PROGRAMA DA MISIÓN
DE AVALIACIÓN DO
PROXECTO XEOPARQUE
MUNDIAL DA UNESCO
MONTAÑAS DO COUREL
LUNS 16 DE XULLO
20:00 h CHEGADA A CASA RURAL O VERXEL,
EN VILARDOMATO (RIBAS DE SIL). DESCANSO
PREVIO AS XORNADAS PROGRAMADAS PARA A
MISIÓN DE AVALIACIÓN

MARTES 17 DE XULLO
8:45 h Desprazamento dende o aloxamento ate o museo
etnográfico de Quiroga

9:00 - 11:00 h PRESENTACIÓN DA CANDIDATURA
Sala de Catas do Museo Etnográfico de Quiroga.

11:00 - 11:50 h VISITA AO MUSEO ETNOGRÁFICO
DE QUIROGA
O Ser Humano entendeu moi pronto que as rochas do
territorio do proxecto de Xeoparque Mundial da UNESCO
Montañas do Courel saben a mel, a castaña, a viño e a aceite.
Tamén se decatou dende a Prehistoria de que materiais como
a pedra, o ferro, a madeira e os tecidos, serían indispensables
para o desenvolvemento da sociedade.
11:50 - 12:00 h Desprazamento ate o Museo Xeolóxico

Museo Etnográfico de Quiroga
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Museo Xeolóxico de Quiroga

12:00 - 12:50 h VISITA AO MUSEO XEOLÓXICO DE
QUIROGA. O NOSO ARGUMENTO XEOLÓXICO
- A formación xeolóxica do territorio: rochas e estruturas
xeolóxicas.
- A historia da vida contida no territorio das montañas do
Courel.
- A Idade dos glaciares: as evidencias glaciares máis
importantes preservadas en zonas de media montaña (<1.500
m s.n.m.) do SW de Europa.
- Os primeiros homínidos da rexión de Galicia: estado da
cuestión sobre os restos humanos máis antigos de Galicia.
A colonización do territorio e os materiais xeolóxicos que
empregaron.
- A minería no territorio do proxecto Xeoparque Mundial
da UNESCO Montañas do Courel: minerais de ouro, ferro,
antimonita, cobre, galena e rochas de construción: lousa,
calcaria... como son, onde se atopan e como se explotan
dende a Prehistoria ata os nosos días.
13:00 - 14:45 h Xantar en Restaurante Casa Aroza

14:45 h INICIO DA VISITA DE CAMPO: OS
DOMINIOS DO RÍO SIL
No sur do territorio proxecto de Xeoparque Mundial de la
UNESCO Montañas do Courel, o Patrimonio Xeolóxico e
Mineiro está relacionado co entorno do lendario río Sil, río
principal das Montañas do Courel.
O encaixamento do río Sil pode considerarse case o único
corredor natural que permite atravesar as Serras Orientais de
Galicia para penetrar cara o interior da nosa comunidade polo
centro. Por esta vía entrou a fauna europea cando o clima
se endureceu no pasado, seguida polos homínidos e, miles
de anos despois, polos romanos e peregrinos camiño de
Santiago de Compostela dende a Idade Media.
Ademais, o encaixamento do río Sil permite estudar as
estruturas tectónicas da primeira e terceira fases compresivas
da Oroxenia Varisca, como o Sinclinal do Sil e o Anticlinal
de Vilachá. No SO do territorio aflora o singular gneis
denominado “Ollo de Sapo” (rocha volcano-sedimentaria do
límite Cámbrico-Ordovícico) , así como as cuarcitas, lousas
e xistos predominantes no conxunto do territorio proposto
como Xeoparque. No fondo do val, presérvanse sedimentos
cenozoicos que conteñen o ouro explotado polos romano.
En cada caso, os asentamentos humanos son un perfecto
mostrario dos materiais de cada zona do ámbito do río Sil que
se empregaron para a construción das aldeas tradicionais.
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Xeomiradoiro de Pena do Ladeiro

