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A costa carballesa

Paso a paso

A costa carballesa é ben agradecida de por si desde o 
punto de vista paisaxístico. As vistas que dela se poden 
observar desde o mirador de Vilela ou desde Razo da 
Costa, por exemplo,  son certamente fermosas.

Pero non son só as paisaxes (coa ría, as marismas, 
as dunas e a longuísima praia, etc.) as que fan deste 
espazo un lugar moi interesante. Estaría tamén o seu 
aproveitamento económico pola concorrencia á praia ou 

o marisqueo na ría, como unha boa fonte de ingresos.

Quizais menos coñecido sexa o seu interese xeolóxico: 
unha praia fósil, varias fallas, a formación das dunas e a 
lagoa litoral, etc.

De Razo parte a Depresión Meridiana, un val case 
rectilíneo de dirección N-S que chega ata Tui, 
aproveitado, entre outros, polos ríos Taboada, o Dubra, o 
Tambre, o Sar, etc. para estableceren parte do seu curso.

Este val formaría parte da Unidade Malpica-Tui 
(UMT) vestixio de cando os primitivos continentes de 
Gondwana (ó sur) e Laurrusia (ó norte) confluían, en 
parte, por estas terras superpoñéndose Laurrusia sobre 
Gondwana e formando o supercontinente Panxea. 
Conta, tamén, coas fallas que irían desde Baldaio ata 
As Encrobas ou desde a praia dos Rias ata o encoro da 
Fervenza, en Zas. 

Unha proba da súa importacia é o feito de que sobre 
esta zona se teñen feito, polo menos,  nada menos 
que tres teses de doutoramento por doutorandos das 
universidades de Oviedo, Madrid e Salamanca.

Praia fósil
Visible en boa parte do talude de Arnados e na zona 
de Leira. Orixinada cando o nivel do mar en períodos 
interglaciares estaba a un nivel superior ó actual. Na 
actualidade estase a producir unha elevación da zona 
que fai que ese talude siga visible e que compense 
o aumento do nivel do mar producido polo cambio 
climático.

Alto de Razo da Costa
Desde aquí é posible ver onde empeza a Depresión 
Meridiana e ofrece unha boa perspectiva da praia de 
Razo, de todo o sistema de dunas e da lagoa orixinadas 
no Cuaternario.

Punta do chan de Razo
Interesante lugar desde o punto de vista xeolóxico pola 
existencia de varias microfallas e para ver a evolución 
da liña de costa, como tamén o arranque da falla de 
Rias. Hai quen a definiu como “As Catedrais” de Carballo, 
en alusión as similitudes coas formacións xeolóxicas 
desta praia luguesa.

Zona das pontes de Baldaio
Aquí é posible ver onde parten as dúas fallas paralelas 
que pasan por Lendo (zona sedimentaria onde se extrae 
a arxila para a fabricación de ladrillos) e chegan ata As 
Encrobas (coa mina de lignito) e que foron aproveitadas 
polo Anllóns para establecer o seu curso augas arriba 
de Vilaño.

Tamén é o lugar idóneo para explicar a formación das 
dunas que forman o cordón litoral que deu orixe ás 
marismas e á ría de Lema.

Monte da praia das Saíñas
O máis interesante deste punto é ver as estreitas 
bandas orientadas de SO a NE de gneises plaxioclásicos 
intercaladas entre os moito máis tardíos granitos de 
dúas micas.

A Pedra do Sal
A destacar aquí o forte proceso erosivo e a posibilidade 
de ver como os derrubios de ladeira que baixan monte 
abaixo e se foron depositando nas partes máis baixas 
da liña de costa.
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A costa de Razo, un lugar moi interesante onde é posible 
apreciar case sen solución de continuidade algúns dos terreos 
máis antigos da Península, do Precámbrico-Silúrico, ó lado 
doutros totalmente recentes como son a zona das dunas; onde 
a evolución xeolóxica é complexa pero sumamente atractiva.
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Obsérvense as numerosas microfallas existentes na 
zona así como a discordancia na localización dos 
diversos tipos de rocha


