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ESTRUTURA DO XOGO  

 

Probas semanais 

Desenvólvense de luns a venres. Cada día organízanse 2 grupos, integrados por 4 
equipos. Cada equipo está conformado por un mínimo de 5 xogadores e un máximo de 7.  

Na primeira fase do xogo, establécense dúas modalidades practicamente idénticas (A 
e B) en cada proba e a competición realízase dentro do propio grupo. Ó final do día, 
quedan dous equipos gañadores, un por cada grupo (A e B). 

 

 COMPETICIÓN DIARIA  

   

              VERSIÓN A                VERSIÓN B 

Grupo A1  Grupo B1 

Grupo A2  Grupo B2 

Grupo A3  Grupo B3 

Grupo A4  Grupo B4 

Grupo A5  Grupo B5 

   

FINALISTA DIARIO 
GRUPO A 

 FINALISTA DIARIO 
GRUPO B 
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Cada día realizaranse 5 probas diferentes (con dúas 2 versións), dirixidas a cada un 
dos grupos participantes (A e B). O tempo previsto para o desenvolvemento de cada 
probas será de, aproximadamente, 1 hora. 

 

Probas semanais: 

1. Origines civitatis (versión A e versión B) 

2. Obradoiros na rúa (versión A e versión B) 

3. As chaves da vila (versión A e versión B) 

4. O preito do Curral (a versión A e B execútase á vez) 

5. Roteiro cara á modernidade (versión A e versión B) 

 

Probas finais 

Os equipos vencedores de cada día (2 por xornada) enfrontaranse na xornada final 
prevista para o sábado. As probas dispostas para esta xornada son 5, tamén en dúas 
versións. O tempo total previsto para a realización de cada unha das probas será, 
aproximadamente, de 1 hora.  

Probas finais: 

1. Mille passuum auriensis 

2. As formas da pedra sacra 

3. Monumenta tempus mutat 

4. A Atenas de Galicia 

5. O comité de sabios 
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INTRODUCIÓN 
 
 
 

Audaces tantum tempus evocare audent 
 

 
URBIS OURENSE presenta o reto dunha viaxe no tempo ó longo da historia da vila. 

O obxectivo é coñecer, a través dunha proposta lúdica e formativa, os momentos históricos 
que marcaron a súa evolución, dende as orixes ata a súa configuración actual. 

 
Ourense está situada no val medio do río Miño, nun contorno especialmente poboado 

dende moi cedo, posto que aquí se localiza a presencia de comunidades xa no Paleolítico 
Superior. 

 
En primeiro termo, hai que coñecer cales son os factores que explican a localización 

da cidade precisamente neste punto xeográfico. Deste xeito, o percorrido arranca no berce 
da vila, no primeiro século da nosa era, de man dos conquistadores romanos. Dous serán 
os puntos fundamentais que determinen a orixe da cidade. Por unha banda, os mananciais 
de augas quentes das Burgas, que constituirán o primeiro núcleo a partir do cal creza a 
estrutura urbana; e, por outra banda, o río Miño coa súa Ponte Romana determinará a 
importancia da vila na rede viaria do seu contorno, como nó de comunicacións, e marcará, 
así mesmo, o límite da súa expansión. 

 
A segunda etapa clave no desenvolvemento da cidade é o período medieval. Nesta 

fase, a vida xirará principalmente arredor da catedral. Este edificio relixioso, dedicado á 
advocación de San Martiño, asumirá ademais un papel defensivo, constituíndose na 
verdadeira fortaleza da vila. A partir dela estrutúranse as rúas e prazas, que se irán 
enchendo de obradoiros de artesáns (teceláns, ferreiros, curtidores...) e de mercados (o 
principal de todos na Praza do Campo ou Praza Maior). Ourense presentaba xa daquela 
unha fonda vocación campesiña e nela atopaban o seu mellor mercado os produtos do 
campo circundante.  

 
Son estes tempos de conflitos sociais, nos que se enfrontan as principais forzas da 

cidade, o concello e o bispo, polo seu dominio, como pon de manifesto o Preito do Curral. 
 
Por outra banda, a vila non tiña, como era costume por entón, unha muralla de pedra 

que a protexese, pero si estaba rodeada dunha cerca pouco consistente complementada cun 
sistema de foxos. A protección da cidade apoiaríase, en último termo, nas torres, no peche 
natural debuxado polas diversas edificacións habitacionais e na existencia dunha serie de 
portas e poxigos que pechaban as principais rúas. E este vai ser outro elemento relevante 
para a configuración da súa forma urbana.  
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Esta estrutura medieval vai ser a que se manteña, sen grandes cambios, ata ben 
entrado o século XIX. Entón, caen estas defensas e a cidade ábrese na busca do río e da 
súa ponte. É o tempo do progreso, do desenvolvemento económico e dunha nova 
sociedade que lidera unha incipiente burguesía. Ourense abraza entón a modernidade. 
Aparecen grandes rúas, como Progreso, que se adornan tamén cos novos estilos da época: 
é o caso do Modernismo que vai atopar aquí un espazo magnífico no que se manifestar.  

 
Mais o límite da vila seguía a ser o río Miño, como o demostra o feito de que ata 

1918 non se levante a Ponte Nova. A partir de aquí, e durante todo o século XX, 
especialmente na segunda metade, as transformacións sucédense a maior ritmo e a cidade 
asume decididamente o seu crecemento coa aparición de novos barrios.  

 
Por fin, Ourense entra no século XXI cunha obra emblemática, de novo sobre o río 

Miño, a Ponte do Milenio, símbolo dos novos tempos de avance e progreso que a cidade 
quere protagonizar. 

 
De todos os xeitos, o percorrido que propoñemos non pretende ser completo nin 

exhaustivo, e deixa fóra das etapas propostas, por falta de tempo, outros aspectos 
relevantes na evolución da cidade que poderán ser tidos en conta en próximas 
convocatorias de URBIS OURENSE. 
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PRIMEIRA PARTE 

 
PROBAS SEMANAIS 
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PROBA Semanal 1. Versión A: ORIGINES CIVITATIS 

 

 

Contexto histórico 

Este momento histórico explica o nacemento da vila ourensá. Na súa orixe conflúen 
varios factores que se interrelacionan, pero sobresaen dous elementos claves: a auga e a 
posición estratéxica como cruce de camiños. Así temos os mananciais das augas termais 
das Burgas, e a encrucillada de camiños naturais entre antigos castros e a ponte que 
permite o paso do río Miño, nunha vía secundaria que unía Baños de Bande con Lugo, 
atravesando Ourense. 

Todo os achados demostran a ocupación romana desde finais do século I ata o último 
tercio do III d. C. 

Unha vez rematada a conquista do territorio galaico (a finais do século I a. C.), era 
indispensable, para facilitar o dominio efectivo da rexión, trazar unha serie de vías que 
puxesen en comunicación as capitais das circunscricións –conventus iuridici- nas que se 
dividía o Noroeste (Braga, Lugo e Astorga). Pouco a pouco fóronse abrindo outras vías 
menores ou secundarias para ir incorporando novas vilas a esta rede de comunicación.  

No contorno das Burgas, nome tardolatino que significa ‘pía’ ou ‘cloaca’, xurdiría a 
primeira ocupación, vinculada con algunha actividade en relación con baños e non exenta 
de carácter relixioso. Sería un pequeno asentamento a carón dunha vía romana secundaria 
(a chamada Vía do Támega) que, segundo o historiador A. Rodríguez Colmenero, 
comunicaría Aquae Flaviae con Lucus e Dactonium. Segundo este mesmo autor no lugar 
confluían outras vías ou camiños de menor entidade, como a que entraba polo Oeste desde 
Baños de Bande, que a unían con Arcabriga, Dactonium, Coeliobriga, Civitas Turodorum, 
Salientibus e outras, tendo tamén acceso á vía XVIII que comunicou Astúrica (Astorga) 
con Brácara (Braga). 

O carácter de encrucillada de época romana vén confirmado polo achado nos seus 
arredores de diversas inscricións viarias que confirman que pola cidade (ou polo seu 
contorno) pasaban e se cruzaban grandes rutas, feito no que abonda o miliario atopado nos 
arredores da igrexa da Trindade. A vía atravesaría o poboado de sur a norte polas actuais 
rúas do Vilar, Cervantes, Barreira, Lamas Carvajal, Praza de E. Montes, Fonte do Rei e 
Progreso, en dirección á Ponte Vella. 

Os romanos foron un pobo enxeñoso, hábil e pragmático; preocupáronse sempre por 
crear espazos deseñados para vivir con comodidade: cidades dotadas de espazos de lecer 
(como termas, teatros...) e de servizos públicos (rede de sumidoiros, acuedutos ou pontes). 

Da Ponte Romana, de época de Augusto, só quedan algúns piares nas bases. (No 
século XIII reconstrúese, dándolle o perfil actual con arco apuntado e ramplas e, 
novamente no s. XVII volve ser remodelada; a torre que aparece no escudo da cidade 
derrubouse no s. XIX). Esta Ponte Romana (tamén chamada Ponte Vella ou Ponte Maior) 
será a única existente sobre o Miño ata 1918, cando se levante a Ponte Nova. 
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Polo tanto, o Ourense romano posuía un carácter estratéxico para Roma, como punto 
de paso do río Miño e de acceso desde a vía XVIII cara ó Noroeste galaico e, en xeral, ó 
Conventus Lucensis e á súa capital (Lugo). 

Na mitoloxía grega e romana, as Ninfas son espíritos da natureza ou divindades 
menores que moran nos bosques, fontes, ríos ou no mar, personificando a súa fertilidade e 
gracia. Represéntanse como fermosas doncelas que gustan da música e da danza. Entre os 
romanos son, sobre todo, deusas saudables das fontes termais. 

A información que temos do mundo espiritual galaicorromano deriva das inscricións 
conservadas. Os deuses van ser merecedores de aras votivas que se lles dedican en 
agradecemento dalgún favor ou gracia concedidos. Xunto con Xúpiter e os deuses Lares, 
as Ninfas son as divindades máis frecuentemente citadas na Galicia romana. 

Esta inscrición (NYMPHIS CALPURNIA ABANA) atópase na actualidade no 
Museo Arqueolóxico de Ourense. 

Estes mananciais termais presentan importantes propiedades medicinais, por seren 
augas sulfuradas, esencialmente alcalino-ferruxinosas (destacan entre os seus 
compoñentes: a sílice, o flúor e o litio), cunha temperatura de surxencia moi elevada (66-
70ºC); de aí que desde sempre fosen aproveitadas con fins terapéuticos (antirreumáticos e 
dermatolóxicos). 

Argumento 

Un lapicida, Petrus Artifex, relata ós concursantes que Calpurnia Abana conseguiu 
curarse dos seus problemas cutáneos con axuda das Ninfas das augas desta fonte; esta 
muller encargáralle que confeccionase un exvoto de agradecemento para estar a ben cos 
estas deusas. Os concursantes asumen o papel de veciños de Aquae Querquennae (Bande), 
unha poboación coñecida tamén polas súas augas.  

Eles, seguindo o exemplo do lapicida, deberán facer o encargo que este ten pendente: 
unha nova ara dedicada ás Ninfas. Unha vez completado o traballo, os querquennos 
deberán volver ó seu pobo; para iso terán que ir ata o río e cruzar a ponte. A segunda parte 
da proba consiste na realización de varios cálculos para descubrir unha serie de datos do 
río Miño. 

Descrición 

A proba consiste en dous xogos a desenvolver en espazos claves para explicar a 
orixe da cidade: as Burgas e a Ponte Romana. 

-1º Exercicio 

Elaborar unha ara dedicada ás Ninfas en agradecemento por curar unha irritación na 
pel. 

Tomar auga das Burgas e botala nunha ánfora ou nunha anforeta para levala ata a 
Ponte Romana. 

 
-2º Exercicio 
Coñecer a profundidade do Miño á altura da Ponte Romana. 

Obxectivos 

-Coñecer os factores que determinaron a orixe da cidade de Ourense: as fontes 
termais (Burgas) e o río Miño (a Ponte Romana). 

-Coa elaboración dunha inscrición búscase que os concursantes: -aprendan o sentido 
e características do uso de inscricións por parte dos romanos, -realizen un achegamento á 
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lingua latina; - valoren o emprego terapéutico das augas, así como a pervivencia desta 
práctica desde a Antigüidade ata os nosos días. 

-Como actividade de tempo libre permite demostrar a capacidade creativa e a 
habilidade manual dos participantes. 

-Os xogos en torno á Ponte Romana teñen como finalidade que os participantes 
perciban a magnitude física do río e de que xeito este condicionou no pasado e condiciona 
no presente a vida dos habitantes das súas ribeiras. 

-Fomenta-la coordinación entre os membros do equipo. 

Desenvolvemento 

A proba presenta dous escenarios e dúas actividades diferentes, unidas polo fío 
argumental e polo contexto histórico. 

 
-1º Exercicio 
Os concursantes deberán elaborar unha inscrición nunha ara feita para tal fin con 

xeso e auga, a partir de modelos de aras coma os expostos nas Burgas e da información 
escrita facilitada sobre o posible texto.  

Aproveitando esta proba pódese montar un taller de elaboración ou decoración de 
aras votivas de distintos tamaños con xeso ou cera para que faga a xente mentras dure o 
xogo. 

 
Un lapicida, Petrus Artifex, cóntalles ós concursantes que Calpurnia Abana 

conseguiu curarse dos seus problemas cutáneos con axuda das Ninfas das augas desta 
fonte; esta fermosa dona encargáralle logo que confeccionase un exvoto conmemorativo e 
de agradecemento para estar a ben cos estas deusas, como aquí eles mesmos poden 
admirar. Petrus anímaos, ademais, a que admiren outras mostras do seu traballo expostas 
nos arredores, dedicadas a diferentes deuses. 

Os concursantes asumen o papel de veciños de Aquae Querquennae (Bande), unha 
poboación coñecida tamén polas súas augas. Eles, seguindo o exemplo do lapicida, 
deberán facer un encargo que este ten pendente: unha nova ara dedicada ás Ninfas en 
nome de Silonius Silanus, signifer (portaestandarte) da cohorte I Gallica Civium 
Romanorum. 
Cando rematan a ara, os querquennos queren levar auga para os seu pobo polo que deciden 
encher de auga das burgas unha ánfora o unha anforeta (de menor tamaño) para 
transportala. 
 