14:45 - 15:00 h Desprazamento dende Casa Aroza ata
Pena do Ladeiro

15:00 - 15:15 h XEOMIRADOIRO DE PENA DO
LADEIRO
Instalado na marxe esquerda do canón do río Sil permite
contemplar o Anticlinal de Vilachá e o Sinclinal do Sil; ambos
variscos.
Ademais, este xeomiradoiro, é excepcional para contemplar a
desembocadura do río Lor no Sil e como formou un abanico
aluvial do que se preservan algúns depósitos, de cor vermella,
que conteñen ouro procedente da erosión da cunca alta do río
Lor, que visitaremos na segunda xornada do noso programa.
A existencia destes depósitos sedimentarios (xénese
secundaria por concentración) permitiron o aproveitamento
romano do ouro nas minas das Covas, Augasmestas e Castro
de Abaixo.
15:15 - 15:35 h Desprazamento dende xeomiradoiro
Pena do Ladeiro ate xeomiradoiro de Louxoá

Xeomiradoiro de Louxoá a Cubela

15:35 - 15:55 h XEOMIRADOIRO DE LOUXOÁ A
CUBELA
A espectacularidade do canón do río Sil cara o oeste e o
Meandro da Cubela. A Cubela é unha aldea de ribeira, e
igual que sucede coas de montaña, é un exemplo perfecto
de aproveitamento dos recursos xeolóxicos do entorno:
emprazada na chaira orixinada por unha explotación aurífera
romana, as casas desta aldea foron construídas coas pedras
da contorna (gneis Ollo de Sapo, cuarcitas e lousas) e os
cantos rodados fluviais da antiga explotación mineira (murias).
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Xeomiradoiro de Louxoá a Cubela

15:55 - 16:20 h Desprazamento dende xeomiradoiro
Louxoá ate xeomiradoiro das Fontes

16:20 - 16:40 h XEOMIRADOIRO DAS FONTES
O encaixamento do ríos Sil e Lor: as montañas crecen e os
ríos encáixanse. Así son as nosas montañas e así é unha
montaña por dentro: as capas de cuarcita do Ordovícico
afectados polo pregamento de Castro Dares no Sinclinal do
Sil (primeira e terceira fases compresivas da Oroxenia Varisca)
ilustran a estrutura interna dunha montaña.

Xeomiradoiro das Fontes

16:40 - 16:45 h Desprazamento dende xeomiradoiro de
As Fonte ate xeomiradoiro A Pómez

16:45 - 17:05 h XEOMIRADOIRO DA PÓMEZ
Vista de paxaro sobre a cunca Cenozoica de Quiroga, rechea
por sedimentos, principalmente cuaternarios transportados
polo río Sil e os afluentes que baixan das montañas do Courel.
Este recheo inclúe un abanico aluvial sobre o que se asentan
as dúas localidades máis grandes do territorio da proposta
de Xeoparque: San Clodio e Quiroga, así como o xacemento
Paleolítico da Gándara Cha.
17:05 - 17:35 h Desprazamento dende A Pómez ate
Montefurado

Xeomiradoiro da Pómez

Na propia cunca do río Sil: aproveitamento romano do ouro
que conteñen os sedimentos paleóxenos e neóxenos da parte
baixa dos vales. A visita a tres minas permite coñecer tres
sistemas de explotación do ouro por parte dos romanos.
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Túnel romano de Montefurado

17:35 - 19:00 h TÚNEL ROMANO DE
MONTEFURADO
Unha das grandes obras da enxeñería romana construída no
século II d. de C., para desviar o río Sil e aproveitar o ouro
dos seus sedimentos. O túnel romano de Montefurado é a
estrutura de maiores dimensións da Antigüidade na Península
Ibérica.

