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Na  actualidade, os museos 
son considerados impor-

tantísimos contedores de recur-
sos culturais que deben manter 
la zos estreitos coas escolas e ac-
tuar de mediadores entre o seu 
acervo patrimonial e o coñece-
mento que se adquire nas au-
las regradas. Nesa dinámica de 
colaboración, os museos poden 
orientar liñas de traballo cara a 
fins pedagóxicos, ou as escolas 
aproveitaren as posibilidades da 
museoloxía como un recurso di-
dáctico. 

No ámbito local, e malia as súas 
limitacións materiais frecuente-
mente relacionadas con orza-
mentos adoito insuficientes, a 
falta de persoal con formación 
específica, a precariedade na 
dotación material ou espacial 
ou os esforzos para dar orienta-
cións didácticas aos seus conti-
dos, os museos locais realizan 
unha función moi interesante 
ao achegaren aos escolares do 
contorno información próxima 
e valiosa sobre elementos do 
pasado ou sobre aspectos con-
cretos do patrimonio frecuente-
mente relacionado coa etnogra-
fía local; axudan a comprender 
e valorar mellor elementos da 
súa cultura, a consolidar a súa 
identidade individual e o sen-
tido de pertenza. Deste modo, 
os museos locais xogan un pa-
pel educativo fundamental ao 
cumpriren unha dobre respon-

sabilidade: conservar a identi-
dade do obxecto como elemen-
to do patrimonio e contribuír ao 
seu coñecemento e aprecio por 
parte da cidadanía a través da 
escola.

O espazo fronteirizo compren-
dido entre o suroeste galego 
e o noroeste portugués (Baixo 
Miño e Alto Minho, respectiva-
mente), alberga unha serie de 
instalacións de ámbito local que 
ofrecen ao usuario escolar inte-
resantes recursos no ámbito et-
nográfico, arqueolóxico, cien-
tífico e ambiental, que xa son 
aproveitados de xeito habi-
tual polos colexios das respec-
tivas comarcas. Aquí tratamos 
de presentar o máis significa-
tivo deste conxunto, que divi-
dimos en dúas categorías. Por 
un lado, aquelas instalacións 
que responden ás característi-
cas xerais dos museos: promo-
ción institucional, conservación 
e investigación entre os seus 

obxectivos; dotación de persoal 
específico, calendario e hora-
rio de apertura estables, orien-
tación didáctica dos seus conti-
dos, segundo a Lei 5/2016, de 4 
de maio, do patrimonio cultural 
de Galicia, Título VIII, art. 111; 
ás que hai que sumar outras ins-
talacións que son consideradas 
pola mesma norma como expo-
sicións de obxectos ou ‘colec-
cións visitables’, ao ter interese 
didáctico, pero carecer dalgun-
ha das condicións anteriores 
para seren considerados mu-
seos. Todas as instalacións que 
aquí se presentan realizan acti-
vidades guiadas para escolares, 
previa concertación.

MUSEOS 
Museo Arqueolóxico de Santa 
Tegra (MASAT). A Guarda. 
Localizado no cumio do mon-
te Santa Tegra, ofrece unha in-
teresante colección de pezas ar-
queolóxicas procedentes das 

A Guarda. As salas do MASAT recollen información sobre o paleolítico, o neolítico, a 
idade de bronce e da romanización en Galicia.
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escavacións realizadas no po-
boado castrexo desde 1913 ata 
a actualidade, do Paleolítico e o 
Neolítico, da Idade do bronce e 
da época romana. (http://www.
turismoaguarda.es/masat/).

Museo do Mar. A Guarda.
Situado na réplica dunha anti-
ga fortaleza defensiva coñecida 
como Atalaia, recolle en dúas 
seccións (arqueoloxía/etnogra-
fía e zooloxía), información so-
bre o patrimonio material e in-
material relacionado coa pesca 
de baixura e unha colección de 
malacoloxía con 18.000 pezas 
de diversas partes do mundo. 
(http://www.turismoaguarda.es/
museo-del-mar/).

Centro de Interpretación das 
Fortalezas Transfronteirizas. A 
Guarda.
No castelo de Santa Cruz, un 
complexo arquitectónico de-
fensivo declarado BIC en 1995, 
que forma parte do extraordina-
rio conxunto de fortíns, atalaias 
e “fachos” ou alcanforas que se 
construíron entre os séculos XVII 
e XVIII, ao longo da fronteira 
do río Miño. (http://www.turis-
moaguarda.es/castillo-de-san-
ta-cruz/).