-2º Exercicio 
Unha vez completado o anteror, os querquennos deberán volver ó seu pobo e para 

iso terán que ir ata o río coa auga para cruzar a ponte. 
A segunda parte da proba consiste na realización dun cálculo para descubrir a 

profundidade máxima do río Miño á altura da Ponte Romana mediante ó lanzamento 
dunha chumbada.  

Na Ponte Romana, un enxeñeiro romano –Vegetius Secundus- explicará o interese 
que puxo o gobernador da provincia de Tarraco na construción e no mantemento en bo 
estado da ponte. Comenta a súa situación estratéxica na vía que une Aquae Querquennae 
(Baños de Bande) con Lucus Augusti, como medio para trasladar as recadacións dos 
praceres auríferos do Miño á capital do conventus lucense.  
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O actor explicará o contexto topográfico e as dificultades que implica o río. El 
porporcionará ós concursantes os instrumentos para coñecer a profundidade do río. 

Consignas de partida 

Normas básicas para elaborar as dedicatorias, seguindo os modelos dados, presentes 
nas inscricións das Burgas:  

NYMPHIS CALPVRNIA ABANA AEBOSO EX VISV V. S. L. 
(‘Calpurnia Abana, do pobo dos Ebosos, ofreceu ás Ninfas este voto con motivo 

dunha visión que tivo’). 
 
Estrutura da inscrición dunha ara votiva: 
 
-Nome do deus ou deuses ós que se dedica a ara ou altar; en caso dativo. 
-Nome ou nomes dos dedicantes; en caso nominativo. 
-Fórmulas feitas; poden aparecer completas ou só coas iniciais ou diversas 

abreviaturas: 
-EX VOTO FECIT: ‘fixo/ofreceu un voto’ 
-SACRVM POSVIT: ‘ofreceu esta ara’ 
-SACRVM F. C.: sacrum faciendum curavit (‘procurou cumprir o seu 
ofrecemento sagrado’) 
-EX VOTO: ‘en cumprimento dun voto’ 
-EX VISV: ‘por unha visión’ 
-V. S. (votum solvit): ‘cumpriu o voto’ 
-V. S. L. (votum solvit libens): ‘ofreceu este voto’ 
-PRO SALVTE VOTVM SOLVIT: ‘voto feito pedindo pola súa saúde’ 

Puntuación 

?Na inscrición puntuarase:  
-o acabado e a harmonía do conxunto, así como a calidade e o contido do texto 

(composición, tamaño letras, proporción): 1º 12. 2º 8. 3º 4. 4º 2. 
 
?Na Ponte, a puntuación dependerá da aproximación ós datos reais: 1º 12. 2º 8. 3º 4. 

4º 2. 
 
PROBA SEMANAL Nº1. VERSIÓN A ORIGINES CIVITATIS 
DÍA 
EQUIPO Nº: 
EXERCICIO PUNTUACIÓN 
INSCRICIÓN  
PONTE ROMANA  
Puntuación final 

 

Duración 

Establécese un tempo máximo de 1 hora para completar toda a proba. De esa hora 
terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 

?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  
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Espazo 

As Burgas e a Ponte Romana 

Recursos materiais 

?Nas Burgas: xeso, cubos e instrumental para gravar; moldes coa forma aproximada 
dunha inscrición; medios de limpeza (mandilóns, plásticos, panos...). 

?Na Ponte: chumbada con corda e medidas; un metro grande. 

Recursos humanos e institucións implicadas 

-1 actor no papel do lapicida;  
-1 actor, como enxeñeiro da ponte;  
-dous monitores 
-balsa con persoal (Protección Civil/Cruz Vermella) 
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PROBA Semanal 1. Versión B: ORIGINES CIVITATIS 

 

 

Contexto histórico 

Este momento histórico explica o nacemento da vila ourensá. Na súa orixe conflúen 
varios factores que se interrelacionan, pero sobresaen dous elementos claves: a auga e a 
posición estratéxica como cruce de camiños. Así temos os mananciais das augas termais 
das Burgas, e a encrucillada de camiños naturais entre antigos castros e a ponte que 
permite o paso do río Miño, nunha vía secundaria que unía Baños de Bande con Lugo, 
atravesando Ourense. 

Todos os achados demostran a ocupación romana desde finais do século I ata o 
último tercio do III d. C. 

Unha vez rematada a conquista do territorio galaico (a finais do século I a. C.), era 
indispensable, para facilitar o dominio efectivo da rexión, trazar unha serie de vías que 
puxesen en comunicación as capitais das circunscricións –conventus iuridici- nas que se 
dividía o Noroeste (Braga, Lugo e Astorga). Pouco a pouco fóronse abrindo outras vías 
menores ou secundarias para ir incorporando novas vilas a esta rede de comunicación.  

No contorno das Burgas, nome tardolatino que significa ‘pía’ ou ‘cloaca’, xurdiría a 
primeira ocupación, vinculada con algunha actividade en relación con baños e non exenta 
de carácter relixioso. Sería un pequeno asentamento a carón dunha vía romana secundaria 
(a chamada Vía do Támega) que, segundo o historiador A. Rodríguez Colmenero, 
comunicaría Aquae Flaviae con Lucus e Dactonium. Segundo este mesmo autor no lugar 
confluían outras vías ou camiños de menor entidade, como a que entraba polo Oeste desde 
Baños de Bande, que a unían con Arcabriga, Dactonium, Coeliobriga, Civitas Turodorum, 
Salientibus e outras, tendo tamén acceso á vía XVIII que comunicou Astúrica (Astorga) 
con Brácara (Braga). 

O carácter de encrucillada de época romana vén confirmado polo achado nos seus 
arredores de diversas inscricións viarias que confirman que pola cidade (ou polo seu 
contorno) pasaban e se cruzaban grandes rutas, feito no que abonda o miliario atopado nos 
arredores da igrexa da Trindade. A vía atravesaría o poboado de sur a norte polas actuais 
rúas do Vilar, Cervantes, Barreira, Lamas Carvajal, Praza de E. Montes, Fonte do Rei e 
Progreso, en dirección á Ponte Vella. 

Os romanos foron un pobo enxeñoso, hábil e pragmático; preocupáronse sempre por 
crear espazos deseñados para vivir con comodidade: cidades dotadas de espazos de lecer 
(como terras, teatros...) e de servizos públicos (rede de sumidoiros, acuedutos ou pontes). 

Da Ponte Romana, de época de Augusto, só quedan algúns piares nas bases. (No 
século XIII reconstrúese, dándolle o perfil actual con arco apuntado e ramplas e, 
novamente no s. XVII volve ser remodelada; a torre que aparece no escudo da cidade 
derrubouse no s. XIX). Esta Ponte Romana (tamén chamada Ponte Vella ou Ponte Maior) 
será a única existente sobre o Miño ata 1918, cando se levante a Ponte Nova. 
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Polo tanto, o Ourense romano posuía un carácter estratéxico para Roma, como punto 
de paso do río Miño e de acceso desde a vía XVIII cara ó Noroeste galaico e, en xeral, ó 
Conventus Lucensis e á súa capital (Lugo). 

Na mitoloxía grega e romana, as Ninfas son espíritos da natureza ou divindades 
menores que moran nos bosques, fontes, ríos ou no mar, personificando a súa fertilidade e 
gracia. Represéntanse como fermosas doncelas que gustan da música e da danza. Entre os 
romanos son, sobre todo, deusas saudables das fontes termais. 

A información que temos do mundo espiritual galaicorromano deriva das inscricións 
conservadas. Os deuses van ser merecedores de aras votivas que se lles dedican en 
agradecemento dalgún favor ou gracia concedidos. Xunto con Xúpiter e os deuses Lares, 
as Ninfas son as divindades máis frecuentemente citadas na Galicia romana. 

Esta inscrición (NYMPHIS CALPURNIA ABANA) atópase na actualidade no 
Museo Arqueolóxico de Ourense. 

Estes mananciais termais presentan importantes propiedades medicinais, por seren 
augas sulfuradas, esencialmente alcalino-ferruxinosas (destacan entre os seus 
compoñentes: a sílice, o flúor e o litio), cunha temperatura de surxencia moi elevada (66-
70ºC); de aí que desde sempre fosen aproveitadas con fins terapéuticos (antirreumáticos e 
dermatolóxicos). 

 
Argumento 

Un lapicida, Petrus Artifex, relata ós concursantes que Calpurnia Abana conseguiu 
curarse dos seus problemas cutáneos con axuda das Ninfas das augas desta fonte; esta 
muller encargáralle que confeccionase un exvoto de agradecemento para estar a ben cos 
estas deusas. Os concursantes asumen o papel de veciños de Aquae Querquennae (Bande), 
unha poboación coñecida tamén polas súas augas.  

Eles, seguindo o exemplo do lapicida, deberán facer o encargo que este ten pendente: 
unha nova ara dedicada ás Ninfas. Unha vez completado o traballo, os querquennos 
deberán volver ó seu pobo; para iso terán que ir ata o río e cruzar a ponte. A segunda parte 
da proba consiste na realización de varios cálculos para descubrir unha serie de datos do 
río Miño. 

 

Descrición 

A proba consiste en dous xogos a desenvolver en espazos claves para explicar a 
orixe da cidade: as Burgas e a Ponte Romana. 

-1º Exercicio 

Elaborar unha ara dedicada ás Ninfas en agradecemento por curar unha irritación na 
pel. 

 
-2º Exercicio 
Coñecer a anchura do Miño á altura da Ponte Romana. 
 
Obxectivos 

-Coñecer os factores que determinaron a orixe da cidade de Ourense: as fontes 
termais (Burgas) e o río Miño (a Ponte Romana). 

-Coa elaboración dunha inscrición búscase que os concursantes: -aprendan o sentido 
e características do uso de inscricións por parte dos romanos, -realizen un achegamento á 
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lingua latina; - valoren o emprego terapéutico das augas, así como a pervivencia desta 
práctica desde a Antigüidade ata os nosos días. 

 
-Como actividade de tempo libre permite demostrar a capacidade creativa e a 

habilidade manual dos participantes. 
-Os xogos en torno á Ponte Romana teñen como finalidade que os participantes 

perciban a magnitude física do río e de que xeito este condicionou no pasado e condiciona 
no presente a vida dos habitantes das súas ribeiras. 

-Fomenta-la coordinación entre os membros do equipo. 

 
Desenvolvemento 
A proba presenta dous escenarios e dúas actividades diferentes, unidas polo fío 

argumental e polo contexto histórico. 
 
-1º Exercicio 
Os concursantes deberán elaborar unha inscrición con xeso e auga, a partir de 

modelos de aras (coma os expostos nas Burgas) e da información escrita facilitada sobre o 
posible texto.  

Aproveitando esta proba pódese montar un taller de elaboración ou decoración de 
aras votivas de distintos tamaños con xeso ou cera para que faga a xente mentras dure o 
xogo. 

Un lapicida, Petrus Artifex, cóntalles ós concursantes que Calpurnia Abana 
conseguiu curarse dos seus problemas cutáneos con axuda das Ninfas das augas desta 
fonte; esta fermosa dona encargáralle logo que confeccionase un exvoto conmemorativo e 
de agradecemento para estar a ben cos estas deusas, como aquí eles mesmos poden 
admirar. Petrus anímaos, ademais, a que admiren outras mostras do seu traballo expostas 
nos arredores, dedicadas a diferentes deuses. 

Os concursantes asumen o papel de veciños de Aquae Querquennae (Bande), unha 
poboación coñecida tamén polas súas augas. Eles, seguindo o exemplo do lapicida, 
deberán facer un encargo que este ten pendente: unha novas ara dedicada ás Ninfas en 
nome de Aurelius Flavus, centurión da cohorte I Gallica Civium Romanorum 
Cando rematan a ara, os querquennos queren levar auga para os seu pobo polo que deciden 
encher de auga das burgas unha ánfora o unha anforeta (de menor tamaño) para 
transportala. 
 

-2º Exercicio 
Unha vez completado o anteror, os querquennos deberán volver ó seu pobo e para 

iso terán que ir ata o río coa auga para cruzar a ponte. 
 
A segunda parte da proba consiste na realización de cálculos para descubrir a 

anchura máxima do río nese treito, a partir do emprego dunhas cordas. 
 
Na Ponte Romana, un enxeñeiro romano –Vegetius Secundus- explicará o interese 

que puxo o gobernador da provincia de Tarraco na construción e no mantemento en bo 
estado da ponte. Comenta a súa situación estratéxica na vía que une Aquae Querquennae 
(Baños de Bande) con Lucus Augusti, como medio para trasladar as recadacións dos 
praceres auríferos do Miño á capital do conventus lucense.  
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O actor explicará o contexto topográfico e as dificultades que implica o río. El 
porporcionará ós concursantes os instrumentos para coñecer a anchura do río. 

 
Consignas de partida 

Normas básicas para elaborar as dedicatorias, seguindo os modelos dados, presentes 
nas inscricións das Burgas:  

 
NYMPHIS CALPVRNIA ABANA AEBOSO EX VISV V. S. L. 
(‘Calpurnia Abana, do pobo dos Ebosos, ofreceu ás Ninfas este voto con motivo 

dunha visión que tivo’). 
 
Estrutura da inscrición dunha ara votiva: 
 
-Nome do deus ou deuses ós que se dedica a ara ou altar; en caso dativo. 
-Nome ou nomes dos dedicantes; en caso nominativo. 
-Fórmulas feitas; poden aparecer completas ou só coas iniciais ou diversas 

abreviaturas: 
 

-EX VOTO FECIT: ‘fixo/ofreceu un voto’ 
-SACRVM POSVIT: ‘ofreceu esta ara’ 
-SACRVM F. C.: sacrum faciendum curavit (‘procurou cumprir o seu 

ofrecemento sagrado’) 
-EX VOTO: ‘en cumprimento dun voto’ 
-EX VISV: ‘por unha visión’ 
-V. S. (votum solvit): ‘cumpriu o voto’ 
-V. S. L. (votum solvit libens): ‘ofreceu este voto’ 
-PRO SALVTE VOTVM SOLVIT: ‘voto feito pedindo pola súa saúde’ 

 
Puntuación 
?Na inscrición puntuarase:  
-O acabado e a harmonía do conxunto, así como a calidade e o contido do texto 

(composición, tamaño letras, proporción): 1º 12. 2º 8. 3º 4. 4º 2. 
 