Aldea de Montefurado
Pequena vila tradicional construída sobre unha antiga
explotación aurífera romana na que se empregou, como aínda
pode verse, o sistema coñecido como ruina montium.
Emprazada en pleno Camiño de Santiago de Compostela,
permite achegar aos peregrinos e visitantes ao significado
xeolóxico do nome desta ruta de peregrinación: o Camiño de
Inverno. O encaixamento do río Sil, ao seu paso polo entorno
do túnel que escavaron os
romanos no século II d. de C.,
facilita chegar a Santiago de
Compostela sen atravesar os
nevados cumios das serras
orientais de Galicia.

Aldea de Montefurado

Montefurado, grazas á súa
situación, ao carón do Camiño
procedente de Castela e do río
Sil, recibiu notables influencias
artísticas como deixa patente
a súa magnífica igrexa de
principios do século XVIII.

Igrexia de Montefurado
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Zona mineira de Margaride

19:00 - 19:30 h Desprazamento Montefurado-Margaride

19:30 - 19:50 h ZONA MINEIRA DE MARGARIDE
Nesta pequena aldea tradicional da cunca do río Lor
consérvase unha pequena mina aurífera romana que permite
meterse nas antigas galerías do sistema de explotación
coñecido como ruina montium, á vez que se pasea polo
desmonte deixado polos romanos.
19:50 - 20:15 h Desprazamento Margaride – Casa Rural
O Verxel. Descanso no aloxamento ate a cena
21:15 h Desprazamento dende o aloxamento ate o
Museo Etnográfico de Quiroga

21:30 h CEA CON REPRESENTANTES
INSTITUCIONAIS DA CANDIDATURA A
XEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO MONTAÑAS
DO COUREL
23:00 h Regreso ao aloxamento
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MÉRCORES 18 DE XULLO

9:00 h INICIO DA VISITA DE CAMPO: O
PREGAMENTO DEITADO DAS MONTAÑAS DO
COUREL

Xeomiradoiro de Campodola

Territorio centro e norte do proxecto de Xeoparque Mundial
UNESCO Montañas do Courel: tectónica e estratigrafía do
gran pregamento deitado das Montañas do Courel, Lugar
Xeolóxico de Relevancia Internacional, relativo ao Oróxeno
Varisco.
Os materiais do substrato, dende os máis antigos (Lousas dos
Montes ou do Soldón, Cámbrico Medio), aos máis modernos
(cuarcitas, calcarias e lousas do Devónico), acompañarannos
nunha xornada que percorre os seus flancos cunha atención
especial a como o ser humano se integrou neste medio e aos
aproveitamentos que fixo e fai dos mesmos.
9:00 - 9:20 h Viaxe dende o aloxamento ate o
xeomiradoiro Campodola

9:20 - 9:40 h XEOMIRADOIRO DE CAMPODOLA
A imaxe máis coñecida e espectacular do Pregamento
Deitado das Montañas do Courel (GLOBAL GEOSITE),
formado durante a oroxenia Varisca. Dende o xeomiradoiro,
divísase a charnela do pregamento grazas ao encaixamento
do río Ferreiriño, que está equipado para a práctica do
barranquismo. O pregamento presenta aquí, entre as aldeas
de Campodola e Leixazós, pregues menores nos seus
flancos, ben marcados polas cuarcitas do Ordovícico Inferior.
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Canteira Pacios da Serra

9:40 - 10:10 h Desprazamento dende o xeomiradoiro
Campodola ate a Canteiras Pacios da Serra

Canteira de Pacios da Serra (visibles moito antes de
chegar a elas no coche). Explotacións a ceo aberto das
lousas do Ordovícico Medio pertencente ao núcleo do gran
pregamento das Montañas do Courel. Estas explotacións son
un dos motores da economía do territorio e permite achegar
aos visitantes ao proceso de aproveitamento e transformación
dun material esencial para a construción dende a Prehistoria
ata os nosos días e que se exporta a Europa.
10:10 - 10:30 h Desprazamento dende Canteira Pacios
da Sera ate o xeomiradoiro Penaboa

