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Ficha Didáctica
AS NOSAS ORIXES. O CASTRO DE VIGO
DESTINATARIOS DA VISITA
5º e 6º de Ed. Primaria
ESO

OBXECTIVOS
• Coñecer e valorar o noso pasado.
• Identificar e recoñecer o patrimonio arqueolóxico da cidade
• Coñecer aspectos fundamentais da historia e da cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
• Facilitar a comprensión da historia de Vigo mediante o contacto co lugar e os restos
das arqueolóxicos atopados.
• Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia e como
patrimonio cultural que hai que coidar e legar.
• Traballar sobre a linguaxe apropiada para entender e expresarse á hora de falar da historia, introducindo vocabulario básico (xacemento, escavación, castro, romanización,
etc.)
• Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos onde
se ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura,
apreciando a herdanza cultural.

PREPARAMOS A VISITA
Enlaces de interese que axudarán a preparar a visita:
http://www.turismodevigo.org/es/yacimiento-de-o-castro
http://hoxe.vigo.org/movemonos/m_castro.php?lang=cas
http://hoxe.vigo.org/conecenos/np_castro.php?lang=cas
http://www.turgalicia.es/castros?langId=es_ES
http://www.muvicc.es/hierro.html
http://pacc.es/

DESCRICIÓN DO ESPAZO
O Castro de Vigo está situado na ladeira norte do monte que lle da nome. Hoxe só podemos
ver unha pequena parte dun poboado que chegou a ocupar a totalidade do monte do Castro
dende o século III a. C.
En 2009 o Concello de Vigo levou a cabo un ambicioso proceso recuperación e musealización
dos restos visibles do castro de cara a súa protección, conservación e difusión.

GUIÓN DA VISITA
Cara a finais do século IX a.C., no noroeste da península, prodúcense unha serie de transformacións nos modos de vida da Idade do Bronce, sendo o máis visibles o desenvolvemento de
núcleos de poboación amurallados de gran tamaño para a época, o que hoxe coñecemos como
castros.
Espallados por toda Galicia, estes poboados fortificados non son un fenómeno exclusivo
galego, senón que se desenvolveron por toda Europa central e occidental, recibindo diferentes
nomes segundo as rexións.
A cultura castrexa abarcou xeograficamente Galicia, norte de Portugal e oeste de León, Zamora e Asturias, e cronoloxicamente dende 800a.C. ata a 2ª metade do século I d. C., un século
despois da conquista romana.
Sabes que nome recibe en Prehistoria a etapa na que se encadra a cuLtura castrexa?
Idade do Ferro, porque neste período cronolóxico a tecnoloxía dominante era a produción de
obxectos en ferro.

O CASTRO DE VIGO. CANDO E COMO
Nos inicios da cultura castrexa, no século IX a.C., os primeiros poboados fortificados situábanse en elevacións do terreo illadas e non moi altas (cerros ou cotos).
Cal crees que foi o motivo da elección deses lugares para instalarse?
• por razóns defensivas e de protección, por exemplo en caso de guerra ou para protexerse do ataque de animais salvaxes.
• por ser lugares estratéxicos que proporcionaban unha visión ampla do territorio e polo
tanto  do control de extensas zonas.
• porque nesta época era máis fácil traballar a terra nestes outeiros e medias ladeiras ao
ser a terra menos húmida que nas chairas, con menos arborado que cortar e polo tanto
máis sinxela de labrar.
• en moitos casos a elección do lugar obedecía a determinadas necesidades económicas
e non sempre era elevado. Hai castros preto de minas, e incluso os hai preto do mar,
como o famoso castro de Baroña (Porto do Son. A Coruña), para aproveitar os recursos
mariños e comerciar por vía marítima.
A comezos do século IV a.C., sobre todo por necesidades agrícolas, os castros comezan a
situarse ao pé dunha ladeira ou en cumios de outeiros dun val. Este cambio de situación foi
debido a que preferiron ubicacións para os poboados preto de terras fértiles para a agricultura
en lugar de zonas ben defendidas, problema que solucionaron con variados sistemas de fosos
e murallas.

Como se construían estes novos castros?
Contaban cun recinto amurallado de pedra ou terra e un ou máis fosos exteriores escavados
na rocha ou na terra. No interior da muralla atopábase o poboado coas vivendas, a maioría de
forma circular feitas en pedra e con tellado de palla.

