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millóns de anos, como resultado da colisión entre Laurusia e Gondwana. O pobo
dos Vaos emprázase nun fermoso meandro do río Rodil, que ao igual que ocorría co
dos Cangos, foi aproveitado polos romanos para extraer o ouro do río mediante a
construción dun túnel na súa parte máis estreita. No que respecta ao tipo de rochas,
aquí afloran lousas negras con pequenas intercalacións de cuarcitas, que en ocasións
mostran una intensa deformación dúctil en forma de micropregues (Fig. 9).

Un dourado xeolóxico agochado
entre ríos e montañas
Fig. 9. Afloramento de lousas negras e grises da Formación “Serie dos Cabos” intensamente pregadas a carón da igrexa dos Vaos.
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”Un dourado xeolóxico agochado entre ríos e montañas”

1. Introdución

3. Itinerario xeolóxico

Nesta nova edición do xeolodía, a festa de divulgación da xeoloxía, descubrimos a
bisbarra de Terra de Miranda, un territorio cheo de fermosos paraxes naturais integrados en dúas Reservas da Biosfera. O xeolodía é un conxunto de saídas de balde
coordinadas pola SGE, guiadas por xeólog@s e abertas a todo tipo de público. Co
lema “Mira lo que pisas” o seu principal obxectivo é amosar que a xeoloxía é unha
ciencia atractiva e útil para a nosa sociedade. Esta actividade tamén pretende dar a
coñecer o salientable patrimonio xeolóxico dunha zona, e promover a súa protección e posta en valor. Agardamos que gocedes deste paseo xeolóxico.

O percorrido escollido consta de seis paradas (Fig. 2), das que deseguido se describen os seus aspectos xeolóxicos máis salientables.

Fig. 1. Posición das
rochas de Terra de
Miranda (punto vermello) nos derradeiros 500 millóns de
anos. Fonte: Colorado
Plateau Geosystems
Website.

2. Situación xeográfica e xeolóxica
Terra de Miranda atópase no extremo nordés da provincia de Lugo, a 40 km da
capital provincial. En canto a súa xeoloxía, esta bisbarra emprázase na denominada
Zona Asturoccidental Leonesa, rexión pertencente ao Macizo Ibérico e constituida
principalmente por lousas, cuarcitas e en menor proporción calcarias. Todos estes
materiais orixináronse no hemisferio Sur e como consecuencia da dinámica terrestre
desprazáronse ata a posición actual (Fig. 1). Durante esta longa viaxe de máis de
500 millóns de anos tivo lugar un salientable acontecemento xeolóxico, a colisión
de dous supercontinentes, Laurusia e Gondwana, fai aproximadamente 350 millóns
de anos. Por mor dese choque formouse unha gran cordilleira montañosa, chamada
Oróxeno Varisco, de máis de 3000 quilómetros de lonxitude e cunha altitude semellante ao actual Himalaia.
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Fig. 2. Mapa xeolóxico co itinerario e as paradas a realizar. Cartografía do proxecto GEODE (2019).

Caleiras do Machín (1)
Neste lugar atopamos un salientable conxunto de fornos de cal, en funcionamento
ata os anos 60 e os derradeiros en pecharse no concello de Riotorto. O cal, de acordo a súa calidade, empregábase ben na construcción ou ben coma fertilizante nas
terras de cultivo. O emprazamento destes fornos está en relación cun pequeno afloramento de niveis calcáreos de gran pureza entre lousas da formación Cándana (Fig.
3). Estas calcarias formáronse fai máis de 500 millóns de anos nun océano pouco
profundo (plataforma mariña) e resultado dunha intensa actividade microbiana e de
organismos como os arqueociatos.
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de ouro nativo, aparece en filóns de seixo que cortan as calcarias e lousas, foi explotada mediante o coñecido sistema do “ruina montium” xunto co de cortas de arrastre,
do cal aínda son visibles as canles polas que circularía a auga (Fig. 5).

