
  

R u t a  d o s  M u i ñ o s  

LOCALIZACIÓN 
Parroquia de Ponte do Porto do Concello de 

Camariñas - Provincia da Coruña - Galicia - España. 

Punto quilométrico 10 da estrada AC-432 
GPS: N: 43°08.347´ W: 009°09.607´ 
Cartografía: I.G.N. 1:25.000 n° 68-I Camariñas 
 
DISTANCIA, DURACIÓN 
O camiño principal: 4 Qm. e a desviación opcional: 1,300 
m. 
O camiño principal: 1,30 horas e a desviación opcional: 15 
minutos. 
 
M.I.D.E. 
Severidade do medio   1 
Orientación Itinerario   1 
Dificultade Desprazamento   1 
Esforzo preciso   2 
 
DIFICULTADE 
Doado 
 
SINALIZACIÓN. Cor amarela e branca. 
Esta ruta está pendente da homologación pola FGM. 
 
OBSERVACIÓNS 
Ofrécese a posibilidade de comezar a ruta a uns 300 
metros da rúa de acceso ao comezo oficial, na AC- 432 
fronte ao cruce da estrada a Camelle. Introduciriámonos á 
ruta seguindo a rúa da esquerda. Este acceso é máis 
sinxelo pero comeza a partir do Muíño de Sofía. 
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Puntos de interese 

IMEGA 

ADL 

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 
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Este itinerario comeza e remata na Ponte do Porto. Á 
fascinante contemplación do caudaloso curso do río Grande, 

coas súas inquietas e cristalinas augas e o seu bosque 
galería, hai que engadir a calidade dos elementos 

patrimoniais - etnográficos instalados na contorna, como son 
os muíños que se mantiveron en funcionamento até o ano 

1960. 

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 o ou os 
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. 

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. 

 

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: ser de 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. 

8. Ponte e área  recreativa de Basandín.
Ponte pola que cruzamos de ribeira para continuar o noso 
itinerario. Aquí atopamos a vexetación característica do 
bosque de río: ameneiros, salgueiros,... 

9 Muiño de Arriba 
Conxunto de casa e muíño sitos nas Barrosas, preto de Casa 
Novas. 

6. Ponte de Posiño e área recreativa Ponte do Porto
Esta ponte non é preciso cruzala. Atopámonos 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 e ao remate desta. 

7 Fonte da Pesqueira 
É recomendábel non consumir a auga desta fonte. 

4 Muiño de Sofía  
En bo estado e xunto a unha represa con canais e derivación 
da auga. 

10 Lugar das Barrosas 
Entramos nesta aldea pola rúa Calzada que fai referencia ao 
Camiño Real, asentada sobre a vía romana Per Loca Marítima 
que conectaba con Cereixo (Vimianzo) e Santiago de 
Compostela. 

11 Conxunto da Insua.(derivación ruta) 
Atópase na pequena praza deste lugar, xunto ao hórreo, o 
desvío opcional ao Conxunto de vivenda, corte do gando e 
hórreo sito na ribeira do río a uns 750 m. da praza. 

12 Ponte do Porto 
Finaliza el recorrido en la Plaza de San Roque, donde se 
sitúa la Iglesia del mismo nombre y  el Puente de Ponte do 
Porto, construido en la Edad Media, sigue en pié sus 

CONCELLO DE CAMARIÑAS 
Tfno.:+34  981 73 70 04 
camarinasmar@camarinas.net 
www.turismocamarinas.net  
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