A finais do século II a.C., estes poboados reorganízanse noutros de grandes dimensións nos
que se agrupa a poboación dun determinado territorio, converténdose en pequenas cidades da
época, con murallas máis monumentais, grandes portas de acceso, amplas rúas e escaleiras. O
Castro de Santa Tegra, en A Guarda, é un bo exemplo para visitar.
Entre os anos 29 e 19 do século I a.C. os romanos conquistan o noroeste peninsular, o que
transformou a sociedade castrexa e con ela aos castros: as vivendas pasan a ser cuadrangulares, rectangulares ou elípticas cun patio empedrado, cubertas con tellas de barro de formas
planas, agrupadas e delimitadas no interior do castro por pequenos muros que as illan do resto; as rúas eran de traza moi regular; e dispuñan redes de desaugadoiros e canalizacións.
Olla ben a distribución das vivendas do castro. Que che chama á atención?
Se te fixas ben nas ruínas, todo parece desordenado, cunha estrutura urbana desenvolta de
xeito anárquico con vivendas moi xuntas, separadas por rúas enlousadas e camiños estreitos e
sinuosos, en moitos casos pola propia adaptación do poboado á topografía do terreo.
Pero se fosemos uns viaxeiros no tempo e vesemos o Castro de Vigo dende o aire, atopariámonos cun poboado cunha traza urbana máis ortogonal e ordenada do que parece agora,
organizado a través dun conxunto de edificacións ocupadas por unha familia: vivendas, silos,

alpendres e cortes que se distribuían en torno a un patio central empedrado cunha única entrada cara a rúa.
As construcións que tedes diante son recreacións realizadas en 2009 pero ambientadas no
século I d.C. co obxectivo de que o visitante fose quen de entender como se organizaba o
poboado.
Se entras no interior serás quen de facerte unha idea de cómo vivían.
Podes ver diferentes obxectos da vida cotiá como cacharros e recipientes para uso diario
ou para almacenar os diferentes produtos que consumían. Tamén atopamos armas, adornos
persoais, ferramentas de traballo como muíños, fouces ou sachos, fogares para cociñar…  Son
“anacos” dunha historia non escrita que nos permiten saber que tiñan unha economía baseada
na agricultura co cultivo de cereais como trigo e cebada ou legumes como fabas ou herbillas,
na gandería de ovellas, cabras, vacas, porcos e cabalos e na recolección de produtos como landras, abelás ou castañas. Pero tamén se dedicaban ao marisqueo no caso dos castros costeiros
e a extracción e fundición de minerais.
Actividade
Con estes datos, realiza un plano en planta moi sinxelo de cómo crees que era o
castro ocupando todo o monte e á vez compárao cun plano da cidade para establecer diferenzas e similitudes 2000 anos despois.

O que chegou a nos
Hoxe só podemos ver unha pequena parte do asentamento escavado en diferentes fases entre
1952 e 1988, unhas vinte edificacións de planta rectangular, circular e oblonga, que representan unha mínima parte de toda a extensión do castro.
Como só podemos ver un anaco do xacemento, non nos podemos facer idea de como era o
poboado dende a súa fundación no século III a.C. ata o seu abandono polo traslado dos seus
habitantes á actual Areal-Rosalía de Castro no III d.C. Pero sabemos que sería moi parecido
ao veciño de Santa Tegra, de grandes dimensións, cun gran número de habitantes para a época, como a capital dun extenso territorio onde habería castros máis pequenos que dependían
del dende o punto de vista económico, político e social.
Actividade
No paseo que ides facer polas ruínas do castro, tes que fotografar aqueles elementos o construcións que vos chamen a atención, identificalas e telas en conta para a
elaboración do plano do castro.

Actividade
Toda a clase debe situar nun plano de Vigo outros castros do termo municipal,
partindo do de Vigo como epicentro. Como facelo? Cada un de vos debe recoller
información do lugar onde vive por se existe un castro nos arredores. O mellor
é utilizar a toponimia e falar con vosos maiores para descubrir se cerca da vosa
casa hai vestixios dun. Unha pista: o castro de Vigo sitúase no Monte do Castro.

