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1-INTRODUCCIÓN

O

presente dossier escolar está dividido en dúas partes. Unha guía
para o profesorado e un caderno didáctico con actividades deseñadas
para os distintos niveis educativos.
Con este material preténdese ofrecer unha información básica e xeral
para docentes que sirva como punto de partida para prepararación
previa da visita ós elementos patrimoniais maís destacados do concello
da Guarda:
• Monte Santa Trega:
Castro de Sta. Trega, Masat (Museo Arqueolóxico), paisaxe
cultural, elementos relixiosos.
• Museo do Mar:
Porto pesqueiro, colección etnográﬁca mariñeira e colección
malacolóxica (cunchas mariñas)
• Castelo de Santa Cruz :
Sistema defensivo, fortalezas do Miño na idade Moderna e
espazo público.

2-OBXETIVOS
• Colaborar cos centros escolares poñendo a súa disposición unha oferta didáctica orientada
ao coñecemento do patrimonio cultural.
• Complementar a ensinanza reglada mediante o contacto directo e comprensión dun
elemento patrimonial.
• Lograr que os rapaces
entendan o patrimonio
como parte da súa
historia e como
elemento conﬁgurador
dunha sociedade.
• Concienciar sobre a
importancia e a
necesidade de conservar
e preservar para
xeracións futuras o noso
patrimonio.

3.0 GUIA PROFESORADO

A GUARDA

3.1 MONTE
SANTA TREGA

CASTRO DE SANTA TREGA

L

ocalízase na parte alta do monte Sta. Trega, estratéxicamente
situado na desembocadura do río Miño (S.O. Pontevedra). É un dos
castros de maior tamaño da cultura castrexa cunhas 20 hectáreas de
superﬁcie aproximada.
• Cronoloxía
O poboado localízase cronoloxicamente entre os séculos I a.C. e I d.C.
Nesta época o Noroeste peninsular acaba de ser incorporado ó Imperio
Romano e cobran importancia as rutas marítimas con ﬁns comerciais e as
que remontan o Miño.
• Campañas de escavación
Os restos arqueolóxicos foron descubertos en 1913, ó abrirse a estrada de
acceso ao alto do monte. Coa aparición dos abundantes restos a
Sociedade Pro-Monte impulsa as primeiras campañas de escavacións:
Ignacio Calvo (1914-1923) e Cayetano de Mergelina (1928-1933).
En 1931 o xacemento é declarado Monumento Histórico Artístico
Nacional. Entre o 1952 e 1972 dirixe as campañas Manuel Fernández
Rodríguez. As últimas campañas realizáronse entre 1983-1987 baixo a
dirección de Antonio de la Peña Santos.

• Urbanismo
O poboado organízase por grupos que responden a unidades familiares.
Formado por unha ou varias vivendas e os seus respectivos almacéns .
Todas estas construcións están unidas por un patio enlousado que serve
de distribuidor. Tamén podemos ver algunhas canalizacións de auga e
varios alxibes. Para desprazarse polo poboado existe un camiño central
que parte da porta norte e da porta sur ou pola ronda da muralla. A
partir destes eixos saen diferentes ramais, a maioría sen saída que nos
levan os diferentes grupos familiares.
Diferenciamos estruturas de planta circular e rectangular onde
atopamos vivendas e almacéns. As primeiras recoñecémolas porque son
de maior tamaño e teñen fogar. Algunhas posúen vestíbulo con forno e
outras carecen do alpendre pero non de forno. Formalmente están
mellor rematadas, mellores sillares ou restos de lucido exterior e
interior. Os almacéns recoñécense porque carecen de porta. O acceso a
estas estruturas estaría a maior altura. As cubertas facíanse con
materiais vexetais.
• Petróglifos
Gravados feitos na pedra que cronolóxicamente se situan na Idade do
Bronce, entre o 2.500 e 800 a.c. No Trega hai localizados numerosos
grupos de gravados rupestres, na súa maioria de tipo abstrato
xeométrico entre o que cabe salientar a Laxe Sagrada. Consiste en ﬁguras
de círculos concéntricos simples e numerosas cazoletas.

