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Fig. 7. Vista panorámica da bocana da ría de Ortigueira dende A Miranda.

pero ten algo diferente. O rego do Casón nace no Macizo dos Penidos a uns 450 
metros de altitude e percorre tan só 6 quilómetros para chegar a ría de Ortiguei-
ra, onde se xunta co río Mera. Isto quere dicir que a pendente do Casón vai ser 
moi forte e iso só se consegue con fervenzas, de feito ten dúas, a do Pozo do In-
ferno e a da Cruz. A da Cruz orixinouse pola presenza dunha potente banda de 
ecloxitas, máis resistentes á erosión, e que o Casón non puido case desgastar. Men-
tres que a do Pozo do Inferno é o resultado de haber unha zona de fractura (li-
mitada por dúas fallas) sobre gneises, o que facilitou o seu forte encaixonamento.
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1. Introdución
Nesta nova edición do xeolodía, a festa de divulgación da xeoloxía, descubrimos o 
proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal, un referente na xeoloxía española e euro-
pea que se atopa no extremo noroeste da Península Ibérica e o norte da provincia 
da Coruña. 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 “Mira lo que pisas”, 
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 patrimo-
nio xeolóxico dunha zona, e promover a súa protección e posta en valor. Agardamos 
que gocedes deste paseo xeolóxico.

2. Situación xeográfica e xeolóxica
O proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal atópase no extremo norte da provincia 
da Coruña, a uns 50 km da capital provincial. En canto a súa xeoloxía, esta zona em-
prázase na denominada Zona de Galicia Trás-os-Montes rexión pertencente ao Ma-
cizo Ibérico e constituída principalmente por materiais alóctonos da Codia inferior 
e do Manto superior. Todas as rochas presentes nesta zona agás os granitoides orixi-
náronse 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 supercontinen-
tes, 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.

Fig. 1. Posición das ro-
chas do Xeoparque do 
Cabo Ortegal (estrela 
amarela) nos derra-
deiros 500 millóns de 
anos. Fonte: Colorado 
Plateau Geosystems 
Website.

3. Itinerario xeolóxico
O percorrido escollido consta de seis paradas (Fig. 2), das que deseguido se descri-
ben os seus aspectos xeolóxicos máis salientables. 

Fig. 2. Mapa topográfico co itinerario e as paradas a realizar. Base topográfica do IGN.

Monte da Caleira (1)
Neste monte do concello de Moeche existiron moitas canteiras, a maior parte arte-
sanais, para explotar serpentinita ou Toelo (como lle chaman localmente) con fins 
ornamentais. O Toelo está presente en moitos elementos arquitectónicos das bisba-
rras de Ferrol, Eume e Ortegal e que foi explotado ata o século XX na canteira de 
Ferrerías (Fig. 3). Pero tamén hai zonas con presenza de lousas, cuarcitas e metacon-
glomerados, xunto con bos afloramentos de mármores, unha rocha pouco habitual 
en Galicia e máis rara aínda no Complexo de Cabo Ortegal. Todos estes materiais 
forman parte dunha unidade ofiolítica, é dicir, son os restos dun antigo océano 
que comezou a pecharse hai 400 millóns de anos por mor da Oroxenia Varisca. 
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A Painceira (2)
Unha das actividades industriais máis salientables que tiveron os concellos de Cerdi-
do e Moeche ata a primeira metade do século XX foi a minería do cobre, aínda que 
foron os ingleses os verdadeiros descubridores destes xacementos a finais do século 
XIX. Foron moitas as minas onde se extraeu calcopirita, o mineral que portaba o 
cobre, que era parcialmente procesado aquí e logo enviábase a Inglaterra para o seu 
tratamento final. Xeolóxicamente  estes depósitos de cobre responden a un fenóme-
no hidrotermal submarino coñecido co nome de fumarolas, mediante o cal un auga a 
máis de 350ºC leva grandes cantidades de sulfuros que en contacto ca auga do océano 
precipitan e van caendo sobre o leito mariño, dando lugar a unha capa de sulfuros. Na 
mina da Painceira ademais de calcopirita atópase pirita, magnetita e minerais secunda-
rios como xeso e malaquita. Os niveis de sulfuros desta mina estarían entre capas de 
antigos sedimentos mariños, agora en forma de lousas e cuarcitas, unha nova eviden-
cia de que todo isto tamén formaría parte da ofiolita do Complexo do Cabo Ortegal.

