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    A historia documentada das minas de San Finx, 
comeza cando o cidadán británico Sir Thomas 
Winter Burbury chegou á area de Noia na década 
de 1880 e, despois de facer algunhas prospec-
cións, solicitou concesións mineiras de estaño. 
Estas estaban situadas polos arredores de Noia, e 
fóronlle doadas ó seu sobriño Sir Henry Winter 
Burbury. Este último sigue facendo prospeccións e 
en 1890 aparece como propietario da concesión 
Phoenicia, inscrita no Rexistro da Propiedade de 
Noia, ubicada en San Finx, e que se convertería ó 
longo do S. XX, xunto co funcionamento das cinco 
fábricas de papel nas beiras do río San Xusto e do 
Vilacova, no referente do patrimonio industrial do 
concello de Lousame.  

         Máis aínda, este xacemento chega a ser o 
motor económico de Lousame e toda a contorna 
nas décadas centrais do S.XX, nas que o que pre-
dominaba era moita necesidade e fame.                

A FEBRE DO WOLFRAM 
       É esta unha etapa de importancia primordial na 
historia das minas de San Finx, que se correspon-
de cos anos 40 e 50, cando se comeza tamén coa 
extracción deste outro mineral, o wolfram, que 
tamén aparece en San Finx con moita pureza e 
cunha abundancia similar á do estaño. Neste pe-
ríodo de gran valor do mineral (wolfram), debido á 
batalla que teñen os países que estaban involucra-
dos na 2ª Guerra Mundial polo aprovisionamento 
deste metal, especialmente Alemaña, Inglaterra e 
os EE.UU, chegan a Lousame centos de persoas 
dende concellos limítrofes e non tan próximos, co-
mo consecuencia da fame coa que se convivía nos 
primeiros anos da posguerra. 

    Na contorna da infraestrutura mineira, debido á 
cantidade de xente que alí traballaba, constituíuse 
pouco a pouco un poboado. Tanto os mineiros co-
mo as súas familias, podían residir nas casas 

construídas pola empresa explotadora para tal fin: o 
Cuartel Novo, o Cuartel Vello, as Casas Baratas, Casa 
do Páramo,etc. http://www.concellodelousame.gal/
index.php/gl/turismo/minas-de-san-finx 

https://www.galiciamaxica.eu/galicia/minas-de-san-fins-
en-lousame/ 

 
A RUTA 
        Esta ruta discorre polo concello de Lousame, que 
ten a maior identidade rural e forestal da Ría de Noia.  

   O autobús deixaranos nas Minas de San Finx,  onde 
unha traballadora do Concello faranos unha visita guia-
da dunha hora polo Museo e Complexo Mineiro, hoxe 
restaurado, que nos amosará como vivían e traballaban 
os buscadores de wolfram. 

   Logo da visita comezaremos a nosa andaina pasando 
pola antiga escola, hoxe obradoiro, para continuar pase-
niñamente ata o río da Mina. Inicialmente os bosques 
serán de eucaliptos e piñeiros. Atoparemos o antigo 
poboado mineiro (en ruinas), para ir achegándonos ao 
bosque de ribeira, con loureiros, acacias negras, viduei-
ros, mimosas e tamén vistosos exemplares de fieito real 
e prímulas.   

      É sendeiro moi doado, no que compre prestar aten-
ción aos tocóns que hai no camiño. 

     A ruta remata en Portobravo onde nos recollerá o 
autobús. 

   Distancia 10,3 km. Desnivel acumulado:de subida 50 
m, de baixada 282 m.   

                        PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 22 Maio. Coñece e Camiña. Moaño-Monte Faro-Domaio 
(Pontevedra). 

  5 Xuño.  Coñece e Camiña. Ruta Quintiá-Donsal-
Becerreá (Lugo) 

15 Xuño. Veteranos Activos.O Grove- Illa de Cortegada 
 17-19 Xuño.Picos de Europa-Macizo Oriental(Cantabria) 
  26 Xuño. Ollando as Gabeiras-Doniños (A Coruña) 
    Tedes toda a información entrando aquí 

      https://artabros.org/secciones/senderismo/ 
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