?Na Ponte, a puntuación dependerá da aproximación ós datos reais: 1º 12. 2º 8. 3º 4. 

4º 2. 
 
 
PROBA SEMANAL Nº1. VERSIÓN B ORIGINES CIVITATIS 
DÍA 
EQUIPO Nº: 
EXERCICIO PUNTUACIÓN 
INSCRICIÓN  
PONTE ROMANA  
Puntuación final 
 
Duración 
Establécese un tempo máximo de 1 hora para completar toda a proba. De esa hora 

terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 
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?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  
 
Espazo 
As Burgas e a Ponte Romana 
 
Recursos materiais 
?Nas Burgas: xeso, cubos e instrumental para gravar; moldes coa forma aproximada 

dunha inscrición; medios de limpeza (mandilóns, plásticos, panos...). 
Un ánfora que teña que ser levada entre catro persoas ou ben unha anforeta para 

levala auga.  
?Na Ponte: un metro grande e corda. 
 
Recursos humanos e institucións implicadas 
-1 actor no papel do lapicida; 
-1 actor, como enxeñeiro da Ponte;  
-2 monitores 
-Na Ponte Romana: balsa con persoal (Protección civil / Cruz Vermella) 
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PROBA Semanal 2. Versión A: OBRADOIROS NA RÚA 

 

 
Contexto histórico 
 
Durante a Idade Media, na cidade desenvolveuse un importante tráfico comercial, 

favorecido polas doadas vías de acceso, polo nó de comunicacións representado pola Ponte 
e pola existencia de feiras e mercados. 

Estas circunstancias propiciaban a presencia nas feiras ourensás de moitos 
mercadores casteláns e estranxeiros, especialmente de panos, ó mesmo tempo que 
numerosos tratantes e comerciantes afincados na cidades traballaban con todo tipo de 
mercadorías: panos, trigo, millo e centeo, sal, coiro, peixe, etc. 

Desde o século XII hai abondosas referencias ós mercados e comerciantes. Os nomes 
de rúas e prazas (rúa das Tendas, desde 1295, vicum Macelli, rúa dos Brancos, Cruce 
Brancorum en documentos do XIII; rúa da Pixotaría e Praza da rúa do Pescado, en 1325, 
rúa do Cruz do Centeo, en 1355, Praza do Sal e das Olas, en 1479) son indicativos dunha 
especialización do comercio. 

As vides e o viño eran a principal mercadoría da cidade e obxecto de exportación. 
Pola contra, a cidade tíñase que prover de gran, trigo e centeo. Era tamén importante o 
comercio de peixe, especialmente de sardiña, gran piar da alimentación pola súa 
abundancia e bo prezo, que se consumía seca, afumada, salgada, remollada e fresca. 
Ademais, tivo moito movemento o comercio de peles e coiros do país, de Irlanda e das 
Indias, empregados basicamente na zapatería. O comercio do sal e do aceite eran obxecto 
dun importante contrabando no século XVI e seguintes. Por aquí pululaban moitos 
comerciantes de orixe portuguesa. 

Entre os oficios artesáns que destacan desde finais da Idade Media, pódense sinalar 
os seguintes: curtido de peles, zapatería e xastrería de homes e mulleres; prateiros, 
escultores e canteiros constituían unha verdadeira aristocracia que produciu numerosas 
obras de arte. 

As prazas, ademais de lugares de tránsito tiñan función de lecer e, sobre todo, de 
mercado especializado en certos produtos, como a do Sal, a do Trigo, a do Pan Centeo, a 
dos Coiros, a da Herba, a da Ferrería, etc. O mercado espallábase polo centro da cidade, 
Praza do Campo, Barreira, Praza do Trigo e Praza da Madalena. 

 
Argumento 
Un adegueiro ourensán, Martiño Anes, informa ós concursantes de que para poder 

conseguir o permiso para vender os seus produtos no mercado da vila (Praza do Campo), 
deben mostrar primeiro un bo coñecemento das súas principias rúas e dos seus oficios. 
Proporciónalles un mapa con nomes de rúas [medievais] e unha lista cos nomes de rúas e 
prazas a onde acudir e nas que buscarán un representante de cada oficio que lles entregará 
unha boa mostra do seu traballo. 

Descrición 
Nun plano antigo figuran os nomes das rúas por oficios ou mercadorías vendidas. Os 

xogadores deben ir a eses lugares e buscar un obxecto en relación coa dedicación medieval 
da rúa ou praza. 
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Obxectivos 
-Comprender a función da cidade medieval e a súa estrutura socioeconómica como 

centro de serviZos para o campo circundante. 
-Descubrir os oficios máis tradicionais da vila e o sentido orixinario dalgúns nomes 

de rúas actuais. 

Desenvolvemento 
A partir dun plano, os concursantes deberán buscar 6 obxectos, un en cada etapa, e 

entregalos finalmente na Praza do Campo; ademais deberán preguntar a cada artesán polo 
seu oficio. 

Punto de partida e chegada: Praza do Campo [Praza Maior].  
Itinerario:  

Praza do Campo 
-Rúa do Penso [Rúa de San Pelaio/ odre de viño] 
-Rúa da Carnicería [Primavera / longaínzas] 
-Rúa da Obra [Lepanto / ferramenta de canteiro]  
-Cruz dos Ferreiros [Ferro / ferramenta]  
-Rúa da Pixotaría [San Miguel/ folla de bacallao ou caixa de sardiñas en salgadura]  
-Cruz do Pantrigo [Ceano oeste/ bola de pan] 
Praza do Campo  

Consignas de partida 
O adegueiro Martiño Anes proporciónalles ós concursantes un mapa con nomes de 

rúas [medievais] e unha lista cos nomes de rúas e prazas a onde acudir e nas que buscarán 
un representante de cada oficio que lles entregará unha mostra do seu traballo. 

Puntuación 
Por tempos e pola consecución de obxectos: 3 puntos por obxecto; por tempos: 1º 6, 

2º 4, 3º 2, 4º 0. Penalización: por cada proba non entregada réstanse 2 puntos. 
 

PROBA SEMANAL Nº2 VERSIÓN A OBRADOIROS NA RÚA 
DÍA 
EQUIPO 
EXERCICIO Puntuación  Penalización Puntuación 

parcial 
    
    
    
    
    
    
Puntuación total 
 
Duración 
1 hora. Desa hora terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 

?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  
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Espazo 
Casco vello: Rúa de San Pelaio; Primavera; Lepanto; Ferro; San Miguel; Ceano; e 
Praza Maior. 
 
Recursos materiais 
Os obxectos indicados para a súa recollida polos concursantes: 4 odres de viño; 4 

longaínzas; 4 ferramentas de canteiro; 4 ferramentas de ferreiro; 4 folla de bacallao ou 
caixas de sardiñas en salgadura; 4 bola de pan. 

 
Recursos humanos e institucións implicadas 
-7 actores: 1 como adegueiro na Praza do Campo e un personaxe para representar o 

oficio de cada etapa (6);  
-1 monitor. 
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PROBA Semanal 2. Versión B: OBRADOIROS NA RÚA 

 

 

Contexto histórico 

Durante a Idade Media, na cidade desenvolveuse un importante tráfico comercial, 
favorecido polas doadas vías de acceso, polo nó de comunicacións representado pola Ponte 
e pola existencia de feiras e mercados. 

Estas circunstancias propiciaban a presencia nas feiras ourensás de moitos 
mercadores casteláns e estranxeiros, especialmente de panos, ó mesmo tempo que 
numerosos tratantes e comerciantes afincados na cidades traballaban con todo tipo de 
mercadorías: panos, trigo, millo e centeo, sal, coiro, peixe, etc. 

Desde o século XII hai abondosas referencias ós mercados e comerciantes. Os nomes 
de rúas e prazas (rúa das Tendas, desde 1295, vicum Macelli, rúa dos Brancos, Cruce 
Brancorum en documentos do XIII; rúa da Pixotaría e Praza da rúa do Pescado, en 1325, 
rúa do Cruz do Centeo, en 1355, Praza do Sal e das Olas, en 1479) son indicativos dunha 
especialización do comercio. 

As vides e o viño eran a principal mercadoría da cidade e obxecto de exportación. 
Pola contra, a cidade tíñase que prover de gran, trigo e centeo. Era tamén importante o 
comercio de peixe, especialmente de sardiña, gran piar da alimentación pola súa 
abundancia e bo prezo, que se consumía seca, afumada, salgada, remollada e fresca. 
Ademais, tivo moito movemento o comercio de peles e coiros do país, de Irlanda e das 
Indias, empregados basicamente na zapatería. O comercio do sal e do aceite eran obxecto 
dun importante contrabando no século XVI e seguintes. Por aquí pululaban moitos 
comerciantes de orixe portuguesa. 

Entre os oficios artesáns que destacan desde finais da Idade Media, pódense sinalar 
os seguintes: curtido de peles, zapatería e xastrería de homes e mulleres; prateiros, 
escultores e canteiros constituían unha verdadeira aristocracia que produciu numerosas 
obras de arte. 

As prazas, ademais de lugares de tránsito tiñan función de lecer e, sobre todo, de 
mercado especializado en certos produtos, como a do Sal, a do Trigo, a do Pan Centeo, a 
dos Coiros, a da Herba, a da Ferrería, etc. O mercado espallábase polo centro da cidade, 
Praza do Campo, Barreira, Praza do Trigo e Praza da Madalena. 

Argumento 

Un adegueiro ourensán, Martiño Anes, informa ós concursantes de que para poder 
conseguir o permiso para vender os seus produtos no mercado da vila (Praza do Campo), 
deben mostrar primeiro un bo coñecemento das súas principias rúas e dos seus oficios. 
Proporciónalles un mapa con nomes de rúas [medievais] e unha lista cos nomes de rúas e 
prazas a onde acudir e nas que buscarán un representante de cada oficio que lles entregará 
unha boa mostra do seu traballo. 
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Descrición 

Nun plano antigo figuran os nomes das rúas por oficios ou mercadorías vendidas. Os 
xogadores deben ir a eses lugares e buscar un obxecto en relación coa dedicación medieval 
da rúa ou praza. 

Obxectivos 

-Comprender a función da cidade medieval e a súa estrutura socioeconómica como 
centro de servizos para o campo circundante. 

-Descubrir os oficios máis tradicionais da vila e o sentido orixinario dalgúns nomes 
de rúas actuais. 

Desenvolvemento 

A partir dun plano, os concursantes deberán buscar 6 obxectos, un en cada etapa, e 
entregalos finalmente na Praza do Campo; ademais deberán preguntar a cada artesán polo 
seu oficio. 

Punto de partida e chegada: Praza do Campo [Praza Maior] 
Itinerario: 

Praza do Campo 
-Eiró do Sal [Praza do Sal/ saco de sal]  
-Praza das Olas [Damas/peza de barro]  
-Rúa do Macelo [Rúa Cisneros/ longaínzas]  
-A Pía da Casca [Praza das Mercedes/ peza de coiro]  
-Rúa dos Zapateiros [Rúa da Paz/ zocos]  
-Praza do Carbón [Ceano este / cesta con carbón]  
Praza do Campo  

Consignas de partida 
O adegueiro Martiño Anes proporciónalles ós concursantes un mapa con nomes de 

rúas [medievais] e unha lista cos nomes de rúas e prazas a onde acudir e nas que buscarán 
un representante de cada oficio que lles entregará unha mostra do seu traballo. 

Puntuación 
Por tempos e pola consecución de obxectos: 3 puntos por obxecto; por tempos: 1º 6, 

2º 4, 3º 2, 4º 0. Penalización: por cada proba non entregada réstanse 2 puntos. 
 

PROBA SEMANAL Nº2 VERSIÓN A OBRADOIROS NA RÚA 
DÍA 
EQUIPO 
EXERCICIO Puntuación  Penalización Puntuación 

parcial 
    
    
    
    
    
    
Puntuación total 
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Duración 
1 hora. De esa hora terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 

?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  
 
Espazo 

Casco vello: Praza do Sal; Damas; Rúa Cisneros; Praza das Mercedes; Rúa da Paz; 
Ceano; Praza Maior. 

 
Recursos materiais 
Os obxectos indicados para a súa recollida polos concursantes: 4 sacas de sal; pezas 

de barro; 4 longaínzas; 4 pezas de coiro; 4 pares de zocos; 4 cesta con carbón. 
 
Recursos humanos e institucións implicadas 
-7 actores: 1 como adegueiro na Praza do Campo e un personaxe para representar o 

oficio de cada etapa (6);  
-1 monitor. 
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PROBA Semanal 3. Versión A: AS CHAVES DA VILA 

 

 
Contexto histórico 
 
Nunha cidade medieval a súa seguridade viña dada pola muralla que acostumaba 

circundar a vila. Pero Ourense non a tiña. Non hai resto arqueolóxico ningún dela. As súas 
funcións eran suplidas por outras defensas: as propias edificacións describían un perímetro 
pechado ó que só se podía acceder por portas sinaladas, así como por tramos discontinuos 
de cerca pouco consistente e de foxo que completaban a delimitación do recinto en 
determinados lugares e seguramente de forma ocasional. 

 
Esta solución non tiña a consistencia nin a monumentalidade dunha muralla, pero 

servía para protexer o interior da cidade que só era accesible polas portas que se abrían en 
todos os puntos de entrada e que se pechaban con chave en momentos de perigo. 

 
Pode que algunha das portas das que se dotou Ourense na Idade Media fose unha 

obra de especial consistencia: é o caso da Porta da Fonte Arcada, con torre adosada, pero 
polo xeral tratariase de construcións modestas de estilo gótico. Coñécese algunha 
descrición das portas do século XVI; por entón a Porta da Corredoira se describe cun arco 
e ameas. 
 

A mediados do século XV, Ourense vivía continuos enfrontamentos entre a Igrexa e 
o Concello; o Concello logra finalmente a liberación da xurisdición episcopal e o 
acollemento á real. As armas diríxense, entón, contra a nobreza territorial, empeñada na 
conservación e aumento do seu poder a costa sempre da emancipación da burguesía. 

 
Continuaron vivas as diferencias acerca dos dereitos territoriais do bispo sobre 

posesións dos veciños así como as accións de pillaxe e hostigamento por parte dos señores. 
 