Xeomiradoiro de Penaboa

10:30 - 10:50 h XEOMIRADOIRO DE PENABOA
Na actualidade é un dos miradoiros máis alto das Montañas
do Courel (1457 m), o que permite ter unha panorámica
inmellorable do territorio. Emprazado sobre as lousas do
Silúrico, que forman o núcleo do Pregamento do Courel,
sírvenos para comprender como son estas montañas que
recibiron o último empuxe durante a Oroxenia Alpina, como se
encaixaron os ríos que as atravesan e, como as modelaron os
glaciares durante a Última Glaciación.
A súa situación privilexiada serve para admirar ao lonxe as
rochas máis antigas do territorio da proposta de Xeoparque.
Cara ao norte, o encaixamento dos ríos Lor e Pequeno,
deixa á vista as Lousas dos Montes ou do Soldón (Cámbrico
medio), a Calcaria de Vegadeo (Cámbrico inferior e medio),
as Capas de Transición e o Grupo Cándana (lousas,
cuarcitas e calcarias do Cámbrico inferior) que afloran de
xeito espectacular no Taro Branco e, por último, a Serie de
Vilalba composta por lousas, gneises, xistos e areniscas
(Neoproterozoicas).
10:50 - 11:05 h Desprazamento dende o xeomiradoiro
Penaboa ate a Campa Lucenza
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Campa da Lucenza

11:05 - 11:30 h CAMPA DA LUCENZA
As pegadas dos xeos da última Glaciación nas montañas
do Courel permítennos coñecer as formas erosivas e os
depósitos sedimentarios dos glaciares.
Aproveitando o desprazamento pola parte alta do noso
territorio achegámonos ata este punto de observación
natural que permite unha magnífica comprensión, dende
a parte superior dos vales, da dinámica erosiva dos xeos
que modelaron estas montañas e lle deron, en boa parte, a
forma que presentan na actualidade. Este emprazamento
permite explicar en toda a súa extensión o movemento do
xeo do circo glaciar da Lucenza xuntándose cos glaciares
procedentes de Porto Murelo e Forgas, cara ao máis profundo
do val da Seara. O val glaciar da Lucenza constitúe un
pequeno val colgado, no cal se formou a lagoa de orixe glaciar
da Lucenza. Esta lagoa representa a evidencia máis palpable
da acción erosiva dos glaciares que actuaron en montañas
baixas da Europa meridional.
A interpretación habitual que facemos dos restos glaciares
presentes nestas montañas completarase, durante a segunda
parte da xornada de mañá dedicada aos vales do SE das
Montañas do Courel.
11:30 - 12:10 h Desprazamento Campa da LucenzaFervenza de Rexiu
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Castro de Vilarmor

12:10 - 12:35 h FERVENZA DE REXÍU
Magnífico exemplo para ilustrar como o encaixamento da
rede fluvial, orixinado a partir da Oroxénese Alpina, espallou
por todo o territorio unha gran cantidade de cascadas e
barrancos, orixinados pola erosión diferencial dos elementos
que atravesan: lousas, xistos, cuarcita e incluso calcarias. No
territorio do proxecto de Xeoparque Mundial UNESCO das
Montañas do Courel proponse un triplo aproveitamento:
-polo seu valor paisaxístico,
-pola súa importancia educativa na explicación dos procesos
xeomorfolóxicos e
-para a práctica deportiva do descenso de canóns e
barrancos en plena expansión dende os anos 90.
12:35 - 12:45 h Desprazamento á Fervenza do Rexíu ate
Vilamor

12:45 - 13:15 h CASTRO DE VILAMOR

Aldea de Froxán

Campo de traballo xuvenil internacional para recuperar un dos
xacementos castrexos máis espectaculares das montañas
do Courel. Este castro tamén pode encadrarse no tipo de
asentamentos romanos construídos a partir do século I d. de
C. para o aproveitamento dos recursos mineiros da cunca
do río Lor. Nel, os romanos aproveitaron o relevo natural para
construír un asentamento fortificado coas rochas do contorno,
fabricando incluso campos de coitelos de lousas ben afiadas.
13:15 - 14:45 h Xantar en Casa Comerciante, Vilarmor
15:30 - 15:40 h Desprazamento dende Vilamor ate
Froxán