Chao do Monte (3)

Nesta parada sobre este miradoiro natural dos cantís da serra da Capelada e Sto. An-
dré de Teixido ollamos unhas rochas cunhas formas moi peculiares, son peridotitas. 
As peridotitas son as rochas que forman a maior parte do Manto terrestre, están 
formadas de olivino, que ao oxidarse toman esa tonalidade marrón. Esa forma tan 
característica de desgastarse recibe o nome de pseudokarst, porque asemella a unha 
disolución, como lle ocorre as calcarias, pero aquí non hai dito fenómeno. Pero en 
Chao do Monte non son todo peridotitas, cara o NE afloran unhas rochas grises, 
son granulitas, materiais metamórficos da Codia inferior cunha chamativa estrutu-
ra bandeada e cun alto contido en granates. Pois ben o contacto entre granulitas e 
peridotitas representa a famosa descontinuidade de Mohorovičić ou Moho (forma 
abreviada e que empregamos de xeito vulgar en xeoloxía) (Fig. 4), ou o que é o 
mesmo, a transición entre a Codia e o Manto. Sen dúbida un lugar moi salientable 
na estrutura e dinámica do noso planeta, e que poucas localidades teñen a sorte 
de albergar. Esa é unha das razóns polo que este territorio opta a ser Xeoparque. 

Fig. 4. Descontinuidade de Mohorovičić na contorna de Chao do Monte.

Fig. 3. Vista xeral dos bancais da canteira de serpentinita (ou Toelo) de Ferrerías.
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Fig. 5. Aspecto que presenta a praia de area negra de Teixidelo ou Socampo.

Cantís de Herbeira (4)
Un dos selos de identidade desta zona son os seus cantís. Uns cantís de orixe tectó-
nica e non mariña, dado que son unha das consecuencias da formación dos Alpes 
(Oroxenia Alpina), o orixinar unha reactivación de antigas fracturas que ten como 
resultado o chamado modelado en bloques. Ou dito doutro xeito, o terreo vai com-
portar como se fosen as teclas dun piano, neste caso a serra da Capelada sería unha 
tecla alta e o mar unha tecla baixa. Na Garita ou Vixía de Herbeira acadase o punto 
máis elevado, 615 metros, sendo o terceiro cantil máis alto de Europa e o primeiro 
da Europa Continental. As rochas que constitúen estes cantís son peridotitas, pero 
en zonas próximas son granulitas, gneises, anfibolitas ou ecloxitas. Todos estes ma-
teriais formarían parte dun antigo arco illa volcánico antes do choque que daría lugar 
a Panxea. Resultado da intensa erosión mariña sobre estes fermosos cantís xerouse 
unha praia única polas súas características, a praia de Teixidelo ou Socampo. É unha 
praia de area negra constituída por grans de rochas non volcánicas (peridotitas), algo 
exclusivo desta zona e que a día de hoxe non hai en ningún outro lugar da Terra.

O Casón (5)
Nesta parada visítase un xacemento arqueolóxico, primeiro castro e logo fortifi-
cación, aproveitando a súa excepcional localización sobre a ría de Ortigueira. Este 
outeiro non é casual, é o resultado da erosión diferencial sobre un afloramento de 
ecloxitas. As ecloxitas son rochas metamórficas de alta presión orixinadas a partir 
de basaltos ou gabros cando a Codia oceánica acada profundidades de más de 100 
quilómetros nunha zona de subducción. É unha rocha moi vistosa, dada a presenza 
de granate de cor vermello e piroxeno de cor verde (Fig. 6), aínda que é moi rara na 
superficie da Terra nesta zona pode verse con certa abundancia. Dita circunstancia 
fai deste lugar unha referencia na xeoloxía mundial, xa que é o maior afloramento de 
ecloxitas da Terra. Pero este lugar tamén da moito xogo no campo da xeomorfoloxía, 
pero en especial sobre a orixe, evolución e características da ría de Ortigueira (Fig. 7). 

Fig. 6. Detalle dun afloramento de ecloxitas onde se adiviñan os granate e o piroxeno verde.

Pozo do Inferno (6)
E para rematar o noso paseo xeolóxico polo proxecto do Xeoparque do Cabo 
Ortegal imos ata a fervenza do Pozo do Inferno. Podería ser unha fervenza máis 
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