais como as culturais. 

Unhas e outras contribúen a manter a identidade e diversidade dos diferentes territorios, 

facéndoos máis singulares e atractivos.  

Aqueles territorios que conserven en mellores condicións a súa paisaxe, tomando este termo no 

seu significado máis amplo, serán os que nun futuro acaden as condicións mais favorables para 

acometer ese desenvolvemento sostido, do que falabamos anteriormente, e os que lle poidan 

ofrecer unha mellor calidade de vida aos seus habitantes.  

Estamos pois, diante dunha das paisaxes máis senlleiras de Galicia, pero a situación nun 

territorio afastado de núcleos urbanos, mal comunicado, cando menos,  ata a segunda metade do 

século XX e cunha poboación na que a economía de subsistencia se prolongou ata moi tarde, 

impediron desenvolver no seus habitantes uns criterios culturais que lle permitisen valorar 

positivamente o patrimonio da súa contorna, como sucedeu no caso da paraxe dos penedos.  

O feito de que o sector turístico na Costa da Morte tivese un desenvolvemento tardío, 

determinou tamén que os principais recursos turísticos deste territorio, que son o verdadeiro 

reclamo das persoas que nos visitan, fosen pouco valorados polos traballadores e empresarios 

que viven deste sector, e que apenas se impliquen na defensa destes valores patrimoniais, cando 

en realidade, representan o seu maior potencial económico.  

Sen os condicionantes anteriores dificilmente se explicarían as agresións que nos últimos anos 

se intentaron cometer contra estes bens patrimoniais como foi o de instalar unha piscifactoría no 

cabo Touriñán ou o da mina de ouro Corcoesto, que lle afectaría a todo o esteiro do río Anllóns 

e que non se lograron levar a cabo pola mobilización social. Noutros casos ese intento 

materializouse como ocorreu coa construción da piscifactoría do cabo Vilán, un dos 



12 
 

emblemáticos lugares turísticos desta rexión xeográfica, ou a instalación indiscriminada de 

parques eólicos en toda a franxa costeira.  

Como xa queda sinalado, a propia Secretaría Xeral de Turismo, na súa páxina web, cita os 

“catro cumes”que, como privilexiados miradoiros, rodean o val de Traba e que “delimitan o 

espazo”. O primeiro deles,  A Pena dos Mouros, é o que precisamente dá nome a este proxecto 

de parque eólico, e, aínda que non está situado na zona legalmente protexida, se se leva a cabo 

este proxecto tamén danaría gravemente non só a inmediata  paisaxe dos Penedos senón ao 

perfil -o skyline, en termos anglosaxóns- do val de Traba, que tamén é un espazo e paisaxe 

natural a protexer. O proxecto de parque eólico A Pena dos Mouros estragaría por completo o 

conxunto dos chamados Penedos do Piñeo, que bordean a costa a mar aberto desde a praia de 

Traba a Camelle, e que conta con formacións pétreas de nomes tan evocadores como A Pena 

Orelluda, Alto de Rascalobos, Pena da Aiga, Pena do Bolo, Petón do Martiño, Pena Carbón, 

Pena dos Corvos e a Pena do Frade ou da Morte. Nalgunha destas formacións pétreas mesmo 

hai un “pé picassiano”, así chamado pola súa semellanza cun fragmento do Guernica (ver 

imaxes no punto anterior).  

En consecuencia: Malia que a zona declarada como Paisaxe Protexida é a dos Penedos de 

Pasarela e Traba, resulta incuestionable o feito de que esta paisaxe se vería gravemente afectada 

tamén coa instalación do Parque Eólico da Pena dos Mouros.  A súa protección esixe, xa que 

logo, o rexeitamento do parque eólico que se pretende instalar nesta zona. 

   

 
3. Conclusións. 

 
En primeiro lugar, a instalación do P.E. “Pena dos Mouros” afecta visualmente á 

Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba (Decreto 238/2008, do 11 de 

novembro; DOG 12.01.2009) e invalidaría en boa parte esta paisaxe singular pola súa 

zona oeste, que é a máis visible e a que conecta coa costa. A proba de que afecta 

visualmente está en que un dos seus cumes, precisamente o da Pena dos Mouros, está 

citado no web da Secretaría de Turismo da Xunta de Galicia como un dos catro da 

paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba.  

Por outra parte, o pretendido P.E. “Pena dos Mouros” tampouco cumpre, en absoluto, 

co recente Decreto 238/2020 do 29 de decembro, pois para nada se respecta “o carácter 

propio da paisaxe existente”, nin tampouco “se minimiza o impacto sobre o contorno 
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natural” como nel se sinala, senón todo o contrario: a instalación dos muíños eólicos  

anunciados invalidaría totalmente esta idílica paisaxe, como poucas en Galicia e en toda 

a península ibérica, que xunta unha serra pedregosa de granito vermello ou rosado -o 

granito tipo “Traba”- cunha rasa litoral a mar aberto, con praias, coídos, cabos e 

enseadas, na que se sinalan naufraxios que forman parte da historia da Costa da Morte, 

que precisamente por eles -por tales desgracias- ten hoxe este nome.  

 

Neste tramo de costa existe non só unha Ruta de Naufraxios, senón que tamén 

coincide co tramo 4º da coñecida ruta de sendeirismo O Camiño dos Faros, 

(http://www.caminodosfaros.com/etapa-4-laxe-arou/) que tamén hai que respectar.  

 

Os dous roteiros aproveitan o antigo camiño carreteiro costeiro que vai de Mórdomo 

(Laxe) a Camelle (Camariñas) e que a Xunta de Galicia, con bo criterio, sempre se 

negou a asfaltar desde hai ben anos. Sería paradóxico que toda esta reserva natural se 

vise agora prexudicada e, polo tanto, inutilizada, por un parque eólico. Un decreto que 

debería primar a protección da natureza parece que prioriza unha explotación 

económica abusiva e que considera a paisaxe como algo secundario. 

Polo tanto, rexeitamos por completo o proxecto do parque eólico “Pena dos Mouros” 

neste privilexiado lugar da nosa costa. 

 
  

http://www.caminodosfaros.com/etapa-4-laxe-arou/
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En virtude das argumentacións anteriormente expostas no presente escrito, 

 

 

SOLICITA: 

 

 

– Que se teñan por presentadas as seguintes alegacións e se teñan en conta as 

consideracións expostas ao impacto do proxecto do Parque eólico Pena dos Mouros. 

 

– O rexeitamento do proxecto do Parque eólico Pena dos Mouros, e a súa retirada 

definitiva, dada a incompatibilidade do mesmo cos valores ambientais e paisaxísticos 

presentes na área de afección do proxecto. 

 

 

Vimianzo, 9 de marzo de 2021. 

 

 

 

Asdo.: 
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