15:40 - 16:20 h ALDEA DE FROXÁN
Exemplo destacado do poboamento característico das
Montañas do Courel, emprazado no núcleo do Pregamento
Deitado do Courel; Froxán é un dos puntos que aparece nos
Lugares de Interese Xeolóxico de Relevancia Internacional
(GLOBAL GEOSISTES). Esta aldea rehabilitada foi declarada
Ben de Interese Cultural de Galicia e constitúe un lugar idóneo
para amosar os sistemas tradicionais de adaptación ao
substrato xeolóxico (paleozoico) por parte do ser humano.
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Oficina de Turismo de
Folgoso do Courel

16:20 - 16:40 h Desprazamento de Froxán a Folgoso do
Courel

16:40 - 17:05 h OFICINA DE TURISMO DE
FOLGOSO DO COUREL
Centro de recepción de visitantes, con fósiles das Montañas
do Courel dando a benvida na entrada da instalación.
17:05 - 18:30 h Desprazamento de Folgoso do Courel
ate Castro da Torre
17:20 h O Pontón. Pausa para café

18:30 - 19:00 h CASTRO DA TORRE
Asentamento mineiro construído polos romanos a partir do
século I d. de C. dentro da organización do territorio para
o aproveitamento dos recursos auríferos da zona. O valor
didáctico deste emprazamento é elevado a pesar de que a
escavación so cubre 1/3 da superficie do castro: Ademais,
polo lugar que ocupa no val do Lor, ofrece unha nova visión
dos usos que o ser humano fixo dos recursos xeolóxicos da
zona na Antigüidade.
Nestas montañas a proliferación deste tipo de asentamentos
vese favorecida pola dinámica dos ríos que se encaixaron
no releve e deron lugar a aparición de grandes desniveis
e zonas escarpadas que resultaron facilmente defendibles
empregando defensas naturais e artificiais.
Ademais, o encaixamento do río Lor, que é o gran río do
centro das montañas do Courel, creou un importante val
que constitúe a vía de comunicación principal dunha zona
montañosa pola que non é doada a circulación.
O ser humano, dende a Prehistoria, explotou o ouro que
arrastraba o río Lor procedente de xacementos primarios
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Val das Mouras

emprazados a maior altitude, e que en moitos casos quedaron
atrapados en depósitos de sedimentos fluviais desde o río.
19:00 - 19:15 h Desprazamento dende o Castro da Torre
ate o Val das Mouras
Á baixada do asentamento castrexo, entramos nos materiais
do flanco normal do pregamento deitado das Montañas
do Courel e, despois dun breve traxecto polas lousas (do
Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior), anticipamos o que
será a primeira parte da xornada de mañá dedicado ás rochas
carbonatadas do territorio do proxecto de Xeoparque Mundial
UNESCO Montañas do Courel, meténdonos no dominio das
calcarias (do Cámbrico inferior-medio).

19:15 - 19:40 h VAL DAS MOURAS
Nas vellas calcarias cámbricas das paisaxes kársticas
superficiais máis interesantes dun territorio onde escasean
as calcarias. O lugar coñecido co evocador nome de Val
das Mouras está formado por grandes bloques de calcarias,
pequenas cavidades e pasadizos subterráneos, que forman
unha paisaxe caótica de aspecto ruinoso. A orixe destas
formacións é complexo, pero está claro que é un lugar
perfecto para amosar dun xeito lúdico distinto procesos de
disolución e procesos de colapso que teñen lugar nos terreos
calcarios.
En tempos recentes, os habitantes desta zona, aproveitaron
este entorno idóneo para a plantación dun souto (bosque
de castiñeiros) e produción da castaña, o alimento básico
tradicional.
19:40 - 20:00 h Desprazamento dende Val das Mouras
ate Meiraos
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Centro de Interpretación das
Covas de Meiraos

