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lóxicos máis salientables do oeste de Galicia, a chamada Foxa Meridiana. Esta
foxa ou graben é unha depresión orixinada polo movemento tectónico de bloques
fracturados, neste caso un bloque baixou (foxa) e os contiguos subiron (horst) debido á formación dos Alpes fai só 66 millóns de anos. O val do río Louro discorre pola foxa, mentres que a serra de Galiñeiro, Faro de Budiño e serra do
Galleiro representan aos horst. Compre indicar tamén que esta reactivación tectónica afectou de xeito moi significativo á configuración actual do Macizo Galaico.

Galiñeiro, un fermoso libro
xeolóxico no sur de Galicia
Fig. 6. Panorámica da Foxa Meridiana limitada por fracturas (liñas encarnadas discontinuas).
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”Galiñeiro, un fermoso libro xeolóxico no sur de Galicia”

1. Introdución

3. Itinerario xeolóxico

Nesta nova edición do xeolodía, a festa de divulgación da xeoloxía, descubrimos a
serra de Galiñeiro, unha zona chea de fermosos paraxes naturais e con boas vistas
panorámicas do sur da provincia de Pontevedra. O xeolodía é un conxunto de saídas
de balde coordinadas pola SGE, guiadas por xeólog@s e abertas a todo tipo de público. Co lema “La Geología ante la Emergencia Climática”, o seu principal obxectivo é amosar que a xeoloxía é unha ciencia atractiva e útil para a nosa sociedade. Esta
actividade tamén pretende dar a coñecer o salientable patrimonio xeolóxico dunha
zona, e promover a súa protección e posta en valor. Agardamos que gocedes deste
paseo xeolóxico.

O percorrido escollido consta de seis paradas (Fig. 2), das que deseguido se describen os seus aspectos xeolóxicos máis salientables.

Fig. 1. Posición das
rochas de Galiñeiro
(estrela amarela) nos
derradeiros 500 millóns de anos. Fonte: Colorado Plateau
Geosystems Website.

2. Situación xeográfica e xeolóxica

Fig. 2. Mapa xeolóxico co itinerario e as paradas a realizar. Cartografía xeolóxica (Canosa, 2019).

A serra de Galiñeiro atópase no extremo suroeste da provincia de Pontevedra, a
uns 50 km da capital provincial. En canto a súa xeoloxía, esta zona emprázase na
denominada Zona de Galicia Trás-os-Montes, rexión pertencente ao Macizo Ibérico
e constituida principalmente por rochas metamórficas (migmatitas, gneises e xistos)
e magmáticas (granitos e granodioritas). Todas as rochas metamórficas orixináronse
no hemisferio Sur e como consecuencia da dinámica terrestre desprazáronse ata a
posición actual (Fig. 1). Durante esta longa viaxe de máis de 500 millóns de anos tivo
lugar un salientable acontecemento xeolóxico, a colisión de dous supercontinentes,
Laurusia e Gondwana, hai aproximadamente 350 millóns de anos. Por mor dese
choque formouse unha gran cordilleira montañosa, chamada Oróxeno Varisco, de
máis de 3000 quilómetros de lonxitude e cunha altitude superior ao actual Himalaia.

Os Penidos (1)
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Dende este lugar pode ollarse a chamada “superficie fundamental”, vestixio dunha
etapa de erosión moi intensa que se produciu en Galicia durante o Mesozoico, é dicir,
hai máis de 100 millóns de anos. En orixe estaba practicamente a nivel do mar, pero
durante a formación dos Alpes, elevouse ata case os 450 metros, mesmo noutros
puntos de Galicia chega a superar os 600 metros de altitude. Nesta mesma parada
visítase unha antiga canteira de granito ornamental, denominado localmente como
granito de Vincios e na industria graniteira como “Granito Albero”. É un granito
de dúas micas, que por mor da oxidación da mica negra, que contén ferro, adquire
unhas tonalidades ocres moi características desta variedade de granito ornamental.
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Coto Pequeno (2)
A liña que definen os cumios da serra de Galiñeiro é en realidade unha gran estrutura
xeolóxica que se denomina pregue ou dobra, é dicir, unha forma curva que se estende
dende As Gallas ata a Ermida Virxe das Neves, pasado por Galiñeiro Sur ou A Zorra. E é precisamente aquí, aos pés da Zorra, dende onde se pode ollar o peche desa
gran dobra. Unha dobra con máis de 350 millóns de anos de antigüidade, resultado
da intensa deformación que xerou a colisión entre dous antigos continentes, Laurusia e Gondwana. Dese mesmo choque entre continentes xurdiu a famosa Pangea.
Compre mencionar tamén que neste punto do percorrido atópanse dous contactos
xeolóxicos, un é o que hai entre o granito de Vincios e os paragneises (antigos sedimentos mariños) e que conforman a zona basal da serra. Este contacto é moi visible na paisaxe posto que a perda repentina de bolos graníticos indicaría a presenza de paragneises. Resultado desa interacción entre rochas formase un mineral chamado turmalina.
O outro contacto é entre os paragneises anteriores e os ortogneises (Fig. 3) que afloran
sempre nas zonas máis altas da serra, debido a súa maior resistencia fronte a erosión.