Museo Municipal de Caminha.
Colección de obxectos arqueo-
lóxicos e réplicas dos gravuras 
rupestres, de monumentos me-
galíticos e utensilios de traba-
llo, desde a prehistoria á épo-
ca romana, que documentan 
a historia do concello (http://
www.cm-caminha.pt/ver.php?-
cod=0P0A) e complementan o 
MASAT guardés nunha continui-
dade xeográfica transfronteiriza.

Aquamuseo do Río Miño. Vila 
Nova de Cerveira.
A Cámara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira ofrece unha 
instalación concibida con fins 
turísticos, pedagóxicos e de in-
vestigación, orientada a desen-
volver actividades con escolares 
desde o ensino infantil ao supe-
rior, para promover a sensibili-

dade ambiental a través de la-
boratorios e obradoiros, abertos 
tamén a grupos de visitantes non 
escolares. Un conxunto de acua-
rios simulan unha viaxe desde o 
seu nacemento en Lugo ata a 
súa foz en Caminha, para coñe-
cer as especies piscícolas máis 
representativas do río. Unha ex-
posición permanente integra di-
ferentes apartados que van do 
zoolóxico (Aquário do Rio Min-
ho) ao etnográfico (Museu das 
Pescas). O Aquamuseu patroci-
na e colabora en proxectos de 
investigación no campo da Bio-
loxía Pesqueira e Ecoloxía Acuá-
tica coas varias universidades 

portuguesas (http://aquamuseu.
cm-vncerveira.pt/).

Núcleo Museológico Municipal 
de Valença
Recolle diferentes aspectos da 
historia local de Valença, des-
de coleccións de pezas arqueo-
lóxicas pertencentes ao Paleolí-
tico, ao Bronce Medio e Final e 
a época romana de Augusto, ata 
diversas mostras da época me-
dieval. (http://www.cm-valenca.
pt/nucleo-museologico).

Museu Regional de Paredes de 
Coura

O Museu Regional Paredes de Coura ten como obxectivo promover o estudo, a 
preservación e a divulgación do patrimonio artístico, arqueolóxico e etnográfico.

Vilanova de Cerveira. O Aquamuseo combina a información etnográfica e a investigación 
científica sobre o río Miño.
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Forma parte da Rede Portu-
guesa de Museus e ten como 
obxectivo promover o estudo, 
a conservación e a divulgación 
do patrimonio artístico, arqueo-
lóxico e etnográfico do concello 
de Paredes de Coura. Está situa-
do nunha quinta do século XVII, 
acondicionada para recrear un 
espazo dedicado á produción 
tradicional agrícola e gandeira, 
e diversas actividades artesanais 
relacionadas, como a sementei-
ra; as sachas e regas; a collei-
ta, debulla e almacenamento de 
cereais; a produción de fariña; 

a elaboración de pan e viño ou 
a produción de lá e linho. Ele-
mentos da tradición rural portu-
guesa con palpables conexións 
coa Galicia desa época. Xunto 
á casa rural, o conxunto integra 
varias galerías de exposición de-
dicadas aos diferentes contidos 
de carácter arqueolóxico, etno-
gráfico e artístico (https://www.
paredesdecoura.pt/locais/mu-
seu-regional/; http://www.geira.
pt/mmparedescoura/)

Centro de interpretación do 
Parque natural Monte Aloia de 
Tui

Localízase na antiga Casa fores-
tal, un edificio que data de 1921, 
onde se atopa centralizada toda 
a información referida ao Monte 
Aloia, o primeiro Parque Natural 
de Galicia (1979) de interese bo-
tánico, faunístico e arqueolóxico 
localizado no límite sur da serra 
do Galiñeiro. Desde o alto pó-
dese gozar dunha extraordinaria 
paisaxe cara ao río Miño e mon-
tes de Portugal. O Centro de In-
terpretación recolle toda a infor-
mación do parque exposta en 
paneis interpretativos e en ma-
terial divulgativo. Entre a Sema-
na Santa e finais do mes de se-
tembro pódense realizar visitas 
guiadas. Previa solicitude, ofre-
ce actividades de educación 
ambiental adaptadas por ida-
des e roteiros temáticos inter-
pretados, gratuítos, polo inte-
rior do Centro de Interpretación 
e polos terreos do Parque Natu-
ral (http://parquesnaturais.xun-
ta.gal/es/monte-aloia).