20:00 - 20:20 h CENTRO DE INTERPRETACIÓN DAS
COVAS DE MEIRAOS
Esta instalación ofrecerá a partir de 2018 a posibilidade de
achegarnos ao mundo subterráneo e a coñecer todos os seus
encantos. Os audiovisuais, paneis interpretativos, fotografías e
outros materiais, amosan o Patrimonio Xeolóxico Subterráneo
das Montañas do Courel, incluíndo a formación das covas e
espeleotemas, os restos arqueolóxicos e paleontolóxicos que
atesouran e a práctica da Espeleoloxía.
20:20 - 20:30 h Desprazamento de Meiraos ate Aldea
Rural O Mazo
20:30 – 21:00 h Descanso aloxamento en Aldea Rural O
Mazo

21:00 – 21:30 h REUNIÓN TRABALLO NA ALDEA
RURAL O MAZO. PRESENTACIÓN LIÑAS
TRABALLO FUTURO DE MONTAÑAS DO COUREL,
UNESCO GLOBAL GEOPARK PROJECT
21:30 h Cea na Aldea Rural o Mazo, con representantes
de entidades asociativas e empresarios turísticos de
Montañas do Courel
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XOVES 19 DE XULLO

Estación Científica do Courel

8:30 h INICIO DA VISITA DE CAMPO
PRIMEIRA PARTE: (CONTINUACIÓN) AS ROCHAS
CARBONATADAS DO COUREL
Aínda que as rochas carbonatadas non son moi abundantes
nas Montañas do Courel, só un 4% do territorio, a súa
formación abarca dende o Cámbrico inferior ata o Devónico
inferior. As formas do releve que xeran este tipo de rochas é
tan singular como espectacular e merece unha consideración
especial para explicar unha parte moi especial da nosa
paisaxe exterior e sobre todo interior, con 28 cavidades
recoñecidas con 7 km de galerías e pozos.
O percorrido permítenos unha viaxe polas calcarias que
forman vales no norte do territorio das Montañas do Courel,
interpretando a súa orixe, coñecendo os fósiles que conteñen,
admirando as formas de erosión interna e externa, a súa
vexetación característica e como non podía ser doutro xeito,
o uso que fai o ser humano das mesmas dende o pasado ata
o presente incluíndo, por suposto, a práctica da Espeleoloxía
dende a súas vertentes científica e deportiva.
8:30 - 8:45 h Desprazamento dende Aldea Rural O Mazo
ate Estación Científica de Seoane

8:45 - 9:15 h ESTACIÓN CIENTÍFICA DO COUREL
Edificio singular dotado das instalacións e equipamento
destinado a apoiar a investigación científica e a docencia en
todas aquelas áreas relacionadas coa montaña galega e
as Montañas do Courel. Dependente da Universidade de
Santiago de Compostela, este edificio está a disposición
do Proxecto de Xeoparque Mundial UNESCO Montañas do
Courel, sendo o seu director membro do comité científico de
Montañas do Courel.
9:15 - 9:30 h Desprazamento dende a Estación Científica
de Seoane ate o Castelo de Carbedo
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Castelo de Carbedo

9:30 - 9:45 h CASTELO DE CARBEDO
É unha boa síntese do fío condutor da nosa proposta.
Historicamente a referencia máis antiga que temos desta
construción data do ano 1181 e tamén sabemos que a finais
do séculos XVI a fortaleza xa estaba en ruínas. Foi empregado
pola orde militar de Santiago para a vixilancia da cunca do río
Lor.
Aséntase sobre as calcarias (Cámbrico inferior-medio) e está
construído empregando cachotes deste material.
9:45 - 9:50 h Desprazamento dende Carbedo ate punto
de observación da Devesa da Rogueira

9:50 - 10:05 h DEVESA DA ROGUEIRA
Devesa da Rogueira
É un dos bosques autóctonos de montaña máis importantes
da Península Ibérica e goza dun gran recoñecemento a nivel
internacional. Instalado nos restos do antigo circo glaciar da
cara norte do Monte Formigueiros, o substrato rochoso de
lousas, cuarcitas e calcarias, ademais dun importante rango
altitudinal de case mil metros de desnivel, levou aos expertos
a identificar na Rogueira 21 tipos distintos de bosques e a
concluír que nas súas 310 ha están presentes entre o 80 e o
90% das especies vexetais non costeiras de Galicia.
Na parte inferior deste bosque, xunto a aldea de Moreda, está
a Aula da Natureza das Montañas do Courel, onde se atopa
información relativa á fauna e a flora destas montañas e en
particular deste bosque.