A conflictividade chegou a tal punto que a principios de 1457, o 13 de febreiro, o 

Concello ordena mediante un pregón que todos os veciños se armen con lanzas, escudos e 
balestas e que se pechen con chave as portas da cidade. Non se sabe con certeza a que se 
combatía en concreto neste momento, pois se por unha banda se reanudara a loita co conde 
de Santa Marta, tamén se abrira outra vez un contencioso económico co bispo. 

 
En todo cado, eran tempos angustiosos, de total anarquía e bandería, provocados 

polas guerras irmandiñas, polas loitas intestinas dos condes que obrigan á cidade e ós seus 
bispos a poñerse baixo a protección duns ou doutros. 

 
Argumento 
O 13 de febreiro de 1457, o pregoeiro, Álvaro Fernández, ordea en nome do Alcalde, 

Afonso Enríquez, que se pechen con chave todas as portas da cidade para protexela dun 
imninente asalto do Conde de Santa Marta.  
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Descrición 
A proba consiste en que os concursantes descubran, mediante pistas, as antigas 

portas que pechaban e protexían a vila; simbólicamente deberán pechalas coas chaves que 
lles entregarán en cada etapa. 

 
Obxectivos 
Coñecer o perímetro medieval da vila e o papel que nel desempeñaban as portas (en 

substitución da tradicional muralla). 
 
Desenvolvemento 
O pregoeiro sitúase na Porta da Fonte Arcada e anuncia o peche das portas. Os 

concursantes deberán pechar 5 delas; deberán atopar cada unha delas onde haberá un 
porteiro que lles entregará as chaves e lles comentará a adiviña para que vaian na percura 
das outras. As portas que deberán descubrir son: 

-Postigo de San Francisco 
-Porta da Pía da Casca 
-Porta de San Miguel 
-Porta da Horta do Concello 
-Porta do Vilar 
 

Consignas de partida 
Un mapa co trazado medieval da vila e as portas. 
 
Adiviñas para que descubran cada unha das portas: 
Saída: Porta da Fonte Arcada. 
 
1. Pregoeiro: 
‘Moi preto de aquí, un bo home, amigo dos animais, garda ben as chaves; buscade 

unha luz celestial’:  
-Postigo de San Francisco. 
 
2. ‘Seguindo rumbo norte, chegaredes a unha praza que hoxe leva nome dunha 

muller que fai favores’ 
-Porta da Pía da Casca. 

 
3. ‘Outro bo home –feliz cada 29 de setembro- vixila a Porta que garda o flanco NO 

da vila’ 
-Porta de San Miguel. 
 
4. ‘Se pechades esta Porta, protexeredes ós prohomes que nos gobernan; buscade a 

vía con nome de vila que presume de ser fundación dun vello heroe grego’ 
-Porta da Horta do Concello. 
 
5. ‘No extremo sur da cerca, nunha encrucillada de tres rúas (onde o amigo de 

Santiago se pode asear no corazón da vila) agárdavos outra clave’ 
-Porta do Vilar. 
 



Urbis, Aventura Urbana 
Ourense 2004 (1ª edición) 

 

 Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 28

Explicación ás pistas (Versión A): 
-Postigo de San Francisco: na entrada da rúa da Estrela 
-Porta da Pía da Casca: hoxe Praza das Mercedes 
-Porta de San Miguel: na parte final da rúa de San Miguel (santo: 29 de setembro) 
-Porta da Horta do Concello: na actual rúa de Pontevedra 
-Porta do Vilar: pegada á torre do Vilar e Casa da orde do mosteiro de Celanova, na 

confluencia das rúas Pelaio (Penso), Baño e Vilar 
 
Puntuación 
Por tempos: 1º 24, 2º 18, 3º 12, 4º 6.   
 

 
PROBA SEMANAL Nº3 VERSIÓN A AS CHAVES DA VILA 
DÍA 
EQUIPO 
Puntuación  
 
Duración 
1 hora. Desa hora terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 

?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  
 
Espazo 
Porta da fonte Arcada; Postigo de San Francisco, Porta da Pía da Casca, Porta de San 

Miguel, Porta da Horta do Concello, Porta do Vilar. 
 
Recursos materiais 
Chaves (5) para os concursantes e adiviñas para os monitores-pregoeiros. 
 
Recursos humanos e institucións implicadas 
-6 actores: un en cada porta (5) e un na saída (pregoeiro) 
-1 monitor. 
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PROBA Semanal 3. Versión B: AS CHAVES DA VILA 

 

 
Contexto histórico 
 
Nunha cidade medieval a súa seguridade viña dada pola muralla que acostumaba 

circundar a vila. Pero Ourense non a tiña. Non hai resto arqueolóxico ningún dela. As súas 
funcións eran suplidas por outras defensas: as propias edificacións describían un perímetro 
pechado ó que só se podía acceder por portas sinaladas, así como por tramos discontinuos 
de cerca pouco consistente e de foxo que completaban a delimitación do recinto en 
determinados lugares e seguramente de forma ocasional. 

 
Esta solución non tiña a consistencia nin a monumentalidade dunha muralla, pero 

servía para protexer o interior da cidade que só era accesible polas portas que se abrían en 
todos os puntos de entrada e que se pechaban con chave en momentos de perigo. 

 
Pode que algunha das portas das que se dotou Ourense na Idade Media fose unha 

obra de especial consistencia: é o caso da Porta da Fonte Arcada, con torre adosada, pero 
polo xeral tratariase de construcións modestas de estilo gótico. Coñécese algunha 
descrición das portas do século XVI; por entón a Porta da Corredoira se describe cun arco 
e ameas. 

 
A mediados do século XV, Ourense vivía continuos enfrontamentos entre a Igrexa e 

o Concello; o Concello logra finalmente a liberación da xurisdición episcopal e o 
acollemento á real. As armas diríxense, entón, contra a nobreza territorial, empeñada na 
conservación e aumento do seu poder a costa sempre da emancipación da burguesía. 

 
Continuaron vivas as diferencias acerca dos dereitos territoriais do bispo sobre 

posesións dos veciños así como as accións de pillaxe e hostigamento por parte dos señores. 
 
A conflictividade chegou a tal punto que a principios de 1457, o 13 de febreiro, o 

Concello ordena mediante un pregón que todos os veciños se armen con lanzas, escudos e 
balestas e que se pechen con chave as portas da cidade. Non se sabe con certeza a que se 
combatía en concreto neste momento, pois se por unha banda se reanudara a loita co conde 
de Santa Marta, tamén se abrira outra vez un contencioso económico co bispo. 

 
En todo cado, eran tempos angustiosos, de total anarquía e bandería, provocados 

polas guerras irmandiñas, polas loitas intestinas dos condes que obrigan á cidade e ós seus 
bispos a poñerse baixo a protección duns ou doutros. 

 
Argumento 
O 13 de febreiro de 1457, o pregoeiro, Álvaro Fernández, ordea en nome do Alcalde, 

Afonso Enríquez, que se pechen con chave todas as portas da cidade para protexela dun 
imninente asalto do Conde de Santa Marta.  
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Descrición 
A proba consiste en que os concursantes descubran, mediante pistas, as antigas 

portas que pechaban e protexían a vila; simbólicamente deberán pechalas coas chaves que 
lles entregarán en cada etapa. 

 
Obxectivos 
Coñecer o perímetro medieval da vila e o papel que nel desempeñaban as portas (en 

substitución da tradicional muralla). 
 
Desenvolvemento 
O pregoeiro sitúase na Porta da Fonte Arcada e anuncia o peche das portas. Os 

concursantes deberán pechar 5 delas; deberán atopar cada unha delas onde haberá un 
porteiro que lles entregará as chaves e lles comentará a adiviña para que vaian na percura 
das outras. As portas que deberán descubrir son: 

-Porta de San Francisco 
-Porta da Corredoira 
-Porta da Fonte do Bispo 
-Porta da Burga 
-Porta da Aira 
 

Consignas de partida 
Un mapa co trazado medieval da vila e as portas. 
 
Adiviñas para que descubran cada unha das portas: 
Saída: Porta da Fonte Arcada. 
 
1. Pregoeiro 
‘Moi preto de aquí, un bo home, amigo dos animais, garda ben as chaves da súa 

Porta’ 
-Porta de San Francisco. 
 
2. ‘Seguide en dirección norte, ata a casa dos irmáns dominicos’ 
-Porta da Corredoira. 
 
3. ‘Esta Porta pertence á máxima autoridade, á que nunca lle falta a auga’ 
-Porta da Fonte do Rei. 
 
4. ‘Na parte máis quente da vila teredes que pechar outra Porta’ 
-Porta da Burga. 
 
5. ‘Desde o extremo sur da cerca, se remontades cara ó nacente, pecharedes outra 

Porta: ó final da rúa que leva o nome dun grande artista ourensán’  
-Porta da Aira. 
 
Explicación ás pistas (Versión B): 
 
-Porta de San Francisco: rúa de San Francisco 
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-Porta da Corredoira: á altura do convento de San Domingos. 
-Porta da Fonte do Rei (xunto a Deputación Provincial) 
-Porta da Burga: rúa das Burgas 
-Porta da Aira: ó final da rúa J. Prieto Nespereira –pintor e gravador ourensán- (antes 

rúa da Porta da Aira) 
 
Puntuación 
Por tempos: 1º 24, 2º 18, 3º 12, 4º 6.   
 

 
PROBA SEMANAL Nº3 VERSIÓN B AS CHAVES DA VILA 
DÍA 
EQUIPO 
Puntuación  

 
Duración 
1 hora. Desa hora terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 

?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  
 
Espazo 
Porta da Fonte Arcada; Porta de San Francisco, Porta da Corredoira, Porta da Fonte 

do Bispo, Porta da Burga, Porta da Aira 
 
Recursos materiais 
Chaves (5) e adiviñas para os monitores-pregoeiros. 
 
Recursos humanos e institucións implicadas 
-6 actores: un en cada porta (5) e un na saída (pregoeiro). 
-1 monitor. 
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PROBA Semanal 4 (A e B): O PREITO DO CURRAL 

 

 
 
Contexto histórico 
 
En 1569, unha porta, a da Burga, foi causa indirecta dun preito promovido polo 

bispo don Fernando Tricio de Arenzana contra a cidade, representada naquel intre polo 
rexedor Pero Díaz de Cadórniga, preito que durou longos anos á sombra do que sostiñan 
sobre a xurisdición real da cidade. 

 
Na praza do Curral do Bispo, hoxe en día ocupada en parte polo antigo Cárcere da 

Coroa e a rúa do Bispo Carrascosa, existían os alicerces de antigos edificios, na parte de 
abaixo, á entrada da Barreira e Pescadería. O bispo denunciou que Pero Díaz de Cadórniga 
fixera sacar moita pedra e cavar os alicerces dos edificios existentes na dianteira das casas 
episcopais, pois todo iso o tiña o bispo para facer mellores edificios e aproveitarse da 
pedra. O solo e territorio pertencían á Mesa episcopal; polo tanto, na súa demanda o bispo 
esixe o reintegro do valor da pedra e o recoñecemento do seu dominio. 

 
Pola contra, o concello sostiña que o solar era territorio público, que nel se facían 

feiras e mercados de porcos, laranxas, etc., e que a pedra que se sacaba era para uso 
público (para a porta da Burga). 

 
O preito afecta ó dominio e posesión dunha parte importante da Praza do Campo 

(actual Praza Maior), xa que se debate o uso do espazo dianteiro das Casas Episcopais 
(espazo que forma ángulo entre a torre de Santa María e o muro da adega), do camiño 
entre a Praza e a Carnecería (actual rúa do Bispo Carrascosa), así como o solar que ocupa 
o terreo entre esta e a Barreira. Era unha superficie considerable que proporcionaba unha 
mellora substantiva das relacións entre os dous sectores da cidade que estaban cortados 
polos Pazos e Curral. 

 
Tras varias sentencias a favor do bispado e diversos recursos por parte do Concello, 

o preito prolóngase durante máis de trinta anos (desde 1569 ata 1604) con presións, 
peticións e apelacións dun e doutro lado. Grande era a preocupación da cidade, pois os 
bispos pretendían pechar a rúa do Curral, paso obrigado de toda a vila. O preito pasará 
pola Real Audiencia de Galicia, a Chancelería de Valladolid e o Consello Real. O tempo 
transcorrido, as sentencias desfavorables e os gastos minan ó Concello que buscará unha 
concordia co bispo. 

 
En marzo de 1603 alcánzase unha concordia por as dúas partes: o bispo derruba o 

curral da praza conforme ás Capitulacións que deu a cidade. Por fin, en 1604 alcanzouse 
unha resolución ó longo preito, un dos que envelenou as relacións entre o Concello e o 
bispo. Este último cedía no seu dereito a pechar o curral por completo con cerca para 
deixar a rúa travesa máis ampla e practicable desde a Praza do Campo ata a rúa do 
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Pelouriño; pola súa parte, o Concello renunciaba á súa pretensión de dominio do resto do 
Curral, na que nunca se vira amparado. 

 
Argumento 
 
A proba consiste nunha representación teatral. Dous equipos representan o Preito do 

Curral, defendendo nun xuízo público os intereses do concello e os do bispo 
respectivamente.  

 
Descrición 
 
Representación teatral a partir do fío argumental dado polo Preito do Curral (finais 

do s. XVI-principios do s. XVII), no que se enfrontarán os equipos de dous en dous, 
defendendo os intereses do concello e os do bispo respectivamente. 

 
Obxectivos 
 
-Achegarse a un momento histórico clave no desenvolvemento da cidade, no que se 

poñen de manifesto os conflitos sociais da Idade Media. 
 
-Estimular as capacidades artísticas e creativas dos concursantes, a espontaneidade e 

a capacidade de improvisación, así como as dotes de expresión en público. 
 
Desenvolvemento 
 
A través dunha representación teatral, o xogo consiste en coñecer os termos do preito 

que entre 1569 e 1604 enfronta ó concello de Ourense co bispo. Xogan dous equipos, cada 
un defendendo a unha das dúas partes en litixio. Ós concursantes proporcionaráselles 
información, reproducindo os argumentos que se empregaron na época para defender cada 
unha das dúas posturas. 

 
Consignas de partida 
 
Entregaranse textos que permitan coñecer o desenvolvemento histórico do preito 

para que cada equipo poida argumentar a defensa da súa posición (concello/bispo). 
  