Museu do Brinquedo Portu-
guês. Ponte de Lima.
Unha exposición permanente en 
varios espazos (Salas das Brinca-
deiras, taller do Brinquedo e a 
sala de exposicións temporais) 
amosa a evolución da industria 
portuguesa do xoguete, partin-
do dos seus inicios a finais do 
século XIX ata o ano 1986, des-
de materiais como a madeira e a 
pasta de papel á folla de lata e 
o plástico. (http://www.cm-pon-
tedelima.pt/pages/400).

Espaços Museológicos em 
rede. Melgaço. 
A Cámara Municipal de Mel-
gaço ofrece unha rede de ins-
talacións, denominada Melgaço 
Museus, na que se integran o 
Núcleo Museológico da Torre 
de Menagem e as Ruínas Ar-
queológicas da Praça da Repú-
blica, o Núcleo Museológico de 
Castro Laboreiro, o Espaço Me-
mória e Fronteira e a Quinta Pe-
dagógica de Pentieiros, que 
ofrece actividades de granxa-es-
cola (http://www.cm-pontedeli-
ma.pt/pages/411), ademais do 

O Porriño. O MINERGAL ofrece unha interesante exposición de fosiles e minerais con 
aplicación didáctica.

O Museu do Brinquedo de Ponte de Lima recorre a historia do xoguete portugués.



REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 72 • DECEMBRO 2018 87

Museos e Centros de Interpretación ao servizo... / RECURSOS DO CONTORNO

Museu do Cinema Jean Loup 
Passek.

Museu de Cinema Jean Loup 
Passek . 
Recolle a colección de obxectos 
relacionados coa chamada séti-
ma arte doada polo historiador, 
crítico e cinéfilo francés de orixe 
rusa que dá nome ao conte-
dor. Conta con exposicións per-
manentes e temporais. (http://
www.cm-melgaco.pt/visitar/o-
que-fazer/rede-melgaco-mu-
seus/museu-de-cinema/#main-
ContentOfPageID). 

COLECCIÓNS VISITABLES
• A Cámara Municipal de Va-
lença mantén abertas catro ins-
talacións integradas na Rede 
Museológica Municipal: o Nú-
cleo Museológico Munici-
pal, o Museu do Bombeiro 
(http://www.cm-valenca.pt/mu-
seo-bombeiro) o Núcleo Mu-
seológico Ferroviário (http://
www.cm-valenca.pt/museu-fe-
rroviario) e o Núcleo Museoló-
gico Rural de Taião (http://www.
cm-valenca.pt/museu-rural-de-
taiao). Ademais, a Cámara pro-
move unha exposición instalada 
no Mercado Municipal, deno-
minada “Colecção Visitável de 
Pesos e Medidas”. Como indi-
ca na web co Concello, forman 
no seu conxunto “um espaço de 
preservação da memória cultu-
ral de Valença. A história local e 
a sua articulação com os circui-
tos turístico-culturais, intra e ex-
tra muros são dois dos seus ob-
jectivos principais”.

• A Diócese de Tui-Vigo é a 
responsable doutras dúas co-
leccións visitables: O Museo 
Diocesano (http://museos.xun-
ta.gal/es/diocesano-tui), expo-
sición dedicada á arte sacra de 
diferentes épocas e o Museo 
Catedralicio (http://museos.xun-
ta.gal/es/catedralicio-tui) que 
amosa un conxunto de pezas ar-
queolóxicas e artísticas proce-
dentes da Catedral. 

• O Centro Tecnolóxico do 
Granito (Torneiros, O Porri-

ño) promove o Museo de Mi-
nerais de Galicia (MINERGAL) 
(http://www.fctgranito.es/miner-
gal.php?c=el_museo) que con-
tén unha interesante exposición 
permanente de minerais, rochas 
e fósiles deseñada con fins di-
dácticos e científicos.

• Casa dos oficios do concello 
do Rosal ofrece unha exposición 
sobre a tradición dos “caba-
queiros”, que durante os sécu-
los XVIII e XIX constituíu unha 
forma de vida, unha cultura e 
unha xerga (http://portal.conce-
llodorosal.es/casa-dos-oficios-
do-rosal/).

• Aula Abdón Alonso, no Con-
cello de Tomiño, recrea un am-
biente escolar republicano con 
material proveniente da esco-
la levantada en 1935 pola fun-
dación docente Peirópolis radi-
cada no Brasil (http://tomino.
gal/).
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