16

Val de Visuña

10:05 - 10:15 h Desprazamento dende punto observación
da Devesa da Rogueira ate o punto observación Val de
Visuña

10:15 - 10:35 h PUNTO DE OBSERVACIÓN DO VAL
DE VISUÑA
É o val calcario por excelencia das Montañas do Courel. Nunha
área relativamente pequena concéntrase un enorme potencial
científico, educativo e de ocio, derivado sobre todo das cinco
covas que se atopan neste val formado entre as lousas,
xistos, areniscas e gneises Neoproterozoicos ao leste e as
lousas, cuarcitas, areniscas e limonitas do Ordovícico Inferior
ao Cámbrico medio polo oeste; no centro, aflorando case
paralelas, as calcarias de Vegadeo do Cámbrico Medio-Inferior
e as calcarias da serie de Cándana do Cámbrico Inferior.
O ser humano ocupou dentro desta variedade rochosa as
partes máis baixas dun val que tamén modelaron os xeos da
última glaciación do cuaternario; aldeas de varios barrios que
empregan as rochas da contorna, o ferro da mina do Monte
Formigueiros e a madeira de castiñeiro para desenvolver a vida
nun dos vales máis remotos e que máis posibilidades ofrece
das Montañas do Courel.
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Fervenza de Vieiros

10:35 - 10:50 h Desprazamento dende punto de
observación do Val de Visuña ate Vieiros

SEGUNDA PARTE: OS VALES GLACIARES DA
SEARA E VIEIROS: OS RÍOS, O XEO E O SER
HUMANO
Froito da complexa dinámica de formación ao longo do tempo,
dos procesos de erosión diferencial das rochas e da ampla
rede de fracturas, é a existencia de vales de leito irregular
con abundantes rupturas no seu perfil o que propiciou a
aparición das fervenzas. Outro elemento moi característico das
montañas do Courel en xeral e do val da Seara e Vieiros en
particular onde os xeos da última glaciación tiveron un papel
determinante na súa modelaxe, deixando na parte baixa dos
vales numerosos depósitos de sedimentos.
Espalladas polo val tres aldeas, A Seara, Vieiros e Ferramulín;
tres exemplos de transformación dun medio duro para a vida
nun medio habitable grazas as rochas, a auga, ao ferro e a
madeira.

10:50 - 11:50 h FERVENZA DE VIEIROS
Un dos recursos máis visitados das Montañas do Courel
polos valores que agacha este recuncho do río Selmo. O
encaixamento da rede fluvial produto da Oroxénese Alpina e
acrecentado polo contacto e contraste litolóxico de cuarcitas e
lousas, que propician un salto de auga de 34 m (un dos máis
altos do territorio). Na súa parte superior o ser humano deixou
a pegada dun pasado de traballos infatigables coa construción
de dúas canles, unha en cada marxe do río, para conducir
auga aos pasteiros que se encaixaban ao ritmo que marcaba o
leito do río.
Na actualidade, a dinámica do río entre as aldeas da Seara
e Ferramulín, permite un percorrido moi apreciado polos
barranquistas que o veñen repetindo dende hai moitos anos ao
ser acondicionado e divulgado xa no ano 1997.
11:50 - 11:55 h Desprazamento fervenza de Vieros ate a
aldea de Vieiros
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Muiño fariñeiro de Vieiros