MASAT

(Museo Arqueolóxico de Sta. Trega)

O

Museo foi fundado pola Sociedade Pro-Monte no ano 1917 e
trasladado a súa actual localización entre 1950 e 1953, sendo esta última
data a da súa inaguración. O ediﬁcio, deseñado polo arquitecto Antonio
Palacios, foi restaurante antes que museo. Está situado no cumio do
monte, no lugar coñecido como pico de S. Francisco.
O MASAT é unha institución de carácter permanente que ten como
misión fundamental a de conservar, investigar, comunicar e mostrar as
coleccións que posúe.
• Sala de exposición
Percorrido polos sucesivos períodos do castro e os traballos
arqueolóxicos realizados. Os contidos expositivos organízanse en torno
ós seguintes períodos:
•Paleolítico e Neolítico: Bifaces, raspadores, picos
asturienses
• Bronce: Machadas de bronce e gravados rupestres
• Época castrexa: A sala expositiva xira en torno ás
pezas vinculadas á economía, ós útiles, ás crenzas, a
ornamentación. Destacan tamén as diferentes labras, de
xeito especial, a espléndida colección de esvástivas ou o
remate de torques.
• Época romana: son as estelas funerarias antropomorfas, os muíños circulares,
os distintos tipos de cerámica, os xogos, ou a colección de moedas.
• A mesa central recolle as principais
campañas arqueolóxicas e o papel
desempeñado pola sociedade Pro-Monte
nos seus 67 anos de Historia.

PAISAXE CULTURAL

D

en de o cumio do monte, contémplase o esteiro e desembocadura
do río Miño no Océano Atlántico e a vila de Caminha en Portugal á outra
beira do río. Elemento de unión na idade do Ferro e fronteira dende a
Idade Media.
O perﬁl do monte está marcado polos seus dous picos: O pico de S.
Francisco, punto maís alto, que acada os 341 metros e o pico do Facho,
chamado asi porque se facian sinais de aviso con fogo.
O esteiro do Miño é unha extensa zona húmida de gran valor ecolóxico.
Pertence á Rede Natura 2000 e está incluída desde 1965 na “Lista de
zonas húmidas de Europa e Norte de África de importancia
internacional". Así mesmo está recoñecido como Zona de Especial
Protección para as Aves (ZEPA), e foi declarado como Zona de Especial
Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).
As augas do Esteiro , polo seu carácter salobre, permiten a convivencia
de especies mariñas e ﬂuviais, resultando unha gran diversidade ﬂoral e
faunística.

ELEMENTOS RELIXIOSOS

A

vida relixiosa no Mte. Trega remóntase á Alta Idade Media (século
VII) aﬁrmación que parecen conﬁrmar os sepulcros antropomorfos
atopados durante as escavacións de 1994 baixo a capela actual.
• Capela e arredores
A existencia dunha capela dedicada á Santa está documentada desde o
S. XII. Adquire o aspecto actual coas reformas posteriores nos séculos
XVI e XVII.
No recinto da capela atopamos outras construccións como a Casa dos
Cregos e os alpendres que xunto co cruceiro e a placa coas marcas
Poveiras converten este lugar nun impresionate espacio de culto.
As marcas Poveiras son
testemuño etnográﬁco da
relación entre a relixión e o
mundo mariñeiro. Durante anos
os pescadores da vila portuguesa
de Póvoa de Varzim
peregrinaron o Trega e o marchar
gravaban na porta da capela as
marcas que representaban as súas
familias. Cando a porta da capela
foi sustituída por unha nova,
trasladáronse estas marcas
mariñeiras a unha placa.
• Viacrucis
O mais antigo, é un sinxelo
viacrucis pétreo de ﬁnais
do S. XIX. O segundo, mais
monumental colocouse
na primeira metade
do S. XX. Combina cruces
pétreas con medallóns
escultóricos de bronce obra
do artista valenciano
Julio Vicent y Mengual.

3.2 MUSEO DO MAR

MUSEO DO MAR

O

diﬁcio no que se localiza o Museo é unha reconstrución da atalaia
defensiva construída polos portugueses no ano 1666. Foi derrubada a
comezos do século XX para a construción do porto. No ano 1997 e xa
con perspectivas de instalar o Museo do Mar neste emblemático
ediﬁcio, comézase coa súa reconstrución respetando o trazado
orixinal en todas as súas características:
materiais, planta, alzado eo ben.
O obxectivo principal do Museo do Mar
é recuperar, conservar e difundir o
patrimonio relacionado coa vida
mariñeira e realizar unha mostra
representativa de cunchas que poden
atoparse en todos os mares do
mundo.
• Exposición etnográfica
O percorrido está separado en dous bloques temáticos onde podemos
ver útiles e aparellos relacionados coa pesca e a vida mariñeira propia
da Guarda.
• A Guarda e o mar: Contexto histórico e xeográﬁco da Guarda.
• Artes de pesca: As artes de pesca, elementos distintivos da Guarda
e navegación.
• As artes de pesca son o conxunto das técnicas empregadas
polo home para capturar especies no mar:
• Palangre: Arte de pesca formado por un cordel de maior
grosor chamado “ nai “ do que colgan ramais máis ﬁnos con
anzois. Serve para capturar por exemplo robalizas e
rodaballos.
• Nasa: Arte de pesca menor, consiste nun cilindro con
un oco en forma de embudo que permite a entrada pero
diﬁculta a saída. Normalmente usanse para o marisco e
o polbo.
• Rede: Arte feita con fíos e cordas en forma de mallas. Con elas
podemos pescar por exemplo sardiñas e xurelos.
O proceso de confección das redes é
artesanal e trátase dun oﬁcio
maioritariamente feminino. No museo
mostránse ferramentas e obxectos
empregados na elaboración das redes.

