Camiñando. A Auga (Maré – Cabada – Batán)
Esta ruta, de aproximadamente 7,9
Km. de lonxitude, está deseñada cun
trazado circular, o que facilita a elección
do inicio do percorrido polo lugar que
a cada cal lle resulte máis cómodo.
A mellor zona para deixar o coche
é o aparcadoiro que hai detrás da
igrexa parroquial de San Martiño
do Porto, polo que tomaremos
este como punto de partida.
Denominamos este tramo como ruta
da auga porque case a metade do
mesmo (3,400 Km) se fai bordeando
a canle do río Castro e, desde a parte
máis elevada do trazado, podemos
gozar da visión do mar. A ruta tamén
podería coñecerse como ruta dos
muíños dado que, no curso do río
Castro, só na marxe do Concello de
Cabanas hai catalogados 34 muíños.
Desafortunadamente, algúns deles
atópanse en estado ruinoso.

1.
Iniciamos a ruta desde o aparcadoiro
do cemiterio de San Martiño do Porto.
Aproximandamente a 50 metros
atópase a igrexa de San Martiño do
Porto, de planta rectangular, fachada
e nave central de estilo claramente
barrocos e unha cabeceira de estilo
renacentista. Na súa fachada destaca
o seu campanario, así como a imaxe
do seu patrón -San Martiño- a cabalo.
Saímos do cemiterio e xiramos á
dereita seguindo o curso do río, co
rumor da auga como compañeiro
de viaxe en boa parte do trazado.

2.
Despois de cruzar o río deixando á
nosa esquerda o muíño, continuamos
polo camiño de terra que vemos á
nosa esquerda, puidendo contemplar
o colexio público Eladia Mariño e,
un pouco máis abaixo, o pavillón de
deportes. A nosa ruta continúa pola
Travesía de Río 1 e polo Camiño Río.
Durante este traxecto observaremos
as fermosas vistas da ría.

3.
Continuamos pola Travesía Batán e
posteriormente por Batán Abaixo,
deixando o río á nosa dereita.
Aproximadamente uns 15 metros máis
adiante atópase un fermoso muíño en
perfecto funcionamento, propiedade

dunha familia do concello. O noso
camiño continúa primeiro por Batán
Arriba e posteriormente por Camiño
Val Abaixo. Ao finalizar este, seguimos
pola nosa dereita cara a DP-1502.

Gaspar María Maldonado Pita da
Veiga e Pimentel como dono e señor
da casa nomeada de Fraián).

4.

Desde aquí collemos á dereita pola
estrada AC-122, cruzámola e, no
primeiro cruzamento, desviámonos
á esquerda polo Camiño Costa.

No segundo cruzamento tomaremos
pola esquerda polo Camiño Pena do
Pico, seguidamente continuamos pola
dereita cara a travesía Pena do Pico 1,
iniciando unha subida por un carreiro
de terra. O clima de tranquilidade e
soidade que se respira na contorna
paga a pena o esforzo. Chegados
ao Camino Anidos, continuamos á
esquerda tomando unha pista de
terra que nos levará á estrada de
Limodre e o Camiño Pena Pico.

5.
Desviámonos á esquerda tomando
o carreiro de terra e adentrámonos
nun frondoso bosque. Durante este
tramo hai varios carreiros á dereita;
nós imos seguir sempre de fronte.
O camiño transcorre entre unha
fermosa carballeira e unha ampla
variedade de fentos. Continuamos
o descenso gozando das marabillas
que nos proporciona unha paisaxe
digna dun conto de fadas.

6.
Aproximadamente a uns 500 metros
desde que nos internamos no bosque,
atopámonos cunha bifurcación;
tomamos o carreiro da esquerda.
Paz, acougo, silencio, tranquilidade.
Natureza en estado puro. Seguimos
o noso descenso, cara a Pudrical.

7.
Finalizamos o carreiro e tomamos a
estrada asfaltada da dereita, cara a
Aldea Pudrical. Durante este traxecto
atoparemos á nosa esquerda a
capela do Bo Jesús. Trátase dunha
pequena igrexa privada de planta
rectangular e estilo barroco, na que
destaca na súa fachada unha pequena
estatua do Neno Xesús esculpida
en pedra. Uns metros máis adiante
atopámonos cunha fonte e lavadoiro
onde o viaxeiro pode refrescarse.
Chegados ao final do camiño Aldea
Pudrical, atópase á esquerda o Pazo
de Fraián (a primeira referencia
data do ano 1762, nomeando a

8.

9.
Atravesamos a ponte do tren e
continuamos ata o final do Camiño
Costa. Desde aí tomaremos o camiño
da dereita pero sen abandonar o
carreiro. No seguinte cruzamento,
iremos pola esquerda, ata acadar o
Camiño Almieiras, onde viraremos
á esquerda. Chegados á ponte do
río Castro, á nosa dereita podemos
ver a praia do Río Castro, fronteira
natural entre os concellos de Cabanas
e Fene. Nesta praia localízanse os
restos do Muíño de Marés. Durante o
inverno traballaba principalmente coa
auga que lle chegaba do río Castro
e, durante o verán, mediante un
sistema de comportas, aproveitaba
os fluxos da auga do mar.

10.
Seguimos pola estrada da
dereita, Camiño Chamoso.
Ímonos atopar cunha desviación
á dereita, e outra á esquerda
que obviaremos. Continuamos
polo camiño principal, deixando
á nosa esquerda a vía do tren.

11.
Continuando o noso traxecto, á
dereita atópase un carreiro que
descende á praia de Chamoso,
unha praia de area dourada e augas
tranquilas cunha ondada moderada,
polo que é ideal para o baño.
Máis adiante atravesamos o paso
subterráneo do tren, proseguindo ata
a finalización do Camiño Chamoso.

12.
Chegando ao final do Camiño
Chamoso, seguimos pola esquerda
cara a AC-122, tomando o
primeiro cruzamento á dereita
para continuar ata o aparcadoiro
do cemiterio de San Martiño do
Porto, punto de destino da ruta.

Camiñando. A Auga (Maré – Cabada – Batán)
MIDE

Horario

2h 15’

Desnivel de subida

265 m.

Desnivel de baixada

265 m.

Distancia horizontal

7,9 Km.

Tipo de percorrido

Circular

Severidade do medio natural
Orientación no itinerario
Dificultade no desprazamento
Cantidade de esforzo necesario

1
2
2
2

Condicións de todo o ano.
Tempos estimados
segundo o criterio MIDE, sen paradas.
Calculado sobre datos do 2017

Muiños

Praia de Chamoso

Pazo de Fraián

1 Km.
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Desvío cara
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Paso baixo a
ponte do
ferrocarril

Desvío pola
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Pudrical

7

Cruzamento
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Baixada á praia
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Desvío cara
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Desvío cara
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Desvío da
Trav. Batán

150 m

Desvío do
Muiño de
Cabada

200 m

Aparcadoiro do
Cemiterio

1 Km.