O 19 de outubro de 1569, o bispo de Ourense, don Juan Manrique de Lara, denuncia 
a Pero Díaz de Cadórniga, rexedor da cidade, e a outros veciños, acusándoos de que: 

‘siendo su mesa episcopal un solar, que tenía para hacer mejores edificios y 
aprovechar la cantería de los muros y cimientos existentes, aquéllos entraron en el 
solar y cavaron y sacaron mucha piedra e rompieron el suelo e intentaron hacer 
otras molestias e pide que se les reintegre todo’. 

•A cidade responde coas seguintes alegacións: ‘es para obra y utilidad pública que 
es para la puerta de la burga que por mandado del obispo se haze para la guarda y 
custodia que en la ducha çiudad es menester en tiempos de peste’. 

 
’es la cosa mas importante que esta çiudad tiene porque está en medio de la çiudad 

y es la plaça mas pajera y mas nezesaria que tiene esta çiudad porque por ella se sirbe la 
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pescadería y la carnecería y todas las más fuentes que esta çiudad tiene y todo el 
comercio y trato y si se mandase cerrar sería tanta falta que nezesariamente se habría de 
mudar la mayor parte del pueblo y causaría gran disformidad’ . [1583] 

 
‘Que la ciudad ha sabido que la parte del obispo se funda no tiene casa bastante y 

es tanta la que tiene que mucha parte de ella no se habita y asimismo dice que en un 
soportal que tiene delante que sale a dicha plaza se acogen gentes de noche y causan 
inmundicias, siendo lo contrario, y asimismo se funda en decir que la ciudad tiene 9 
plazas y que no tiene necesidad de ésta, siendo así que la ciudad sólo tiene dos, sin ésta, 
que la una es la mayor y la otra la plaza que llaman de la carnicería, que son pequeñas, 
menores que la que se litiga y de menos contratación y aprovechamiento; que su tamaño 
será como la Plaza de San Salvador de la corte y encrucijadas de muy estrecho sitio y la 
ciudad muy angosta y pequeña questa çercada de dos ríos y de sierras a la redonda donde 
no puede tener más anchura de la que tiene. [1592] 

 
Carta que a cidade lle remite en 1585 ó Licenciado Soriano coa probanza da achega 

de 29 testemuñas de fóra da cidade na que se afirma que ‘la cibdade se servía de la Plaza 
del Corral del obispo para sus ferias y mercados sin contradicción de nadie y sin que los 
obispos hubiesen hecho ningún acto de señorío particular sobre ella. Que les interesa 
alargar el pleito, aunque tengan toda la justicia por su parte porque como hes negocio de 
obispos unos ban y otros bienen’. 

 
Alegacións da cidade: La Audiencia de Valladolid envió al consejo la ejecutoria que 

fue retenido sobre si Damián Torres, executor de la dicha carta ejecutoria se excedió en 
cerrar la plaza y calles y si hubo exceso del ejecutor en haber cerrado la plaza y calles y 
se le debe mandar demoler y derribar y ponerla como estaba antes de que se mandase 
cerrar al ejecutar lo 1º porque se el Damián sólo podía das al obispo la posesión de plaza 
dejándola en la forma que estaba antes, por la ciudad apeló y debió de haberse 
suspendido la ejecución y que no pudo tomar fundamente en la información que dio el 
Obispo en que algunos testigos quisieron decir que había sido cerrado, porque la ciudad 
probó lo contrario con muchos testigos mayores y estando por lo menos dudoso el dercho 
de ambas partes por la contradicción de las probanzas y debió remitirlas a la Audiencia’. 
[Marzo 1595] 

 
O 22 de febreiro, o propio don Rodrigo de Arroyo, rexedor de Ourense, pide ‘que se 

mande ver el decreto y ejecutarlo porque resulta de interés para la Ciudad’ e ‘que con la 
dicha concordia se atajan muchos gastos que la ciudad no puede sustentar’. 

 
Puntuación 
Valoraranse os seguintes aspectos na representación: 
-a capacidade de entender e defender o punto de vista defendido,  
-a capacidade de réplica á outra parte,  
-a énfase e o nivel interpretativo,  
- a espontaneidade e a orixinalidade 
-a posta en escena. 
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O xurado tomará notas de acordo cos criterios sinalados e ó final das catro 
representacións emitirá a puntuación global da xornada en función deste baremo: 1º 24. 2º 
21. 3º 18. 4º 15. 5º 12. 6º 9. 7º 6. 8º 3. 

 
PROBA SEMANAL Nº3 O PREITO DO CURRAL 
DÍA 
EQUIPO 
Puntuación final 
 
Duración 
1 hora en total; tempo de preparación 30 min. e de representación teatral entre 5 e 10 

min. Ademáis, desa hora terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 
?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 

interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 
?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  

 
Espazo 
Pórtico do Museo Arqueolóxico situado na rúa Bispo Carrascosa. En caso de mal 

tempo haberá que prever poder contar cun recinto pechado alternativo (Liceo).  
 
Recursos materiais 
-Escenario (tarima); unha mesa e unha silla para o xuíz. 
-Disfraces da época: 1 de xuíz; 1 de alcalde e 5 de xentes do concello; 1 de bispo e 5 

de homes da Igrexa;  
-Uns dados. 
 
Recursos humanos e institucións implicadas 
-1 actor como xuíz; algúns actores como espectadores do xuízo. 
-1 monitor 
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PROBA Semanal 5. Versión A. ROTEIRO CARA Á MODERNIDADE 

 

 
Contexto histórico 
 
A partir de mediados do s. XIX prodúcese a expansión e a modernización da cidade, 

preparada pola desaparición da cerca e das portas no primeiro tercio do século. 
 
O trazado medieval anárquico mantívose practicamente inalterable ata ben entrado o 

século XIX; a partir de 1840 vanse controlar máis as obras de nova planta, esixindo planos 
de fachadas para a súa construción e móstrase tamén un interese crecente por facer 
reformas urbanísticas e mellorar o aspecto da cidade, que mantivo o seu ambiente rural ata 
ben entrada a centuria. Prodúcese a decadencia das obras de mecenado eclesiástico e a 
desaparición do nobiliario, que son substituídos pola iniciativa privada, e terán máis 
importancia as obras de arquitectura civil promovidas polas administracións públicas. 

 
Todos estes cambios son paralelos á desaparición da nobreza tradicional e á 

emerxencia dunha burguesía comerciante e ilustrada. 
 
O século XIX trouxo unha nova dinámica de expansión e crecemento urbano, dando 

lugar ó xermolo dun novo tipo de cidade máis consoante coa modernidade, que cristalizará 
completamente no século XX. Ó aumento demográfico hai que engadir a actividade 
comercial e manufactureira moderna, que se complementa coa economía tradicional e o 
fortalecemento da función administrativa que atrae novas actividades. O conxunto destes 
factores vese complementado co desenvolvemento das vías de comunicación; a 
construción da estrada de Vilacastín a Vigo nos anos 1860-63, traslada o “centro”, por vez 
primeira na historia, da Praza Maior á estrada, que na súa parte urbana era coñecida como 
a Rúa do Progreso. Esta rúa polariza no último tercio do XIX, toda a modernidade, 
actividades comerciais e adiantos tecnolóxicos que chegan da primeira e da segunda 
revolución industrial; alí, ós dous lados da nova rúa vaise instalando a nova burguesía e 
tamén se constrúen os edificios necesarios para albergar as novas funcións: Pazo de 
Xustiza, Pazo da Deputación, Cárcere Provincial, Pazo Episcopal e Seminario Conciliar; 
alí trasládase a vida comercial: almacéns, mesóns, hoteis, tendas, oficinas, escritorios, 
bancos, saídas de carruaxes... O progreso é un concepto e un símbolo materializado no 
nome desta rúa, que percorre a cidade na marxe dereita do río Barbaña, do Posío ó Campo 
dos Remedios.  

 
Tamén a inauguración da estación de ferrocarril en 1882, á outra beira do río, no 

concello de Canedo, foi un factor importantísimo configurador do crecemento económico 
e espacial, xa que por vez primeira a cidade dá o salto ó outro lado do río, incorporando o 
Miño á organización urbana. Nesta última parte do século, a cidade, cambia a tendencia do 
esquema centrípeto urbano, arredor dos edificios principais: Praza Maior, Pazo episcopal e 
Catedral, por outro centrífugo, coa estrada, o ferrocarril e o río como elementos directores, 
situados na periferia do Centro Histórico. 
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Neste contexto existían estruturas urbanas herdadas da Idade Media, que agora 
carecen de sentido, como as portas de acceso á cidade, que son derrubadas contra o ano 
1837. Ó parecer, as construcións medievais e modernas, xeralmente de pallabarro, foron 
substituídas polas construcións de granito que caracterizan actualmente o casco histórico, 
as cales aínda que se axeitarían ó antigo trazado medieval das rúas, cambiarían as 
aliñacións das casas, facendo aquelas un pouco máis amplas.  

 
Outras obras de infraestrutura realizadas no XIX, foron as canalizacións das augas 

do Loña para fornecer as catro fontes existentes: a Fonte dos Coiros, a de San Cosme 
(antiga Fonte Arcada), a Fonte Nova e a Fonte do Rei, traballos que remataron en 1887. As 
rúas enlousáronse de granito a finais de século. 

 
A iluminación pública instálase no ano 1839 con lámpadas de aceite e cámbiase a 

petróleo en 1865; a eléctrica ten que esperar ata 1895.  
 
Este crecemento da cidade coincide politicamente coa Restauración e artisticamente 

cos movementos do modernismo, eclecticismo e neogoticismo, que deixan na cidade 
moitos e fermosos edificios a cabalo dos séculos XIX e XX, algúns xa desaparecidos ou en 
transo de desaparecer, erixidos por unha burguesía de procedencia diversa, aproveitando 
un importante florecer económico do comercio e da banca. Os artífices destas obras de arte 
foron os arquitectos José Antonio Queralt, Antonio Crespo López. Antonio Seara y Pujol, 
Daniel Vázquez Gulías, Emilio Meruédano e Juan Darriba. Deste grupo, os máis prolíficos 
e de maior capacidade creativa e artística foron Daniel Vázquez Gulías e José Antonio 
Queralt.  

 
Argumento 
José Ignacio Santiago Junquera, maragato nacido en Zamora, é un coñecido 

fabricante de chocolates da vila. Este veciño anda a buscar un piso iluminado, moderno, 
con vistas e céntrico; unha finca que estea á altura da súa posición social. Conta con 
información privilexiada sobre varios edificios pero non sabe onde se atopan. Pídelle ós 
concursantes que os sitúen. 

 
Descrición 
A proba consiste en identificar os principais edificios ou elementos arquitectónicos 

do modernismo ourensán. 
 
Obxectivos 
Descubrir a extraordinaria presencia do estilo modernista en Ourense e o rexurdir da 

cidade a finais do século XIX e principios do XX, crecendo en dirección norte cara á Ponte 
Vella. 

 
Desenvolvemento 
A partir de documentación gráfica, os concursantes deberán descubrir e identificar 

unha serie de elementos construtivos e decorativos propios do estilo modernista. 
 
O personaxe que introduce ós concursantes no xogo é José Ignacio Santiago 

Junquera, maragato nacido en Zamora, e coñecido fabricante de chocolates da vila. Este 
adiñeirado  veciño busca un piso iluminado, moderno, con vistas e céntrico; unha finca que 
estea á altura da súa posición social. Conta con información privilexiada sobre varios 
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edificios (fotos parciais) pero non sabe onde se atopan. Pídelle ós concursantes que os 
sitúen e a cambio daralles unha boa gratificación... (ou quizais unha mostra dos seus 
produtos). Os cartos non son problema para un emprendedor coma el nestes tempos de 
progreso. 

 
Itinerario A: 
 
1-Praza Maior  
2-Casa Junquera (edificio Caixanova), Avenida de Pontevedra, nº 9  
3-Paseo, nº 4: Antigo Hotel Miño (sede CaixaGalicia) 
4-Paseo nº15, Librería de ‘La Región’ 
5-Paseo, nº 21 
6-Capitán Eloy, nº 28  
7-Cardeal Quiroga, nº 2  
8-Progreso, nº 109 
 
Consignas de partida 
-Documentación gráfica dos elementos arquitectónicos. 
-Trazos esenciais do estilo modernista: 
 
Por Modernismo enténdese o movemento artístico que se desenvolveu en toda 

Europa a finais do século XIX e comezos do XX, definido como o estilo complexo e 
innovador propio da nova burguesía. Tamén se denominou ‘Art Nouveau’. En España, 
quizais o máis orixinal dos seus expoñentes foi Antoni Gaudí. Foi, sobre todo, un estilo 
decorativo e como tal se empregou tamén con grande éxito en metalistería, xoiería, 
cristalerías e ilustración de libros 

 
Na arquitectura destaca o emprego dos seguintes materiais: ferro, vidro e madeira. 

Este estilo ornamental utiliza liñas curvas, decoración vexetal ou formas fantásticas. Con 
este elementos creábanse rechamantes e oramentais fachadas, provistas de: balcóns de 
ferro; galerías de madeira; vidros de cores; relevos, columnas e ménsulas, etc. 

 
Puntuación 
Os concursantes deberán anotar nun cuestionario: a rúa e o número/s onde se atopan 

os elementos dos edificios fotografiados; daranse 3 puntos por resposta correcta. 
 
PROBA SEMANAL Nº4 VERSIÓN A ROTEIRO CARA Á MODERNIDADE 
DÍA 
EQUIPO 
EXERCICIO PUNTUACIÓN PARCIAL 
Praza Maior  

Casa Junquera (Caixanova), Avda.  
Pontevedra, nº 9 

 

Paseo, nº 4: Antigo Hotel Miño 
(CaixaGalicia) 

 

Paseo nº15, Librería de ‘La Región’  
Paseo, nº 21  
Capitán Eloy, nº 28  



Urbis, Aventura Urbana 
Ourense 2004 (1ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 39

Cardeal Quiroga, nº 2  
Progreso, nº 109  

Puntuación final 
 
Duración 
1 hora. Desa hora terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 

?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  
 
Espazo 
Praza Maior, Avenida de Pontevedra, Paseo, Capitán Eloy, Cardeal Quiroga e 

Progreso. 
 