Fig. 4. Vista xeral da zona de explotación mineira para feldespato.

Mina Santa Mariña (3)

Fig. 3. Contacto entre ortogneises e paragneises, onde ademáis se pecha o gran pregue de Galiñeiro.
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Esta explotación mineira activa ata a década dos noventa atópase na zona de contacto entre paragneises e granitos, para o aproveitamento dunha pegmatita rica en
feldespato. Unha pegmatita é unha rocha subvolcánica orixinada a partir dun magma (normalmente granítico) na que se forman grandes cristais, que en ocasións
poden ter varias toneladas de peso. No caso desta mina, xunto co feldespato hai
tamén berilo, seixo e mica branca, ademais de varios minerais de gran interese científico, en especial pola súa rareza. As pegmatitas son rochas que en xeral amosan
un alto contido en elementos incompatibles como poden ser tántalo, niobio, cesio
ou litio, uns elementos que en xeral son moi demandados polas industrias tecnolóxicas, as cales fabrican diferentes compoñentes electrónicos presentes en móbiles,
ordenadores e cámaras entre outros. O feldespato, de gran calidade e pureza, foi
empregado en diferentes industrias cerámicas da zona de Vigo. Da explotación mineira só se conserva unha tolva e a corta, que na actualidade está asolagada (Fig. 4).
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Cumio do Galiñeiro (4)
Dende o vértice xeodésico de Galiñeiro, a máis de 700 metros, tense unha excepcional vista panorámica de toda a serra, Val Miñor, ría de Vigo e incluso algo do norte
de Portugal entre outros lugares. Así mesmo existen varios exemplos de erosión por
xelifracción, é dicir, a fracturación producida pola conxelación da auga. Este proceso que foi máis intenso durante a derradeira glaciación, hai aproximadamente 50.000
anos, e que nestas montañas vese en forma de canchais ou acumulacións de rochas
soltas, chamadas nesta zona “pedraghullos”. Os cumios do norte e do sur da serra de
Galiñeiro están separados por unha portela, Campo Redondo. A orixe desta pequena
depresión é a presenza dunha importante fractura (Fig. 5) que corta non só aos ortogneises senón tamén aos paragneises e granitos desta zona. As fracturas coma ésta
son o resultado da deformación que sofren as rochas cando son sometidas a movementos distensivos, neste caso aconteceu entre os 300 e os 280 millóns de anos.
Fig. 6. Gallas de Galiñeiro vistas dende o interior da Cova da Becha.

Fig. 5. Fractura (liña amarela) que corte a serra de Galiñeiro ao seu paso por Campo Redondo.

Cova da Becha (5)
Esta cavidade natural, situada a carón das Gallas de Galiñeiro (Fig. 6), é o resultado
da intensa fracturación que presenta o macizo rochoso desta parte da serra. Unhas
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rochas, os ortogneises, que ao igual que nos casos anteriores, afloran no alto da serra
pola maior resistencia á erosión. A orixe destes ortogneises remóntase ao Palezoico
Inferior. Naquel momento prodúcese o ascenso de magma rico en sodio e calcio
dende o interior da terra, un magma que posteriormente arrefriarase dando lugar a
granitos a pouco máis de 15 quilómetros de profundidad. Pero eses granitos logo
vanse transformar nos actuais ortogneises por mor dun salientable incremento na
presión e temperatura. A inusual natureza dese magma inicial fixo que asociados aos
ortogneises aparezan uns minerais moi ricos en Terras Raras, especialmente fosfatos e óxidos que de forma recente foron obxecto de estudo por parte de empresas
mineiras. Estes elementos están considerados como estratéxicos, dada a súa rareza
e gran demanda na industria, especialmente a tecnolóxica. Sen embargo aparecen
nunha baixa concentración nas rochas e o seu reducido tamaño (menos de 0,2 milímetros) vai dificultar moito a posible explotación.

Ermida Virxe das Neves (6)
Este miradoiro natural está formado por ortogneises que, por un desgaste menor, resaltan na paisaxe, é o que se coñece como erosión diferencial. E grazas a
iso este lugar permite observar con gran claridade un dos elementos xeomorfo7