11:55 - 12:30 h MUÍÑO FARIÑEIRO DE VIEIROS
No ano 2015 a Asociación Cultural da aldea de Vieiros rematou
a restauración do seu muíño fariñeiro de auga un dos seus
elementos máis importantes do Patrimonio Etnográfico.
Este feito permite contemplar un dos aproveitamentos máis
frecuentes que o ser humano fixo nesta zona: a forza da auga
de multitude de regatos que baixan das montañas. Espallados
polo territorio da proposta de Xeoparque pódense atopar case
un cento de muíños deste tipo, neste caso pódese amosar
todo o que significaban.
12:30 - 12:45 h Desprazamento dende Vieiros ate a
Golada (Seara)
Os restos glaciares destes vales destacan polo seu valor
científico e educativo; a súa importancia radica en que estes
glaciares de media montaña, emprazados entre 1500 e 900
m, case únicos na Rede Europea de Xeoparques. A contorna
da aldea da Seara é magnífica para a súa comprensión dende
a sinxela análise visual dos formas que nos deixou o xeo: por
un lado os depósitos de orixe glaciar e por outro das formas
propias da erosión glaciar. Complemento da vista á parte alta
do complexo glaciar da xornada de onte.
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Punto de observación da Golada

12:45 - 13:10 h PUNTO DE OBSERVACIÓN DA
GOLADA (A SEARA)
Emprazamento empregado para contextualizar o glaciarismo
na parte baixa en relación coas cabeceiras dos vales glaciares.
Dende este punto de observación interpretado poden verse
algunhas das máis espectaculares formas de erosión: circos
glaciares, limiares rochosos, ombreiras glaciares, vales
glaciares colgados, rochas pulidas e colados de transfluencia;
no medio destas formas, onde o terreo é máis propicio, o ser
humano instalou a aldea da Seara e aproveitou os ricos chans
de sedimentos que forman a súa contorna para procurarse
alimento. Tamén nos sirve para mellorar a comprensión dos
depósitos de sedimentos en relación cos emprazamentos
glaciares.
13:10 - 13:15 h Desprazamento punto observación da
Golada (Seara)-Till da Seara

13:15 - 13:30 h TILL DA SEARA

Till da Seara

A gabia propiciada pola construción da estrada na entrada da
aldea da Seara permítenos amosar nun lugar moi accesible
como os glaciares son auténticas máquinas transportadoras
de sedimentos desorganizados tanto na súa fronte como
nos laterais, na base ou no interior Este é o caso deste
depósito glaciar que inclúe cantos de cuarcitas, lousas e
diabasas procedentes da cabeceira dos distintos vales que
conformaban este complexo glaciar mesturados cunha matriz
de lama e area.
13:30 - 15:15 h Xantar e descanso. A Seara
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Aldea rehabilitada da Seara

15:15 - 16:00 h VISITA ALDEA REHABILITADA DA
SEARA
Na zona NE do territorio o modelaxe glaciar creou o atractivo
paisaxe onde se asenta a aldea rehabilitada da Seara. A
chaira xerada polos xeos no punto de confluencia de varias
linguas procedentes das zonas altas propiciou o asentamento
humano, como mínimo dende a Idade Media, na aldea da
Seara, onde a pouco que un se mova polas súas rúas percibe
o que significan as rochas, o ferro, a madeira, a auga... os
tecidos.
16:00 - 17:00 h Desprazamento dende a Seara ate
Quiroga

17:00 - 19:00 h REUNIÓN CONCLUSIÓNS DA VISITA.
(SALA DE CATAS MUSEO ETNOGRÁFICO DE
QUIROGA)
19:00 - 19:15 Desprazamento ate Casa Rural O Verxel.
Descanso
-

O Sabor das Rochas do Val:
20:15 h Ouro de Quiroga. Aceite, legado romano con
sabor a río Sil
20:45 h Atrium Vitis. Cata un viño unha rocha
21:15 h No anfiteatro da praia fluvial de San Clodio:
e cea finalización da misión de avaliación
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VENRES 20 DE XULLO
08:30 h Desprazamento ate o Aeroporto de Santiago de
Compostela
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