






















Colorea

Galería fotográfica

  Curiosidades

www.hps://rutasxeoloxicasdegali-
cia.blogspot.com/

MINA PIQUITO. Moeche.
AsAs primeiras exploracións na procura de cobre 
datan de finais do século XIX, cando unha em-
presa inglesa comezou a explorar os montes de 
Moeche e Cerdido. A súa explotación, a co-
mezos do século XX, realizouse mediante 
trincheiras no terreo ou no mellor dos casos 
chegaron a facerse pequenas escavacións sub-
terráneas. Todo o mineral extraído das minas 
era transportado ata unhas instalacións, aínda 
visibles a día de hoxe, onde era tratado quimica-
mente e os residuos ñan por desno unhas 
balsas. Visitas guiadas: Prezo: 10 € Duración: 2 h 
Difcultade:baixa Distancia: 2 km. Prazas: 20, 10 
en cada visita. Persoas desnatarias: maiores de 
11 anos. Obrigatorio; botas de auga e lanterna. 
Uso obrigatorio de casco, facilitado polo Concello. 
Tel. 981 404 006.
  

www.minasdesanfinx.com

MINAS DE SAN FINX. Parroquia de Santa Eulalia 
de Vilacova. Lousame.
Recreación dun poboado mineiro. De martes a 
domingo: visitas guiadas programadas para 
grupos de máis de 10 persoas. Tel. 679 583 332 
ou no Concello (981 820 494). Este xacemento 
chega a ser o motor económico de Lousame e 
toda a contorna nas décadas centrais do S.XX. 
Outra etapa de importancia na historia das 
minasminas correspóndede cos anos 40 e 50, cando se 
comeza tamén coa extracción doutro mineral, o 
wolfram, que aparece con moita pureza e abun-
dancia. Na contorna da infraestrutura mineira, 
debido á candade de xente que alí traballaba, 
constuíuse pouco a pouco un poboado. A 
parr dos anos 60, o prezo dos minerais vai de-
caendo e a finais dos 80 cesa a acvidade ex-
tracva. Tras un gran esforzo, recupérase e 
recréase este espazo que conta co seu propio 
Museo e Centro de Interpretación. 
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