
SOLICITUDE DE INCLUSIÓN DO CONXUNTO ETNOGRÁFICO FORMADO 
POLOS MUÍÑOS DA CACHADA, ARES E ARINTEIROS, SITUADOS NO 

LUGAR DE ARINTEIRO, PARROQUIA DE LOXO, CONCELLO DE TOURO, NO 
CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 

 

 

REPORTAXE FOTOGRÁFICA DE CONXUNTO E DETALLE 
e 

INFORME DO CONCELLO DE TOURO 
 

Este documento busca acompañar a referida solicitude, achegando fotografías dos bens cuxa 
inclusión é proposta, así como detalles adicionais sobre a situación e conservación de cada un. 

Achégase ademais, pola súa relevancia, Informe dos Servizos Urbanísticos Municipais do 
Concello de Touro, asinado a 24 de outubro de 2017 polo Arquitecto Técnico municipal F. 
Javier Salorio Álvarez, e que na súa páxina 10 expresa literalmente: 

Se indica no artigo 38 da Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia que presúmese o valor 
etnolóxico dos muíños de río sempre que conserven de forma suficiente a súa integridade 
formal e construtiva e os aspectos característicos que determinan a súa autenticidade. Ditos 
bens poderán ser incluídos no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, e no caso de que non 
se establecese o seu contorno de protección de modo específico, os contornos de protección 
subsidiarios no solo rústico, no de núcleo rural histórico-tradicional ou no urbanizable estarán 
constituídos, de forma subsidiaria, por unha franxa cunha anchura, medida desde o elemento 
ou vestixio máis exterior do ben que se protexe de 20 metros. 
As actuaciós plantaxedas para a o sector "Vieiro" poñen en grave risco a tres muíños 
existentes nas proximidades do núcleo de Arinteiro (que conservan a súa integridade formal 
e construtiva e os aspectos característicos que determinan a súa autenticidade) no Rego das 
Pucheiras, nos emprazamentos que se sinafon nas imaxes seguintes: [ver PDF anexo] 



MUIÑO DA CACHADA 

LOCALIZACIÓN 
A Coruña, Touro, 
Arinteiro 
Coordenadas (GD) 

42.87656, -8.32887 

 DESCRIPCIÓN 
 

Muíño sito no río Pucheiras, na zona dos muiños, sendo o terceiro dende o nacemento do río e estando 
actualmente en funcionamento. Reparóuselle o tellado maila moa, e fíxoselle unha muxega nova 
atopandose en funcionamento e tendo a chave a familia Santiso (casa máis próxima). Aínda que se 
descoñece a distribución precisa das pezas de cada casa, viñan facendo uso do muíño as seguintes 
familias: Taboada, Santiso, Pedro de Ares, Barreiro, Marrozao. 

IMAXES 





MUIÑO DE ARES 

LOCALIZACIÓN 
A Coruña, Touro, 
Arinteiro 
Coordenadas (GD)  
42.88147, -8.32717 

 DESCRIPCIÓN 

Muiño sito no río Pucheiras, na zona dos muiños, adscrito á Confraría do Santísimo Sacramento, e con 
dintel datado no ano de 1767. Pertence á familia Ares, residente no lugar de Arinteiro (Touro). Mentres 
estivo en funcionamento, cobrábase a maquía a quén quixese facer uso del, maioritariamente veciños de 
Cebreiro que chegaban ao muíño através do Camiño Real (ou “Camiño do Vinte”) 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estrutura e teito enlousado orixinal, aínde que coa madeira do teito deteriorada. , pé e moa (non está 
enriba do pé, está arrimada a parede). O pilar dereito da porta está arrimado o outro en diagonal. O 
dintel (ver fotografía de detalle) está gravado co nome do propietario e a referencia ao ano de 1767. 

IMAXES: 





MUIÑO VECIÑAL 
DE ARINTEIRO 

  LOCALIZACIÓN 
A Coruña, Touro, Arinteiro 
Coordenadas (GD) e cota 

  42.87897, -8.32893 

DESCRIPCIÓN 
MuÍño sito no río Pucheiras, na finca de Ares. Foi construído a mediados do século XIX, e nel tiñan 
participación catro casas de Arinteiro, distribuídas en pezas ininterrumpidas de 12 horas cada unha. Deste 
xeito, dispuñan de pezas neste muíño veciñal as seguintes familias: 

- Os da “Cacha”: tres pezas 
- Os de “Blanco”: tres pezas. 
- Os de “Narcicio”: tres pezas. 
- Os de “Ares”: dez pezas. 

Estes últimos tiñan máis pezas, por ter sido construído o muíño nunha finca da súa propiedade. 

IMAXES 























CONCELLO DE TO URO (A CORUÑA) 

R. E.L. N" OllS08S3 -C. l. F. P- JS08600-B 

realizar. A partir de aqul. esta resolveró sobre a pertinencia de dita obra que, en todo 
caso, estaró condicionada polo realización previa dunha intervención arqueofóxica 
que garanta a correcta documentación dos posibles restos arqueolóxicos existentes. 
No PROXECTO non se concreta ningunha destas actuacións, fimitóndose a expor no 
apartado 3.3 que "el Proyecto podría afectar al yacimiento arqueológico número 18: 
Castro da Copa (GA 15085002) por fo que se reafizarón cuantas actuaciones y 
medidas sean requeridas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de Galicia". 

Os Tarels de Al1lba 

CASTIO DA COPA (ANO 1"') 

Se indica no artigo 38 da Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia que presúmese 
o valor etnolóxico dos muíños de río sempre que conserven de forma suficiente a súa 
integridade formal e construtiva e os aspectos característicos que determinan a súa 
autenticidode. Ditos bens poderón ser inclufdos no Catálogo do Patrimonio Cultural 
de Golicia, e no caso de que non se establecese o seu contorno de protección de 
modo específico, os contornos de protección subsidiarios no solo rústico, no de 
núcleo rural histórico-tradicional ou no urbanizable estarán constituídos, de forma 
subsidiaria. por unha franxa cunha anchura, medida desde o elemento ou vestixio 
máis exterior do ben que se protexe. de 20 metros. 
As actuaciós plantaxedas para a o sector "Vieiro" poñen en grave risco a tres mufños 
existentes nas proximidades do núcleo de Arinteiro {que conservan a súa integridade 
formal e construtiva e os aspectos característicos que determinan a súa 
autenticidade) no Rego das Pucheiras, nos emprozamentos que se sinafon nas 
imaxes seguintes: 
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