• Marcas mariñeiras:
Son símbolos esquemáticos de
propiedade que se herdan de
xeración en xeración. Serven
para identiﬁcar os útiles e
aparellos empregados polos
mariñeiros.
Xéranse a partir dun “signo
director” e cada
herdeiro,normalmente, faille
un risco. Asi sucesivamente.
• Instrumentos de navegación: Son aqueles obxectos empregados
para desprazarse no mar.
• Gamela: Embarcación tradicional de pesca propulsada orixinalmente a
remos e vela.
• Exposición Malacolóxica
Colección de cunchas clasiﬁcadas segundo a súa familia e relevancia.
• Familia Cypraeidade: Coñecidas tamén como porcelanas polo seu
característico brilo. Son máis ou menos redondeadas.
Algunhas especies desta familia foron usadas como moedas ou
ornamentos.
• Familia Volutidae: Chamadas tamén volutas, pola súa característica
forma en espiral. Son moi apreciadas polos coleccionistas pola súa
variedade de cores.
• Familia Conidae: Reciben este nome porque a maioría presentan unha
forma xeométrica cónica.
• Familia Muricidae: A súa importancia débese a que se empregaban
para teñir vestidos dende o 1600 a. C. Ata a Idade Media.
• Recursos didácticos:
Audiovisual etnográﬁco e pantallas táctiles coa catalogación das pezas
de ambas coleccións.

3.3 CASTELO
SANTA CRUZ

CASTELO SANTA CRUZ

F

ortaleza abaluartada construida no S. XVII durante a guerra da
Restauración Portuguesa.
A guerra comeza en 1641 coa proclamación do Duque de Bragança como
Joao IV rei de Portugal e remata coa ﬁrmando tratado de paz de Lisboa
en 1668. Portugal recupera a súa independencia despois de que Felipe II
uniﬁcara a peninsula Ibérica en 1580.
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A fortaleza recibe o seu
nome de D. Alvaro de
Bazán, marqués da Sta.
Cruz, capitán xeneral da
armada. A súa relación coa
Guarda débese a unha
misión de defensa da costa
galega e do norte de
Portugal a ﬁnais do S. XVI

•Estrutura defensiva
O forte ten planta rectangular,catro baluartes (Sta. Cruz, S. Sebastián,
Sta. Trega e A Guía) e dous accesos (porta da Vila e do Socorro). Conserva
un revellín, parte do foso e algúns dos parapetos terreiros exteriores.
Partes:
• Baluarte: Elemento defensivo principal dunha fortiﬁcación con forma
parecida a unha punta de frecha.
• Cortina: Tramo da muralla comprendido entre dous baluartes.
• Patio de armas: Espazo central da fortaleza.
• Foso: Espazo profundo que circunda a praza, pode ser seco ou de auga.
• Garita: Elemento constructivo de vixiancia para os centinelas de
reducidas dimensións e cuberto.
• Revellín/media lúa: Obra exterior que se sitúa no foso para defender
a cortina e cubrir os ﬂancos.
• Glacis/Campana: Declive suave e libre de obstáculos que vai dende o
parapeto exterior cara o campo.
• Troneira: Oco nos muros usado para disparar cos canóns.

• Fortalezas do Baixo Miño na idade Moderna
A guerra no Baixo Miño: Campañas bélicas e construción da paisaxe
fortiﬁcada transfronteiriza no curso baixo do rio Miño.
A fortaleza de Sta. Cruz na historia: Guerra da Restauración (1640-1668),
invasión Francesa (1809), subasta do forte(1860) restauración e posta en
valor (2005-2014).
• Espazo público
No interior do recinto atopamos un fermoso xardín con especies
botánicas de interese.
Araucarias e alciprestes de gran porte, palmeiras, pinos de California e
tamén exemplares exóticos como unha Criptomerea Xapónica.
• Recursos didácticos: atrís con material gráﬁco e audioguías para
teléfonos mobils (smartphone mediante códigos QR).
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