
Lugo

ISSN: 2603-8889 (versión digital).

Colección Geolodía.

Editada en Salamanca por Sociedad Geológica de España. Año 2021.

Autoría: D. Ballesteros, I. Pérez-Cáceres, X.C. Barros,

R. Vila, P. Caldevilla, R. Sampedro, e M. Alemparte.

EXCURSIÓN GRATUÍTA

PUNTO DE ENCONTRO E HORA

9:00 h na PRAIA FLUVIAL DE SAN CLODIO

Camiño da Lama, 27310, Ribas de Sil

Sábado 8 / domingo 9 de maio de 2021

Xeoloxía Xacobea: 
o Camiño de Invierno no Xeoparque

Montañas do Courel



O Camiño de Santiago no tempo xeolóxico

Xeolodía é un conxunto de excursións gratuítas coordinadas

pola Sociedad Geológica de España, guiadas por xeólog@s e

abertas a todo tipo de público. Co lema “A Xeoloxía ante a

Emerxencia Climática”, o seu principal obxectivo é ensinar que

a Xeoloxía é unha ciencia atractiva e útil para a nosa sociedade.

Celébrase no mesmo fin de semana en todo o estado.

Que é o XEOLODÍA?

No Xeolodía de Lugo de 2021 imos

percorrer un treito do Camiño de Inverno

ao seu paso pola localidade de

Montefurado (Fig. 2), mais en sentido

oposto, xa que imos recuar no tempo

xeolóxico para coñecer como se formou

a paisaxe actual desta zona do

Xeoparque Montañas do Courel (Fig. 3).

As rochas do substrato, a auga, o clima e

a pegada romana serán os protagonistas

da nosa historia de hoxe.

Na súa viaxe a Santiago de Compostela,

os peregrinos debían cruzar as serras

orientais de Galicia (Fig. 1), cubertas de

neve durante a estación invernal. Para

evitala, estes corremundos preferían

seguir o denominado Camiño de

Inverno paralelamente ó val do río Sil:

un corredor natural para a fauna e os

homínidos dende fai centos de miles de

anos.

Fig. 2. Situación do percorrido de

Xeolodía no Xeoparque.

Fig. 1. Principais camiños a

Santiago de Compostela.

Fig. 3. Localidade de Montefurado.
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Comezamos a nosa

aventura contemplando as

vistas ó val do río Sil (Fig.

4). Este val está encaixado

máis de 200m no relevo e

presenta meandros moi

sinuosos. A vexetación da

contorna é mediterránea

con oliveiras e vides,

debido a que nos

atopamos nunha zona de

sombra de chuvias e

vento, protexida polas

montañas.

PARADA 1. O Hermidón, un balcón ó río Sil 

Fig. 4. Val do río Sil dende O Hermidón.

PARADA 2: a lousa: unha rocha de “mil follas”

Estamos a camiñar sobre as lousas

metamórficas, formadas por

minerais tan diminutos (< 0,5 mm)

que non os podemos ver a simple

vista. Estes minerais (seixo e mica

principalmente) oriéntanse

formando os característicos planos

da lousa (Fig. 5). Estes planos

chámanse foliación e non son de

orixe sedimentaria, senón que son

consecuencia da compresión

tectónica.

Fai uns 300 millóns de anos, as

rochas estaban sometidas a grandes

presións e temperaturas (200-

300ºC). Nestas condicións, os

minerais dispuxéronse de maneira

perpendicular ós esforzos

tectónicos.

Fig. 5. Lousa coas súas características

foliacións formadas perpendicularmente ós

esforzos tectónicos.
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PARADA 3. O abanico aluvial, o cofre do ouro romano

Escavado nas lousas e sedimentos, o Camiño de

Inverno descende cara a aldea de Montefurado.

Estes sedimentos constitúen un depósito de

abanico aluvial formado por fragmentos

angulosos de lousas, cuarcitas e seixo (Fig. 6).

Nestes depósitos atópase o ouro que explotaron

os romanos.

Fig. 6. Sedimentos do abanico aluvial de Montefurado.

Qué é un abanico aluvial?
Un abanico aluvial é un depósito

sedimentario con forma triangular

visto dende arriba (Fig. 7). O seu

sedimento inclúe bloques, cantos,

areas e limos, ordenados polo

tamaño de gran, e depositados na

saída ós vales como o do río Sil.

Nestes puntos, os ríos perden

enerxía e depositan o sedimento

que transportan logo dun breve

percorrido. Por iso, os cantos dos

abanicos aluviais están

xeneralmente pouco ou nada

redondeados. Fig. 7. Aspecto dun abanico aluvial.

PARADA 4. Nas entrañas do abanico aluvial

Fig. 8. Sección estratigráfica do abanico aluvial 

mostrando capas de arenito e conglomerado.

