
  

Puntos de interese 

 

IMEGA 

ADL 

4. Muíño de Sofía  

En moi bo estado de conservación. Atópase xunta a unha 
represa con canles e derivación da auga. 
 

 

 

 

 

1. Área recreativa de Curros 

2. Casa Muíño de Noia 

3. Área recreativa do Penedo 

4. Muíño de Sofía 

5. Muíño de Cota 

6. Ponte Posiño e área recreativa Ponte do Porto 

7. Fonte da Pesqueira 

8. Ponte e área recreativa de Basandín 

9. Muíño das Barrosas 

11. Conxunto da Insua (derivación) 

12. Ponte do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

1. Área Recreativa de Curros 

O sendeiro comeza no miradoiro fluvial da área de Curros, dende 

onde se aprecia unha vista da desembocadura do río Grande. 

 2. Casa Muiño de Noia 

Os muíños poden ter diferentes 

réximes de propiedade: privados, 

comunitarios, nos que a 

propiedade é da veciñanza con 

quendas determinadas para o seu 

uso; de Maquía, nos que os seus 

propietarios cobraban os servizos 

do muíño a cambio dun pago ou 

imposto chamado maquía. 

Finalmente podemos atopar os 

muíños industriais que eran de 

maior tamaño e dispoñían de 

vivenda. 

 

 

3. Área Recreativa do Penedo. 

Este río é curto, de 2ª categoría de pesca de reo e troita, conta 

con 4,4 qm. de lonxitude. Para mercar os permisos: Bar O 

Cabazo de Ponte do Porto tlfo.: 981 730 090. 

 

5. Muiño de Cota 

Ten catro rodas de muíño e 

dúas salas de moenda. 

Probablemente é un muíño de 

maquía por ter maior 

dimensión que outros, con 

tellado a dúas augas, máis 

luces que a porta e incluso 

máis dunha moa e cubo. 

Na súa contorna destacan 

especies de gran 

interese como o 

xardón, o fento e o 

fento real na flora; e o 

pato salvaxe (pato 

real), galiña de río e 

garza real, en canto á 

fauna. 

 6. Ponte de Posiño e área recreativa Ponte do Porto 

Esta ponte non é preciso cruzala. Atopámos xunto a ela 

unha área recreativa e os restos do muíño de Abaixo.  

Quen desexe acurtar a ruta poderá optar por saír dende 

esta área recreativa directamente ás Barrosas. 

 

7. Fonte da Pesqueira 

É recomendábel non consumir a auga desta fonte.  
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