Recursos materiais 
-carpeta coas fotografías 
-cuestionario 
-cadernos e lapis 
 
Recursos humanos e institucións implicadas 
-1 actor, representando a José Ignacio Santiago Junquera;  
-1 monitor. 
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PROBA Semanal 5. Versión B. ROTEIRO CARA Á MODERNIDADE 

 

 
Contexto histórico 
 
A partir de mediados do s. XIX prodúcese a expansión e a modernización da cidade, 

preparada pola desaparición da cerca e das portas no primeiro tercio do século. 
 
O trazado medieval anárquico mantívose practicamente inalterable ata ben entrado o 

século XIX; a partir de 1840 vanse controlar máis as obras de nova planta, esixindo planos 
de fachadas para a súa construción e móstrase tamén un interese crecente por facer 
reformas urbanísticas e mellorar o aspecto da cidade, que mantivo o seu ambiente rural ata 
ben entrada a centuria. Prodúcese a decadencia das obras de mecenado eclesiástico e a 
desaparición do nobiliario, que son substituídos pola iniciativa privada, e terán máis 
importancia as obras de arquitectura civil promovidas polas administracións públicas. 

 
Todos estes cambios son paralelos á desaparición da nobreza tradicional e á 

emerxencia dunha burguesía comerciante e ilustrada. 
 
O século XIX trouxo unha nova dinámica de expansión e crecemento urbano, dando 

lugar ó xermolo dun novo tipo de cidade máis consoante coa modernidade, que cristalizará 
completamente no século XX. Ó aumento demográfico hai que engadir a actividade 
comercial e manufactureira moderna, que se complementa coa economía tradicional e o 
fortalecemento da función administrativa que atrae novas actividades. O conxunto destes 
factores vese complementado co desenvolvemento das vías de comunicación; a 
construción da estrada de Vilacastín a Vigo nos anos 1860-63, traslada o “centro”, por vez 
primeira na historia, da Praza Maior á estrada, que na súa parte urbana era coñecida como 
a Rúa do Progreso. Esta rúa polariza no último tercio do XIX, toda a modernidade, 
actividades comerciais e adiantos tecnolóxicos que chegan da primeira e da segunda 
revolución industrial; alí, ós dous lados da nova rúa vaise instalando a nova burguesía e 
tamén se constrúen os edificios necesarios para albergar as novas funcións: Pazo de 
Xustiza, Pazo da Deputación, Cárcere Provincial, Pazo Episcopal e Seminario Conciliar; 
alí trasládase a vida comercial: almacéns, mesóns, hoteis, tendas, oficinas, escritorios, 
bancos, saídas de carruaxes... O progreso é un concepto e un símbolo materializado no 
nome desta rúa, que percorre a cidade na marxe dereita do río Barbaña, do Posío ó Campo 
dos Remedios.  

 
Tamén a inauguración da estación de ferrocarril en 1882, á outra beira do río, no 

concello de Canedo, foi un factor importantísimo configurador do crecemento económico 
e espacial, xa que por vez primeira a cidade dá o salto ó outro lado do río, incorporando o 
Miño á organización urbana. Nesta última parte do século, a cidade, cambia a tendencia do 
esquema centrípeto urbano, arredor dos edificios principais: Praza Maior, Pazo episcopal e 
Catedral, por outro centrífugo, coa estrada, o ferrocarril e o río como elementos directores, 
situados na periferia do Centro Histórico. 
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Neste contexto existían estruturas urbanas herdadas da Idade Media, que agora 
carecen de sentido, como as portas de acceso á cidade, que son derrubadas contra o ano 
1837. Ó parecer, as construcións medievais e modernas, xeralmente de pallabarro, foron 
substituídas polas construcións de granito que caracterizan actualmente o casco histórico, 
as cales aínda que se axeitarían ó antigo trazado medieval das rúas, cambiarían as 
aliñacións das casas, facendo aquelas un pouco máis amplas.  

 
Outras obras de infraestrutura realizadas no XIX, foron as canalizacións das augas 

do Loña para fornecer as catro fontes existentes: a Fonte dos Coiros, a de San Cosme 
(antiga Fonte Arcada), a Fonte Nova e a Fonte do Rei, traballos que remataron en 1887. As 
rúas enlousáronse de granito a finais de século. 

 
A iluminación pública instálase no ano 1839 con lámpadas de aceite e cámbiase a 

petróleo en 1865; a eléctrica ten que esperar ata 1895.  
 
Este crecemento da cidade coincide politicamente coa Restauración e artisticamente 

cos movementos do modernismo, eclecticismo e neogoticismo, que deixan na cidade 
moitos e fermosos edificios a cabalo dos séculos XIX e XX, algúns xa desaparecidos ou en 
transo de desaparecer, erixidos por unha burguesía de procedencia diversa, aproveitando 
un importante florecer económico do comercio e da banca. Os artífices destas obras de arte 
foron os arquitectos José Antonio Queralt, Antonio Crespo López. Antonio Seara y Pujol, 
Daniel Vázquez Gulías, Emilio Meruédano e Juan Darriba. Deste grupo, os máis prolíficos 
e de maior capacidade creativa e artística foron Daniel Vázquez Gulías e José Antonio 
Queralt.  

 
Argumento 
José Ignacio Santiago Junquera, maragato nacido en Zamora, é un coñecido 

fabricante de chocolates da vila. Este veciño anda a buscar un piso iluminado, moderno, 
con vistas e céntrico; unha finca que estea á altura da súa posición social. Conta con 
información privilexiada sobre varios edificios pero non sabe onde se atopan. Pídelle ós 
concursantes que os sitúen. 

 
Descrición 
A proba consiste en identificar os principais edificios ou elementos arquitectónicos 

do modernismo ourensán. 
 
Obxectivos 
Descubrir a extraordinaria presencia do estilo modernista en Ourense e o rexurdir da 

cidade a finais do século XIX e principios do XX, crecendo en dirección norte cara á Ponte 
Vella. 

 
Desenvolvemento 
A partir de documentación gráfica, os concursantes deberán descubrir e identificar 

unha serie de elementos construtivos e decorativos propios do estilo modernista. 
 
O personaxe que introduce ós concursantes no xogo é José Ignacio Santiago 

Junquera, maragato nacido en Zamora, e coñecido fabricante de chocolates da vila. Este 
adiñeirado  veciño busca un piso iluminado, moderno, con vistas e céntrico; unha finca que 
estea á altura da súa posición social. Conta con información privilexiada sobre varios 
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edificios (fotos parciais) pero non sabe onde se atopan. Pídelle ós concursantes que os 
sitúen e a cambio daralles unha boa gratificación... (ou quizais unha mostra dos seus 
produtos). Os cartos non son problema para un emprendedor coma el nestes tempos de 
progreso. 

Itinerario : 
1-Cardeal Quiroga, nº 31 
2-Cardeal Quiroga, nº2 
3-Paseo, nº 19 
4-Paseo, nº 24 
5-Praza Maior  
6-Progreso, nº 34 
7-San Domingos, nº 24 
8-Praza do Trigo nº 2 
 
Consignas de partida 
-Documentación gráfica dos elementos arquitectónicos. 
-Trazos esenciais do estilo modernista: 
 
Por Modernismo enténdese o movemento artístico que se desenvolveu en toda 

Europa a finais do século XIX e comezos do XX, definido como o estilo complexo e 
innovador propio da nova burguesía. Tamén se denominou ‘Art Nouveau’. En España, 
quizais o máis orixinal dos seus expoñentes foi Antoni Gaudí. Foi, sobre todo, un estilo 
decorativo e como tal se empregou tamén con grande éxito en metalistería, xoiería, 
cristalerías e ilustración de libros 

 
Na arquitectura destaca o emprego dos seguintes materiais: ferro, vidro e madeira. 

Este estilo ornamental utiliza liñas curvas, decoración vexetal ou formas fantásticas. Con 
este elementos creábanse rechamantes e oramentais fachadas, provistas de: balcóns de 
ferro; galerías de madeira; vidros de cores; relevos, columnas e ménsulas, etc. 

 
Puntuación 
 
Os concursantes deberán anotar nun cuestionario: a rúa e o número/s onde se atopan 

os elementos dos edificios fotografados; daranse 3 puntos por resposta correcta. 
 
PROBA SEMANAL Nº4 VERSIÓN B ROTEIRO CARA Á MODERNIDADE 
DÍA 
EQUIPO 
EXERCICIO PUNTUACIÓN PARCIAL 
Cardeal Quiroga, nº 31  
Cardeal Quiroga, nº2  
Paseo, nº 19  
Paseo, nº 24  
Praza Maior  
Progreso, nº 34  
San Domingos, nº 24  
Praza do Trigo, nº 2  
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Puntuación final 
 
Duración 
1 hora. Desa hora terá que adicarse un mínimo de 20 min para: 

?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 10 min.  
 
Espazo 
Cardeal Quiroga, Paseo, Praza Maior, Progreso, San Domingos, Praza do Trigo. 
 
Recursos materiais 
-carpeta coas fotografías 
-cuestionario 
-cadernos e lapis 
 
Recursos humanos e institucións implicadas 
-1 actor, representando a José Ignacio Santiago Junquera;  
-1 monitor. 
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SEGUNDA PARTE 

 
PROBAS FINAIS (SÁBADO) 
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PROBA FINAL 1. VERSIÓN A: MILLE PASSUUM AURIENSIS  

 

 

Contexto histórico 

Situámonos no contexto histórico que explica o nacemento da vila ourensá. Na súa 
orixe conflúen varios factores que se interrelacionan, pero sobresaen dous elementos 
claves: a auga e a posición estratéxica como cruce de camiños. Así temos os mananciais 
das augas termais das Burgas, e a encrucillada de camiños naturais entre antigos castros e a 
ponte que permite o paso do río Miño, nunha vía secundaria que desde Baños de Bande 
enlazaba Lugo coa vía XVIII do Itinerario de Antonino (que unía Braga e Astorga).  

Todos os achados demostran a ocupación romana desde finais do século I ata o 
último tercio do III d. C. 

Unha vez rematada a conquista do territorio galaico (a finais do século I a. C.), era 
indispensable, para facilitar o dominio efectivo da rexión, trazar unha serie de vías que 
puxesen en comunicación as capitais das circunscricións –conventus iuridici- nas que se 
dividía o Noroeste (Braga, Lugo e Astorga). Tres eran as vías principias que unían Braga 
con Lugo e Astorga. A vía XVIII (Vía Nova) de Braga a Astorga por Ourense; vía XIX de 
Braga a Lugo, polo interior, e desde aí a Astorga; Vía XX, per loca marítima, une tamén 
Braga con Lugo e Astorga, seguindo un camiño costeiro. 

Para completar estas tres grandes rutas, Roma trazou toda unha serie de camiños 
secundarios. Primeiro, estes asumían un carácter eminentemente militar, ante a necesidade 
de controlar certas áreas, pero co avance da romanización o obxectivo primordial será, 
máis ben, a promoción económica das comarcas, en especial das ricas en metais. 

Pouco a pouco fóronse abrindo outras vías menores ou secundarias para ir 
incorporando novas vilas a esta rede de comunicación. Unha das vías secundarias máis 
relevantes ía de Baños de Bande (Aquae Querquennae) a Ourense e de aí ata Lugo.  

As vías galaicas son similares ás doutras rexións do Imperio. O seu ancho varía 
moito, entre 1,5 m (o mínimo para o paso dun carro) e os 5 m. Normalmente o pavimento 
constaba de varias capas; as capas eran máis grosas no centro que nos bordos para facilitar 
a drenaxe. O firme estaba constituído por lousas sobre un armazón de madeira e area para 
recubrir os desniveis. 

As vías medíanse en millas (mil pasos ou mille passuum), equivalentes 
aproximadamente a 1.481,5 m. Para marcar as distancias situaban miliarios, pedras que 
indicaban a distancia existente desde o lugar ata a capital do conventus ou circunscrición 
administrativa. Nesta vía secundaria atopouse un deles. 

 

Argumento 

Dous soldados introducen ós participantes na proba: trátase dos lexionarios que 
atopáramos dedicando un exvoto ás Ninfas: Silonius Silanus, signífer (portaestandarte) da 
cohorte I Gallica Civium Romanorum e Aurelius Flavus, centurión da mesma unidade. 
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Eles están a recrutar novos homes para o exército romano e queren probar as habilidades 
dos concursantes. Deste xeito, propóñenlles percorrer unha milla romana, equipados coa 
indumentaria militar (casco, lanza...), como parte do adestramento dun soldado do 
Imperio. 

Descrición 

Os concursantes percorrerán unha milla romana (1.481,5 m), a través da antiga vía 
secundaria da vía XVIII.  

Obxectivos 

Actividade deportiva, traballo en equipo; coñecer a primeira vía de comunicación da 
cidade de tempos dos romanos. 

Desenvolvemento 

Os participantes deberán percorrer unha milla romana ó longo da antiga vía; 
participarán como mínimo tres membros do equipo, sumándose o tempo do 1º e do 3º. 

Dous soldados son quen introducen ós participantes na proba: trátase dos lexionarios 
que atopáramos dedicando un exvoto ás Ninfas: Silonius Silanus, signífer (portaestandarte) 
da cohorte I Gallica Civium Romanorum e Aurelius Flavus, centurión da mesma unidade. 
Eles están a recrutar novos homes para o exército romano e queren probar as habilidades 
dos concursantes. Deste xeito, propóñenlles percorrer unha milla romana, equipados coa 
indumentaria militar (casco, lanza...), como parte do adestramento dun soldado do 
Imperio. 

Consignas de partida 

Informarase ós corredores do itinerario e da súa extensión, así como da importancia 
de chegar co equipamento completo. 

Itinerario: Saída en Posío; Rúa do Vilar; Cervantes, A Barreira, Lamas Carvajal, 
Cruz Vermella, Progreso ata a Meta (Ponte Vella). 

Puntuación 

Valórase o tempo empregado, sumándose os tempos do 1º e do 3º de cada equipo.  

1º/24 puntos, 2º/20, 3º/16, 4º/12, 5º/8. 

Tamén se penaliza a perda ou estrago dalgunha peza do equipamento con 2 puntos 
por peza. 

 

PROBA FINAL 1. VERSIÓN A: MILLE PASSUUM AURIENSIS 

DÍA 

EQUIPO Nº 

Posto na carreira Penalizacións 

  

Puntuación final 
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Duración 

50 minutos. Deste tempo terá que adicarse un mínimo de 15 min para: 
?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 

interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 
?? Explicación da proba polo monitor/a: 5 min.  

