
Cando?:   

Seis sesións teóricas, os días 13 e 20 de 
xaneiro, e 3, 10 e 17 de febreiro de 
2020, luns, de 10:00 a 12:00.  
Saída de campo, o 21 de febreiro. 

 

Prezos:  
Alumnos/as da Universidade Sénior 
(matriculados no curso 2019/2020): 20 € 
Público en xeral: 30 € 
Prazas limitadas, por orde de inscrición 

 
Inscrición:  

Do 9 ao 13 de decembro de 2019. 

Máis Información e Inscricións: 
Universidade Sénior - A Coruña 
Edificio Normal 
Paseo de Ronda, 47, 1º 
Tlf. 881014507 
Email: udc.senior@udc.es  



“O GOLFO ÁRTABRO: HISTORIA E PATRIMONIO” 

O “Golfo Ártabro” ou “Arco Ártabro” é a 
denominación coa que se coñece ao territorio de 
Galicia preto das rías da Coruña, Betanzos, Ares e 
Ferrol. A autoría desta denominación débeselle ao 
xeógrafo Otero Pedrayo e correspondese có Portus 
Magnus Atabrorum, dos xeógrafos grecorromanos 
Estrabón, Pomponio Mela e Plinio.  

Integran o patrimonio etnográfico os lugares e os 
bens mobles e inmobles así como as actividades e 
coñecementos que constitúan formas relevantes ou 
expresión da cultura e modos de vida tradicionais. 
Como patrimonio etnográfico, ademais da casa-
vivenda galega hai gran variedade de construcións 
adxectivas e anexas como alpendres, palleiras, 
adegas, lagares, ouriceiras, hórreos, ... Ao longo do 
seminario analizaremos estes tipos de construcións, 
sobre todo, as existentes na área do Golfo Ártabro. 

 

CONTIDOS: 

Xornadas Expositivas:  

 13 de xaneiro, de 10 a 12 h., “O espazo 
xeográfico e os territorios de Galicia”. 

 20 de xaneiro, de 10 a 12 h., “A Casa-Vivenda 
Tradicional: Tipos e características”. 

 3 de febreiro, de 10 a 12 h., “Construcións 
a d x e c t i v a s  d e  a l m a c e n a m e n t o ,  d e 
transformación e de cría de animais”. 

 10 de febreiro, de 10 a 12 h., “Construcións de 
aproveitamento, para a caza a pesca, e de 
comercialización”. 

 17 de febreiro, de 10 a 12 h., “Construcións de 
produción artesanal e preindustrial”. 

Xornada de visita de campo: 

Venres, 21 de febreiro: Visita ao “Museo 
Etnográfico da Capela”, con 3 lugares expositivos 
distintos: “A casa do Pazo”, antiga Casa Reitoral, 
onde  se presenta a casa-vivenda como unidade 
básica da sociedade rural; “A escola de Guitiriz”, 
escola rural a mediados do século XX ; e o “O 
parque etnográfico do río Sesín”, con demostración 
do funcionamento dun muiño. 

 

Impartido por Álvaro J. Iglesias Maceiras,  
Licenciado en Humanidades, Arqueólogo, Arquitecto 
Técnico, Graduado en Enxeñaría de Edificación, 
Master en Rehabilitación Arquitectónica. Profesor 
Titular da Escola Universitaria de Arquitectura 
Técnica,  pertencente ao Departamento de 
Construcións y Estruturas Arquitectónicas, Civís e 
Aeronáuticas da UDC. Membro do Grupo de 
Investigación “Historia, Arqueoloxía, Documentación 
e Cultura” (HADOC). Profesor de Patrimonio 
Arquitectónico de Galicia 