Na aldea de Montefurado atópase unha sección

estratigráfica do abanico aluvial (Fig. 8). Este

sedimento está formado por capas de

conglomerado e arenito, onde diminúe o

tamaño de gran cara arriba. A medida que

trascurríu o tempo, depositáronse diferentes

sedimentos uns sobre outros. Isto é debido a

cambios na cunca de alimentación de abanico,

no clima, ou no propio abanico.
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PARADA 5. O abanico aluvial que abasteceu de auga e 

pedras a un pobo

Debido á súa porosidade, os

sedimentos do abanico aluvial

constitúen un acuífero,

almacenando e transmitindo

auga polo seu interior (Fig. 9).

A escavación mineira dos

romanos fixo que a auga aflore

no interior de Montefurado

dando lugar á fonte do pobo.
Fig. 9. A fonte de Montefurado alimentada pola

auga que circula polos sedimentos do abanico

aluvial.

Fig. 10. Igrexa de San Miguel de Montefurado edificada coa Pedra Cabaleira.

Que nos indican os abanicos e a súa cor vermella?

• Os abanicos aluviais orixínanse como consecuencia do levantamento

do relevo. Os esforzos tectónicos provocan o levantamento das

montañas e, ó mesmo tempo, estas erosiónanse depositando sedimentos

en forma de abanico (Fig. 7).

• A cor vermella dos sedimentos (Figs. 8 e 10) débese á oxidación de

minerais ricos en ferro baixo un clima árido que aconteceu no Mioceno

e Plioceno, fai uns 3-10 millóns de anos.

abanico aluvial (Fig.

10). Non obstante,

tamén se usou a lousa

local, sobre todo nos

tellados. No pobo

destaca a igrexa de San

Miguel (s. XVIII),

edificada con

Moitas edificacións de Montefurado mostran

bloques extraídos do sedimento do antigo

perpiaños vermellos de conglomerados e

arenito. Estas rochas chámanse Pedra Cabaleira

e son doadas de labrar a partir de rochas

sedimentarias derivadas da consolidación dos

sedimentos do abanico aluvial.
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PARADA 6. As negras “ampelitas” do Silúrico

Na contorna do túnel romano de

Montefurado atopamos unhas rochas

moi negras, de aspecto sedoso e que

manchan as nosas mans. Son un tipo de

lousa moi rica en materia orgánica

depositada no fondo do mar no

Silúrico, fai uns 430 millóns de anos.

Estes mares eran pobres en oxíxeno,

polo que a materia orgánica depositada

no fondo mariño non se oxidaba

completamente, permitindo a súa

preservación a través do tempo

xeolóxico. Fig. 11. Ampelitas silúricas.

PARADA 7. Túnel romano de Montefurado

Para explotar sedimentos

similares ós vistos na aldea de

Montefurado, os romanos

escavaron un túnel de 120 m de

longo e 20 m de diámetro nos

séculos I-II d.C. (Figs. 12 e 13).

O túnel permitiulles desviar o

río Sil e así explotar o ouro do

sedimento que se atopaba no seu

meandro, hoxe en día

abandonado.

Fig. 12. Modelo 3D da contorna de Montefurado.

Fig. 13. Túnel romano de Montefurado.
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PARADA 8: a pirita como broche de ouro do noso Xeolodía

Despediremos o Xeolodía cun mineral moi

común nas lousas de noso Xeoparque. Este

mineral é a pirita, un sulfuro de ferro que

forma cristais e agregados minerais de

poucos centímetros de diámetro. A súa cor,

brilo e aspecto son moi característicos. É

importante conservar estes minerais para os

futuros visitantes.Fig. 14. Sol (cristal radial) de 

pirita (FeS2).

Pasatempos xeolóxicos….

Xeo-sopa de letras

podes atopalas todas?

 abanico

 sedimento

 ampelita

 pirita

 lousa

 Montefurado

 rocha

 mineral

Acha as cinco diferenzas xeolóxicas
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Fig. 18. Percorrido e paradas do Xeolodía.

Esta actividade está incluída no programa de divulgación do

Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel e está baseada

en investigacións científicas previas e outros estudos conducidos polo

Comité Científico do Xeoparque. As fotografías aéreas e modelos

dixitais de elevacións proceden do Instituto Geográfico Nacional.

A actividade realízase ó aire libre, polo que é preciso levar roupa

axeitada para a chuvia e o sol. Os asistentes asumen voluntariamente

os posibles riscos derivados da actividade polo que eximen á

organización da responsabilidade dos danos ou prexuízos que poidan

sofrer.

Protocolo COVID-19

• Control de temperatura

• Máscara

• Distancia social (> 2 m)

• Hidroxel

Proporcionaremos

• Hidroxel (30 cl)

• Bocadillo

• Auga (50 cl)

• Froita

Intolerancias e outra info: 

info@ribeirasacracourel.es