Fig. 3. Detalle do afloramento de calcarias (parte inferior) encaixadas en lousas (parte superior)

Mina do Val (2)
Este miradoiro natural permite ollar con gran claridade o val de Riotorto (Fig. 4),
con orientación N-S, que se deselvolveu seguindo unha banda de calcarias, onde se
atopan as terras máis fértiles e máis sinxelas de traballar, é o que se coñece como val
litolóxico. Pero tamén existe outro val, con orientación E-O, no cal a presenza dunha
pequena fractura facilitou aos ríos a tarefa de erosionar as montañas, é o que se denomina val estrutural. A carón deste lugar e camuflada pola vexetación atópase unha
das moitas minas de ouro romanas que existiron nesta bisbarra. A mineralización

Fig. 4. Vista xeral do val de Riotorto dende O Franco.
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Fig. 5. Conxunto de canles romanas empregadas para explotación de filóns de seixo con ouro.

Pedregal de Irimia (3)
Nesta parada visítase un lugar moi emblemático da xeografía galega, o nacemento
do río Miño. O Pedregal de Irimia é o que en xeoloxía se denomina canchal, que
non sería máis que o resultado da acumulación de moreas de bloques de rocha que
foron caendo ladera abaixo (Fig. 6). A súa orixe estaría relacionada con procesos de

Fig. 6. Panorámica xeral do Pedregal de Irimia.
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crioclastia (fracturación da rocha por conxelación da auga) en periodos moi fríos durante o Pleistoceno, derradeiros 2,6 millóns de anos. Loxicamente naquel momento
da historia do planeta a Serra de Meira tiña montañas máis altas e con moitos máis
penedos cuarcíticos, que son o tipo de rocha da práctica totalidade do Pedregal.

Serra de Meira (4)
Os cumios desta serra albergan numerosos afloramentos das cuarcitas masivas e
brancas da Formación Capas do Eo, aínda que a nivel internacional se lle coñece co
nome de Cuarcita Armoricana. Estas rochas formáronse cando esta parte de Galicia
eran praias, ademáis de atoparse no Hemisferio Sur. Proba delo é a presenza das
trazas deixadas por trilobites (cruzianas), ripples (rizaduras por efectos do oleaxe) e
bioturbación (Fig. 7). Esto último é moi frecuente nas cuarcitas da Serra de Meira,
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unha estrutura fósil (icnofósil) producida pola actividade biolóxica que alterou o sedimento do fondo mariño, visible en forma de conductos, xeralmente verticais, que
cruzan e atravesan os estratos rochosos.

Os Cangos (5)
A carón da confluencia entre os ríos Eo e Rodil atópase a nosa seguinte parada. A
presenza de ouro nos sedimentos de moitos ríos do noroeste peninsular era ben
coñecida polos romanos, e para poder extraelo tiveron que realizar grandes obras
de enxenería, como foi por exemplo a construción de túneles. O montefurado de
Quiroga é o máis coñecido, pero aquí en Ribeira de Piquín existen a lo menos dous,
aproveitando que os meandros dos ríos Eo e Rodil eran moi estreitos e apretados.
No caso dos Cangos existe un túnel (hoxe tapado) que drenou as augas do río Rodil
ao río Eo (Fig. 8), e como consecuencia delo, do treito final do río Rodil xa puido
extraerse ouro dos seus sedimentos. Do mesmo xeito na contorna das casas dos
Cangos poden ollarse os antigos aluvións do río Eo, o que poría de manifesto o salientable encaixonamente fluvial de ríos, como o Eo, durante o Cuaternario.

Fig. 8. Plano do ano 1892 no que se mostran os dous túneles (un romano e outro moderno) feitos
no meandro dos Cangos.

Os Vaos (6)

Fig. 7. Dous exemplos de bioturbación (icnofósiles) en capas de cuarcitas.
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Na estrada que leva a Os Vaos pode ollarse de forma parcial unha gran estrutura xeolóxica, é un anticlinal inclinado, que ven marcado pola presenza de varias liñacións de
cuarcitas brancas da Formación Capas do Eo. Este pregue formouse fai máis de 300
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