
  RUTA 
das MINAS 
de ferro de 
VILAOUDRIZ  
(A Pontenova,  
Lugo)

Co apoio de:

Sábese que a orixe de calquera destas tres formacións estaría en ba-
cías sedimentarias mariñas non moi afastadas da costa e con profun-
didades variables, maiores nas Lousas de Luarca e menores nas Capas 
do Eo. Precisamente neste tipo de bacías é onde se desenvolveu a mi-
neralización do ferro explotada nas minas, non só da Pontenova, senón 
tamén na maior parte dos xacementos de ferro do noroeste peninsular. 
O depósito de ferro de Vilaoudriz localízase na zona de contacto entre 
as cuarcitas masivas das «Capas do Eo» e as «Lousas de Luarca», dentro 
dunha estrutura xeolóxica con forma de U que se denomina «Sinclinal 
de Vilaoudriz», aínda que a mineralización só aparece nun dos laterais 
(flancos). Son dous niveis de potencia variable, ao longo duns 2000 me-
tros, que é a distancia que separa a mina Vieiro das do Boulloso.
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Este antigo sector mineiro da Pontenova 
ben merece unha detida visita para perco-
rrer a pé algunhas das súas emblemáticas 
instalacións, xa centenarias, e coñecer a 
xeoloxía deste xacemento de ferro, similar, 
por certo, aos de Viveiro ou Freixo, tamén 
comentados nesta publicación. A beleza da 
paisaxe complementa aquí o interese cul-
tural e xeolóxico do percorrido.
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A ruta discorre a través dunha serie de mate-
riais que forman parte dunha rexión xeolóxica 
que se denomina zona asturoccidental leone-
sa. Esta área está dividida en diferentes secto-
res (dominios), un dos cales é o do manto de 
Mondoñedo, no que se localiza esta ruta xeo-
lóxica.

No contorno das minas de Vilaoudriz, obsér-
vanse fundamentalmente tres formacións 
xeolóxicas do Ordovícico (hai 450 millóns de 
anos): as «Capas do Eo», as «Lousas de Luar-
ca» e as «Capas da Gargantera». As tres están 
formadas por diferentes tipos de rochas meta-
mórficas de orixe sedimentario. As Capas do Eo 
teñen dous niveis, un inferior, constituído por 
unha alternancia de lousas e cuarcitas lamina-
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das, e outro superior, onde dominan as cuarcitas masivas, que tamén se 
denomina «cuarcitas armoricanas». Pola súa banda, as Lousas de Luarca 
están formadas, como o seu propio nome indica, por lousas negras e 
grises, cunha moi rara presenza de cuarcitas. As Capas da Gargantera 
é unha formación na que as lousas negras e liditas (cuarcitas) son as 
rochas máis frecuentes. 
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1. Fornos de Vilaoudriz (43.34752, -7.191263) (Fig. 1). Son o maior conxunto 
de fornos de calcinación do noroeste peninsular e foron edificados en 
diferentes etapas da explotación mineira. Dous están realizados en la-
drillo, os máis antigos, e os tres restantes, en cachotería. Teñen 11 metros 
de altura por 4 de diámetro e catro bocas de carga. Xunto a eles tamén 
se conserva unha boca de mina desde onde chegaba o mineral da mina 
Vieiro, un depósito e unha recreación do trazado do tren mineiro.

2. Tranvía aéreo (43.352164, -7.185499) (Fig. 2). Nesta parada apréciase un 
dos poucos cabaletes do tranvía. Na actualidade está parcialmente cu-
berto pola vexetación.

3. Mina Consuelo (43.351621, -7.184701) (Fig. 3). As trincheiras situadas á 
entrada da mina marcan a xeometría dos dous niveis que foron explo-
tados. No noiro da dereita afloran as lousas, mentres que no esquerdo o 
fan as cuarcitas. O acceso aos labores do interior non é recomendable, 
dado o risco de desprendementos.

4. Cruzamento ao Boulloso 
(43.354178, -7.185303) (Fig. 4). Nes-
ta parada, xunto ao desvío que leva 
ao Boulloso, obsérvase o contacto 
entre os niveis inferiores (lousas e 
cuarcitas laminadas) e os superio-
res (cuarcitas masivas) das Capas do 
Eo presentes no flanco invertido do 
Sinclinal de Vilaoudriz.

5. Piscifactoría Turia (43.354085, 
-7.184529) (Fig. 5). Este punto é de 
grande interese porque é a zona de 
contacto entre as cuarcitas das Ca-
pas do Eo e as Lousas de Luarca, que 
é onde se desenvolve a mineraliza-
ción do ferro explotada nas minas de 
Vilaoudriz. Este feito é tamén visible 
nesta parada, aínda que o nivel mi-
neralizado está parcialmente cuber-
to por un antigo aluvión do río Turia.