 

Espazo 

Percorrido pola antiga vía romana: saída en Posío; Rúa do Vilar; Cervantes, A 
Barreira, Lamas Carvajal, Cruz Vermella, Progreso ata a Meta (Ponte Vella). 

Recursos materiais 

Uniformes lexionarios: roupas, cascos, lanzas, escudos... 

Recursos humanos e institucións implicadas 

-2 actores como lexionarios;  

-2 monitores (1 na saída e 1 na meta) 
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PROBA FINAL 1. VERSIÓN B: MILLE PASSUUM AURIENSIS  

 

 

Contexto histórico 

Situámonos no contexto histórico que explica o nacemento da vila ourensá. Na súa 
orixe conflúen varios factores que se interrelacionan, pero sobresaen dous elementos 
claves: a auga e a posición estratéxica como cruce de camiños. Así temos os mananciais 
das augas termais das Burgas, e a encrucillada de camiños naturais entre antigos castros e a 
ponte que permite o paso do río Miño, nunha vía secundaria que desde Baños de Bande 
enlazaba Lugo coa vía XVIII do Itinerario de Antonino (que unía Braga e Astorga).  

Todos os achados demostran a ocupación romana desde finais do século I ata o 
último tercio do III d. C. 

Unha vez rematada a conquista do territorio galaico (a finais do século I a. C.), era 
indispensable, para facilitar o dominio efectivo da rexión, trazar unha serie de vías que 
puxesen en comunicación as capitais das circunscricións –conventus iuridici- nas que se 
dividía o Noroeste (Braga, Lugo e Astorga). Tres eran as vías principias que unían Braga 
con Lugo e Astorga. A vía XVIII (Vía Nova) de Braga a Astorga por Ourense; vía XIX de 
Braga a Lugo, polo interior, e desde aí a Astorga; Vía XX, per loca marítima, une tamén 
Braga con Lugo e Astorga, seguindo un camiño costeiro. 

Para completar estas tres grandes rutas, Roma trazou toda unha serie de camiños 
secundarios. Primeiro, estes asumían un carácter eminentemente militar, ante a necesidade 
de controlar certas áreas, pero co avance da romanización o obxectivo primordial será, 
máis ben, a promoción económica das comarcas, en especial das ricas en metais. 

Pouco a pouco fóronse abrindo outras vías menores ou secundarias para ir 
incorporando novas vilas a esta rede de comunicación. Unha das vías secundarias máis 
relevantes ía de Baños de Bande (Aquae Querquennae) a Ourense e de aí ata Lugo.  

As vías galaicas son similares ás doutras rexións do Imperio. O seu ancho varía 
moito, entre 1,5 m (o mínimo para o paso dun carro) e os 5 m. Normalmente o pavimento 
constaba de varias capas; as capas eran máis grosas no centro que nos bordos para facilitar 
a drenaxe. O firme estaba constituído por lousas sobre un armazón de madeira e area para 
recubrir os desniveis. 

As vías medíanse en millas (mil pasos ou mille passuum), equivalentes 
aproximadamente a 1.481,5 m. Para marcar as distancias situaban miliarios, pedras que 
indicaban a distancia existente desde o lugar ata a capital do conventus ou circunscrición 
administrativa. Nesta vía secundaria atopouse un deles. 

 

Argumento 

Dous soldados introducen ós participantes na proba: trátase dos lexionarios que 
atopáramos dedicando un exvoto ás Ninfas: Silonius Silanus, signífer (portaestandarte) da 
cohorte I Gallica Civium Romanorum e Aurelius Flavus, centurión da mesma unidade. 
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Eles están a recrutar novos homes para o exército romano e queren probar as habilidades 
dos concursantes. Deste xeito, propóñenlles percorrer unha milla romana, equipados coa 
indumentaria militar (casco, lanza...), como parte do adestramento dun soldado do 
Imperio. 

Descrición 

Os concursantes percorrerán unha milla romana (1.481,5 m), a través da antiga vía 
secundaria da vía XVIII.  

Obxectivos 

Actividade deportiva, traballo en equipo; coñecer a primeira vía de comunicación da 
cidade de tempos dos romanos. 

Desenvolvemento 

Os participantes deberán percorrer unha milla romana ó longo da antiga vía; 
participarán como mínimo tres membros do equipo, sumándose o tempo do 1º e do 3º. 

Dous soldados son quen introducen ós participantes na proba: trátase dos lexionarios 
que atopáramos dedicando un exvoto ás Ninfas: Silonius Silanus, signífer (portaestandarte) 
da cohorte I Gallica Civium Romanorum e Aurelius Flavus, centurión da mesma unidade. 
Eles están a recrutar novos homes para o exército romano e queren probar as habilidades 
dos concursantes. Deste xeito, propóñenlles percorrer unha milla romana, equipados coa 
indumentaria militar (casco, lanza...), como parte do adestramento dun soldado do 
Imperio. 

Consignas de partida 

Informarase ós corredores do itinerario e da súa extensión, así como da importancia 
de chegar co equipamento completo. 

Itinerario: saída na Ponte Vella; Progreso, Cruz Vermella, Lamas Carvajal, A 
Barreira, Cervantes, Rúa do Vilar; meta en Posío. 

Puntuación 

Valórase o tempo empregado, sumándose os tempos do 1º e do 3º de cada equipo.  

1º/24 puntos, 2º/20, 3º/16, 4º/12, 5º/8. 

Tamén se penaliza a perda ou estrago dalgunha peza do equipamento con 2 puntos 
por peza. 

 

PROBA FINAL 1. VERSIÓN B: MILLE PASSUUM AURIENSIS 

DÍA 

EQUIPO Nº 

Posto na carreira Penalizacións 

  

Puntuación final 
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Duración 

50 minutos. Deste tempo terá que adicarse un mínimo de 15 min para: 
?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 

interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 
?? Explicación da proba polo monitor/a: 5 min.  

Espazo 

Percorrido pola antiga vía romana: saída na Ponte Vella; Progreso, Cruz Vermella, 
Lamas Carvajal, A Barreira, Cervantes, Rúa do Vilar; meta en Posío. 

Recursos materiais 

Uniformes lexionarios: roupas, cascos, lanzas, escudos... 

Recursos humanos e institucións implicadas 

-2 actores como lexionarios;  

-2 monitores (1 na saída e 1 na meta) 
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PROBA FINAL 2. VERSIÓN A: AS FORMAS DA PEDRA SACRA 

 

  
Contexto histórico 

A catedral é a principal igrexa da cidade. A súa construción iniciouse a finais do 
século XII e principios do XIII –claro exemplo pois do románico de transición-, en tempo 
de don Pedro Seguín, e rematada, no principal, polo bispo don Lourenzo (cabeceira e 
naves, máis o Pórtico e a torre das campás).  

Concibida como catedral-fortaleza, sufriu constantes e continuas obras de 
ampliación, renovación e remodelación ata hoxe en día, facendo dela, como sinalou Otero 
Pedrayo, unha ‘sinfonía incompleta’. 

De finais do XIII e comezos do XIV é a Claustra Nova, que constitúe un dos máis 
fermosos espazos da Catedral e que nunca se rematou. 

Moi importante é a consolidación da catedral que, en 1545, “está muy sentida e 
desplomada e peligrosa para se querer caer e ansy está apuntalada e zimbrada e de tiene 
temor e sospecha de que venga presto a se caer”. O cabido nese ano acorda co mestre de 
cantería de Salamanca Rodrigo Gil de Hontañón asegurar a Igrexa, de modo que “no 
venga daño ni perjuicio a todo el otro edificio, crucero y cimborrio... ni en el paraíso dela 
iglesia...”. Así remodelouse o corpo da igrexa, a fachada principal, o pórtico do Paraíso, as 
bóvedas de crecería do pórtico e varios piares. Estas obras continúan con diversos mestres 
durante o século XVI; desde 1572 o arquitecto Juan de Herrera ocuparase da bóveda do 
Paraíso. 

Outra remodelación, no XVII, constrúe o deambulatorio coas súa capelas. 

A catedral en esencia responde a un románico de transición, con notables influencias 
compostelás; foi consagrada en 1188. De todas as portas, a sur que dá á Praza do Trigo, é a 
que mellor conserva a súa forma orixinal (s. XII), só alterada pola torre (XVI). A portada 
norte sufriu un ataque a fins do XV e ó restaurase conxugou elementos románicos con 
outros góticos tardíos (o mesmo cá capela de San Xoán) A portada oeste foi remodelada 
no s. XVI, cando se lle engadiron as portas e os contrafortes. 

A catedral era a fortaleza predominante no conxunto urbano, visible desde lonxe 
como representante do poder espiritual e relixiosos da diocese: provista desde finais do 
século XII ou comezos do XIII de torres e fortificacións que se estendían polas bóvedas da 
nave do cruceiro (aínda hoxe visibles desde o exterior, se ben lixeiramente transformadas 
para soster os tellados). 

Argumento 

Un bispo ourensá da segunda metade do século XVI, Fernando Tricio de Arenzana, 
moi preocupado -como os seus antecesores e todo o cabido- polo estado de conservación 
da catedral está decidido a emprender reformas no edificio. O paso implacable do tempo e 
algunha que outra desgracia (como o ataque do conde de Benavente á portada norte, en 
1471) puxeron en perigo algunhas estruturas da obra. 
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Esta figura fálalles ós concursantes da importante evolución sufrida ó longo dos anos 
pola vella catedral, que atesoura diversos estilos artísticos e arquitectónicos de diferentes 
etapas. O bispo preséntalles o reto de atopar algúns dos elementos máis características das 
diversas etapas construtivas do principal templo da vila. 

Descrición 

Busca e identificación de elementos arquitectónicos e artísticos que definan os 
diferentes estilos e épocas construtivas da catedral ourensá, no seu exterior. 

Obxectivos 

Coñecer a evolución no tempo do principal espazo relixioso da cidade e a súa 
función tamén defensiva. Lembrar os trazos básicos dos diferentes estilos artísticos 
románico, gótico, renacentista, barroco... 

Desenvolvemento 

O personaxe que introduce na proba ós concursantes é un bispo ourensá da segunda 
metade do século XVI, Fernando Tricio de Arenzana, moi preocupado polo estado de 
conservación da catedral e decidido a emprender reformas no edificio.  

Esta figura fálalles ós concursantes da importante evolución sufrida ó longo dos anos 
pola vella catedral, que atesoura diversos estilos artísticos e arquitectónicos de diferentes 
etapas. O bispo preséntalles o reto de atopar algúns dos elementos máis características das 
diversas etapas construtivas do principal templo da vila. 

A partir de fotos que se lles facilitarán os concursantes, este deben identificar 
elementos arquitectónicos e artísticos que definen diversos estilos artísticos no exterior da 
catedral ourensá. 

Elementos:  

1. Románico: ameas (elemento defensivo-fachada sur-) 

2. Escultura gótica: David, fachada oeste 

3. Renacentista: ciborio (s. XVI) 

4. Renacentista: rosetón (fachada norte) 

5. Barroco: escalinata (fachada norte) 

6. Románico(escultura): portada sur 

 

Preguntas para cada foto: 

-Lugar preciso ó que corresponde a fotografía, que se ha de situar na planta ou 
alzado correspondentes. 

-Estilo arquitectónico ó que corresponde. 

Consignas de partida 

-Fotos dos elementos artísticos e construtivos que deberán identificar e situar os 
concursantes. 

-Trazos básicos para a identificación de cada estilo. 
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Duración 

50 minutos. Deste tempo terá que adicarse un mínimo de 15 min para: 
?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 

interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 
?? Explicación da proba polo monitor/a: 5 min.  

Puntuación 

O tempo non computa (establécese unha duración máximo de ¾ hora).  

Daranse 4 puntos como máximo por cada fotografía identificada (2 pola 
identificación no plano ou alzado e 2 máis por definir o estilo). En total, 24 puntos como 
puntuación máxima. 

 

PROBA FINAL 2. VERSIÓN A: AS FORMAS DA PEDRA SACRA 

DÍA 

EQUIPO Nº 

Elemento  Identificación 
plano/alzado 

Definición do estilo 

Ameas (fachada sur)   

David (fachada O.)   

Ciborio (renacentista)   

Rosetón N. (renac)   

Escalinata N. (barroca)   

Portada S. (escultura)    

Puntuación final 

 

Espazo 

Exterior da catedral  

Recursos materiais 

-carpeta coas fotografías planta e alzados da catedral; 

-follas co cuestionario;  

-cadernos e lapis. 

Recursos humanos e institucións implicadas 

-un actor que represente ó bispo 

-un monitor 
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PROBA FINAL 2. VERSIÓN B: AS FORMAS DA PEDRA SACRA 

 

  
Contexto histórico 

A catedral é a principal igrexa da cidade. A súa construción iniciouse a finais do 
século XII e principios do XIII –claro exemplo pois do románico de transición-, en tempo 
de don Pedro Seguín, e rematada, no principal, polo bispo don Lourenzo (cabeceira e 
naves, máis o Pórtico e a torre das campás).  

Concibida como catedral-fortaleza, sufriu constantes e continuas obras de 
ampliación, renovación e remodelación ata hoxe en día, facendo dela, como sinalou Otero 
Pedrayo, unha ‘sinfonía incompleta’. 

De finais do XIII e comezos do XIV é a Claustra Nova, que constitúe un dos máis 
fermosos espazos da Catedral e que nunca se rematou. 

Moi importante é a consolidación da catedral que, en 1545, “está muy sentida e 
desplomada e peligrosa para se querer caer e ansy está apuntalada e zimbrada e de tiene 
temor e sospecha de que venga presto a se caer”. O cabido nese ano acorda co mestre de 
cantería de Salamanca Rodrigo Gil de Hontañón asegurar a Igrexa, de modo que “no 
venga daño ni perjuicio a todo el otro edificio, crucero y cimborrio... ni en el paraíso dela 
iglesia...”. Así remodelouse o corpo da igrexa, a fachada principal, o pórtico do Paraíso, as 
bóvedas de crecería do pórtico e varios piares. Estas obras continúan con diversos mestres 
durante o século XVI; desde 1572 o arquitecto Juan de Herrera ocuparase da bóveda do 
Paraíso. 

Outra remodelación, no XVII, constrúe o deambulatorio coas súa capelas. 

