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OS MUÍÑOS DO RÍO SAÍÑAS 
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O río Saíñas ten o seu nacemento na parroquia moañesa de San Martiño, 
concretamente na Ameixoada. É doado chegar ata alí.  Compre ir pola carretera de Coiro a 
Moaña.  Na Ameixoada, ó pasa-la finca de "Paxarín", atopamos unha curva moi pechada.  A 
esquerda podemos ollar un lavadoiro que se prové coas augas dunha fonte que está á súa 
beira. 

Esta fonte denomínase "FONTE DE FIGUEIRIDO", e o seu manantial é a orixe do 
Saiñas.  Estas augas pasan por debaixo da carretera e van descorrendo por un estreito 
regueiro cara á Ameixoada, onde vai  adquirir maior caudal ó recibi-los remanentes da 
granxa de Paxarín e máis abaixo os da “FONT'E DE LONGUEIROL”. 

Segue o seu percorrido por A Cruxeira, A Graña, A Pedreira, Gondarán, A Rúa, Espíritu 
Santo e Rodeira. Emboca no Leste desta praia. Ten unna lonxitude aproximada de tres 
quilómetros e salva un desnivel de cento trinta metros que é a cota do seu nacemento. 

A pesar do seu corto percorrido, este río, considerado coma un regato, trae auga de 
abondo como para que poidan moer varios muiños.  No tramo final, semella que aumenta o 
caudal de auga. A causa é que recibe os colectores do alcantarillado do Espíritu Santo, 
Rodeira e Pedreira.  Observando con atención veremos as augas contaminadas e 
desprendendo abundante “cheiriño”.  Non estaría de máis que as autoridades tomaran en 
conta o asunto e procederan á súa depuración.  A todos nós gostaría voltar a ve-las augas 
limpas e transparentes coma en antano. 

Na actualidade non moe ningún deles, ainda que o da Gadaña e Paxarín están en 
condicións de poder facelo. 

Os demais, agás o de Gondarán, convertido en vivenda, presentan un estado de 
abandono, facéndose moi patente nos de Parra e a Cruxeira coas paredes medio derruídas e 
cubertos totalmente de vexetación, sobre todo de hedras e silvas. 

 

RELACION DE MUÍÑOS DO RÍO SAÍÑAS 

1.- M. DE ABAIXO ou DOS SALGUEIROS Espiritu Santo 
2.- M. CORNILLÓ, ou DO REGADO, ou do MEDIO Espíritu Santo 
3.- M. DE PARRA A Rúa 
4.- M. DE GONDARAN Gondarán 
5.- M. DA GADAÑA ou DA GRAÑA A Pedreira 
6.- M. DA CRUXEIRA A Cruxeira 
7.- M. DE PAXARÍN A Ameixoada 
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