6. Augas ferruxinosas (43.355033, 
-7.18297) (Fig. 6). Afloramento das 
Lousas de Luarca que presentan o 
xurdimento de varios acuíferos de 

augas ricas en óxidos de ferro, un fenómeno habitual que se produce 
pola oxidación dos sulfuros de ferro (pirita) presentes en rochas como as 
lousas cando entran en contacto coa atmosfera. 

7. Dobras chevron (43.35562, -7.18083) (Fig. 7). Excepcional conxunto de 
dobras de tipo chevron desenvolvidos nas Lousas de Luarca. Este tipo 
de estruturas son o resultado da deformación dúctil que afecta as for-
macións xeolóxicas con alternancias de niveis tanto competentes (cuar-
citas) como incompetentes (lousas).

8. Estrada Taramundi I (43.354495, -7.180309) (Fig. 8). A escasos metros do 
punto quilométrico 1,85 da estrada que une A Pontenova e Taramundi, 
apréciase o contacto entre dúas formacións xeolóxicas. Este contacto, po-
las súas características e a idade dos materiais, sería tectónico, é dicir, por 
falla, que neste caso é inversa (acabalgamento) e separa as lousas grises da 
formación Luarca das lousas negras da formación Capas da Gargantera.

9. Estrada Taramundi II (43.354169, -7.177912). Nas proximidades do pun-
to quilométrico 2,1 da estrada de Taramundi sitúase a seguinte parada, 
para ver un afloramento de coluvións, uns depósitos recentes que se 
caracterizan pola presenza dun material arxiloso con fragmentos an-
gulosos de rochas, normalmente de cuarzo e/ou cuarcitas, resultado da 
erosión das zonas máis elevadas.

10. Cruzamento a San Mamede (43.353803, -7.174752) (Fig. 9). Antes de to-
mar o cruzamento que conduce a San Mamede, no punto quilométrico 
2,5, está de novo o contacto entre as Lousas de Luarca e as cuarcitas das 
Capas do Eo. Porén, neste lugar non se desenvolveu a mineralización do 
ferro que caracteriza este contacto. A razón é que o depósito de ferro oolí-
tico explotado nas minas de Vilaoudriz só se produciu no flanco invertido 
do Sinclinal de Vilaoudriz e esta parada encóntrase no flanco normal.

11. Minas do Boulloso (43.357232, -7.182522). Neste conxunto de labores 
mineiros explotáronse os mesmos niveis de ferro (Fig. 10) ca un pouco 
máis ao sur se lograron nas minas Vieiro, Luisa e Consuelo. Na parte alta 
do xacemento, a extracción realizouse a ceo aberto, e nos niveis inferio-
res, a través de procesos subterráneos. Estes últimos están na actualida-
de parcial ou totalmente cubertos pola vexetación.

12. O Boulloso (43.354751, -7.186754). Desde as inmediacións da aldea do 
Boulloso tense unha boa vista panorámica da zona de explotación de 
mina Consuelo. A pesar da importante cuberta arbórea que existe nese 
lugar, aínda é visible na paisaxe o sector que foi traballado a ceo aberto, 
especialmente na parta alta do xacemento.
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13. Túnel mineiro do Boulloso (43.355492, -7.184684). Antiga vía de comuni-
cación para as vagonetas que transportaban o mineral que chegaba do 
tranvía aéreo, procedente da mina Consuelo, aos depósitos do Boulloso. Re-
coméndase levar lanterna posto que ten unha lonxitude de 200 metros.

14. Forno do Boulloso (43.357235, -7.18557) (Fig.11). É o único forno que se 
conserva dos tres que había. Foi construído con ladrillo procedente da 
fábrica de Sargadelos. Xunto a el, hai un muro desde o cal se realizaba a 
carga do mineral, así como un importante depósito de almacenaxe. As 
dimensións e funcionamento serían os mesmos ca os de Vilaoudriz.

15. Piscina de Muinovo (43.355831, -7.189017) (Fig. 12). Nos noiros do cami-
ño situados en fronte da piscina municipal, pódense observar os antigos 
aluvións do Eo que, debido ao encaixamento do río, quedaron colgados 
respecto do leito actual. Os croios son de cuarzo e/ou cuarcita, debido á 
súa abundancia nas formacións da zona e á súa alta resistencia á erosión.

16. Entulleiras Vilaoudriz (43.346575, -7.192488 (Fig. 13). Xunto ao desvío 
que leva á Fonsagrada, moi próximo aos fornos de Vilaoudriz, consér-
vanse aínda os restos das antigas entulleiras procedentes tanto dos la-
bores de explotación da mina Luisa e da mina Vieiro como do material 
de refugallo dos fornos de calcín.
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