A catedral en esencia responde a un románico de transición, con notables influencias 
compostelás; foi consagrada en 1188. De todas as portas, a sur que dá á Praza do Trigo, é a 
que mellor conserva a súa forma orixinal (s. XII), só alterada pola torre (XVI). A portada 
norte sufriu un ataque a fins do XV e ó restaurase conxugou elementos románicos con 
outros góticos tardíos (o mesmo cá capela de San Xoán) A portada oeste foi remodelada 
no s. XVI, cando se lle engadiron as portas e os contrafortes. 

A catedral era a fortaleza predominante no conxunto urbano, visible desde lonxe 
como representante do poder espiritual e relixiosos da diocese: provista desde finais do 
século XII ou comezos do XIII de torres e fortificacións que se estendían polas bóvedas da 
nave do cruceiro (aínda hoxe visibles desde o exterior, se ben lixeiramente transformadas 
para soster os tellados). 

Argumento 

Un bispo ourensá da segunda metade do século XVI, Fernando Tricio de Arenzana, 
moi preocupado -como os seus antecesores e todo o cabido- polo estado de conservación 
da catedral está decidido a emprender reformas no edificio. O paso implacable do tempo e 
algunha que outra desgracia (como o ataque do conde de Benavente á portada norte, en 
1471) puxeron en perigo algunhas estruturas da obra. 



Urbis, Aventura Urbana 
Ourense 2004 (1ª edición) 

 

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) 55

Esta figura fálalles ós concursantes da importante evolución sufrida ó longo dos anos 
pola vella catedral, que atesoura diversos estilos artísticos e arquitectónicos de diferentes 
etapas. O bispo preséntalles o reto de atopar algúns dos elementos máis características das 
diversas etapas construtivas do principal templo da vila. 

 
Descrición 

Busca e identificación de elementos arquitectónicos e artísticos que definan os 
diferentes estilos e épocas construtivas da catedral ourensá, no seu exterior. 

Obxectivos 

Coñecer a evolución no tempo do principal espazo relixioso da cidade e a súa 
función tamén defensiva. Lembrar os trazos básicos dos diferentes estilos artísticos 
románico, gótico, renacentista, barroco... 

Desenvolvemento 

O personaxe que introduce na proba ós concursantes é un bispo ourensá da segunda 
metade do século XVI, Fernando Tricio de Arenzana, moi preocupado polo estado de 
conservación da catedral e decidido a emprender reformas no edificio.  

Esta figura fálalles ós concursantes da importante evolución sufrida ó longo dos anos 
pola vella catedral, que atesoura diversos estilos artísticos e arquitectónicos de diferentes 
etapas. O bispo preséntalles o reto de atopar algúns dos elementos máis características das 
diversas etapas construtivas do principal templo da vila. 

A partir de fotos que se lles facilitarán os concursantes, este deben identificar 
elementos arquitectónicos e artísticos que definen diversos estilos artísticos no exterior da 
catedral ourensá. 

Elementos:  

1. Románico: torre (elemento defensivo-fachada norte-) 

2. Románico: contraforte 

3. Gótico flamíxero: ventá da capela de San Xoán 

4. Renacentista: rosetón (fachada oeste) 

5. Relevo de San Martiño (nun contraforte ó sudoeste)  

6. Románico (escultura): portada norte 

 

Preguntas para cada foto: 

-Lugar preciso ó que corresponde a fotografía, que se ha de situar na planta ou 
alzado correspondentes. 

-Estilo arquitectónico ó que corresponde. 

 

Consignas de partida 

-Fotos dos elementos artísticos e construtivos que deberán identificar e situar os 
concursantes. 
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-Trazos básicos para a identificación de cada estilo. 

Duración 

50 minutos. Deste tempo terá que adicarse un mínimo de 15 min para: 
?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 

interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 
?? Explicación da proba polo monitor/a: 5 min.  

Puntuación 

O tempo non computa (establécese unha duración máximo de ¾ hora).  

Daranse 4 puntos como máximo por cada fotografía identificada (2 pola 
identificación no plano ou alzado e 2 máis por definir o estilo). En total, 24 puntos como 
puntuación máxima. 

 

PROBA FINAL 2. VERSIÓN B: AS FORMAS DA PEDRA SACRA 

DÍA 

EQUIPO Nº 

Elemento  Identificación 
plano/alzado 

Definición do estilo 

Torre (fachada norte)   

Contraforte (románico)   

Ventá capela San Xoán   

Rosetón O.(renac.)   

San Martiño (SO)   

Portada N (románico)   

Puntuación final 

 

Espazo 

Exterior da catedral. 

Recursos materiais 

-carpeta coas fotografías planta e alzados da catedral; 

-follas co cuestionario;  

-cadernos e lapis. 

Recursos humanos e institucións implicadas 

-un actor que represente ó bispo. 

-un monitor. 
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PROBA FINAL 3. MONUMENTA TEMPUS MUTAT 

 

 

Contexto histórico 

A expansión e crecemento e crecemento que experimenta cidade a finais do século 
XIX e principios do XX motiva cambios importantes no seu urbanismo. 

No primeiro tercio do século XX trasládase ó Parque de San Lázaro (novo centro 
urbano) a igrexa do Convento de San Francisco (1927); o cruceiro da Alameda do 
Cruceiro de 1710, trasládase á Praza da Madalena; tráense varias fontes barrocas dos 
Mosteiros de Oseira e Ribas de Sil para adornar prazas e xardíns (a fonte da Praza do 
Ferro, a fonte da Praza Bispo Cesáreo que primeiro estivo no Xardín do Posío, a fonte do 
Parque de San Lázaro); lévase ás Burgas a antiga imaxe da Nosa Sra. Do Posío, que se 
coloca nunha furna coa advocación de Nosa Sra. do Carme.  

 

As fontes eran algo esencial nunha cidade na que escaseaban as augas. As poucas 
que había, fosen de pozos, minas e mananciais, secaban no verán e non sempre eran 
potables. No século XIX, debido á desamortización, foron traídas a Ourense fontes dos 
mosteiros de Oseira e Ribas de Sil que se puxeron na Praza do Ferro, no Xardín do Posío, 
logo trasladada á Praza do Bispo Cesáreo, e Parque de San Lázaro; esta moi desfigurada ó 
quedar sen baseamento e cun estanque engadido.  

Hospital de San Roque (ou da Misericordia). Situado fóra da cidade, máis abaixo 
da Horta do Concello e extramuros (aproximadamente no solar da actual Casa de Correos) 
pero moi preto do centro da cidade. Foi fundación conxunta do Concello e do bispo don 
Francisco Blanco para substituír ós vellos albergues e no tempo dunha epidemia de peste 
polos anos 1556-65. Este hospital incorporou tamén o fundado por don Alonso Méndez 
Montoto que fundara na súa casa, na rúa da Obra, un para atender ós enfermos de bubas e 
doutros males contaxiosos. Desde a súa fundación ata mediados do s. XIX será o único 
hospital da cidade. O edifico, dunha grande capacidade, con capela e cemiterio ó seu redor, 
presenta unha construción de escasas pretensións artísticas, concentradas na fachada, de 
estilo renacentista puro. Foi derrubado no primeiro cuarto do século XX e a súa portada 
trasladada á igrexa da Trindade en 1927, onde se conserva pechando o adro da igrexa polo 
oeste.  

Estatua de Concepción Arenal. Inaugurada modestamente en 1898, na parte 
superior da Alameda, foi trasladada en 1969 –en medio dunha gran polémica- á beira do 
pazo de Xustiza.  

Concepción Arenal (1820-1893) é unha das mulleres máis destacadas da España do 
século XIX e unha das iniciadoras do movemento feminista. Licenciada en dereito, 
prolífica pensadora do dereito penitenciario e da medicina hospitalaria, practicou con 
tenacidade as súas ideas, inspiradas nos principios da liberdade, da xustiza e da caridade. 
Desenvolveu tamén unha importante actividade como xornalista e escritora. 
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Argumento 

Un monxe cisterciense do mosteiro de Oseira, Manuel Antonio Taboada, láiase 
fondamente da perda de patrimonio que sufriu a Igrexa desde que se puxese en marcha o 
plan de desamortización: algúns conventos arruináronse, outros foron abandonados... E 
todo este proceso afectou tamén á riqueza artística que atesouraba a Igrexa. 

Sen ir máis lonxe, conta que dúas fermosísimas fontes da súa terra viñeran parar á 
capital e outra máis, ó parecer, chegara tamén desde Ribas de Sil. Na mesma vila ourensá 
pódense atopar capelas que cambian de lugar, fachadas que non corresponden ó seu 
edificio orixinario e mesmo ¡imaxes que non corresponden ós seus santos! 

Este monxe pídelle ós concursantes, no papel de xestores de patrimonio, que 
elaboren un informe sobre a cuestión parta facerlle ó concello e ás autoridades 
competentes as oportunas propostas para devolver o patrimonio histórico ó seu lugar de 
orixe. 

Descrición 

A proba consiste en descubrir unha serie de monumentos que non se atopan na súa 
localización orixinaria, así como en explicar os seus cambios. 

Obxectivos 

-Descubrir a importancia do valor patrimonial de determinados elementos da 
arquitectura e da paisaxe urbanas, e como estes poden sufrir destrucións ou 
descontextualizacións ó longo do tempo por diversos factores. 

-Traballo en equipo 

-Axilidade mental e capacidade dedutiva.  

Desenvolvemento 

Ós participantes subministraráselles documentación gráfica e textual para que poidan 
rastrexar as orixes de determinados monumentos da cidade que sufriron desprazamentos 
respecto á súa localización orixinaria; os concursantes, ademais de identificalos, haberán 
de tentar dar unha explicación a estes cambios. 

O introdutor do fío argumental será un monxe cisterciense do mosteiro de Oseira, 
Manuel Antonio Taboada, que se queixa fondamente da perda de patrimonio que sufriu a 
Igrexa desde que se puxese en marcha o plan de desamortización: algúns conventos 
arruináronse, outros foron abandonados... E todo este proceso afectou tamén á riqueza 
artística que atesouraba a Igrexa. 

Sen ir máis lonxe, conta que dúas fermosísimas fontes da súa terra viñeran parar á 
capital e outra máis, ó parecer, chegara tamén desde Ribas de Sil. Na mesma vila ourensá 
pódense atopar capelas que cambian de lugar, fachadas que non corresponden ó seu 
edificio orixinario e mesmo ¡imaxes que non corresponden ós seus santos! 

Este monxe pídelle ós concursantes, no papel de xestores de patrimonio, que 
elaboren un informe sobre a cuestión parta facerlle ó concello e ás autoridades 
competentes as oportunas propostas para devolver o patrimonio histórico ó seu lugar de 
orixe. 

-Estatua de Concepción Arenal: trasladada desde a Alameda á Praza de Concepción 
Arenal 
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-Fonte de Santo Estevo de Ribas de Sil: trasladada á Praza do Ferro 

-Fonte de Oseira: trasladada á Alameda. 

-Fachada plateresca do Hospital de San Roque: na Santísima Trindade 

-Igrexa de San Francisco (ss. XIII-XIV): trasladada pedra a pedra ó Parque de San 
Lázaro 

-Imaxe da Nosa Señora do Posío (s. XVII): ocupa agora a hornacina da Virxe do 
Carme nas Burgas 

-Cruceiro procedente da Alameda do Cruceiro, agora na Praza da Madalena  

 

Consignas de partida 

Documentación gráfica (fotos, debuxos). 

Puntuación 

Puntúase cada cambio recoñecido e o razoamento do traslado: 2,5 puntos por 
monumento localizado e 1 punto pola explicación do cambio. 

 

PROBA FINAL 3. MONUMENTA TEMPUS MUTAT 

DÍA 

EQUIPO Nº 

Elemento  Identificación  Explicación do traslado 

Estatua de Concepción 
Arenal 

  

Fonte de Santo Estevo de 
Ribas de Sil 

  

Fonte de Oseira   

Fachada Hospital de San 
Roque 

  

Igrexa de San Francisco   

Imaxe da Nosa Señora do 
Posío 

  

Cruceiro procedente da 
Alameda do Cruceiro 

  

Puntuación final   
 

 

Duración 

50 minutos. Deste tempo terá que adicarse un mínimo de 15 min para: 
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?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 5 min.  
Espazo 

Praza de Concepción Arenal; Alameda; Praza do Ferro; Parque de San Lázaro; 
Burgas; Praza da Madalena. 

Recursos materiais 

-Carpeta coas consignas de partida (fotografías) 

-Cadernos e lapis 

Recursos humanos e institucións implicadas 

-1 actor como monxe de Oseira 

-1 monitor 
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PROBA FINAL 4. VERSIÓN A: A ATENAS DE GALICIA 

 

 

Contexto histórico 

Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo e Florentino López Cuevillas formaron o 
núcleo fundamental da ‘Revista Nós (fundada en 1920), arredor da cal se agrupou o máis 
brillante da intelectualidade ourensá do momento: E. Montes, Blanco Amor, Rodríguez 
Sanjurjo, A. Noguerol, Antón Losada Diéguez, etc. Membros do Ateneo Orensano, 
animaban tamén a tertulia do Café Royalty. Conformaron deste xeito a que se deu en 
chamar a Xeración Nós. 

En 1917 fundaron a revista ‘La Centuria’. Esta publicación constituíu unha porta 
aberta ás vangardas, como un primeiro intento de conectar coas literaturas foráneas e de 
abrir un camiño a voces novas que se movían entre o simbolismo e o modernismo. 
Cosmopolita por definición, foi unha revista literaria singular é monolingüe en castelán. 
Temas como o mundo oriental, o ocultismo ou a teosofía tiveron nela cabida. No seu 
primeiro editorial indicaba: 

...La Centuria se titula ‘neosófica’, esto es, que como revista de nuestro siglo, ha de 
reflejar la nueva ideología que empezaba a dominar el pensamiento euroamericano antes 
de la guerra (...). la casualidad ha hecho nacer esta publicación neosófica en Orense. 
Orense dista seiscientos kilómetros de Madrid y acaso menos de Nueva-York. En todo 
caso, LA CENTURIA viene a acortar esta última distancia. Orense no tiene nada de 
cosmopolita ni de típico, de futurista ni de tradicional: muchas casas viejas y ninguna 
antigua. Pero tiene siete carreteras y además nos tiene a nosotros. 

Os membros da Xeración Nós foron lectores de poetas estranxeiros; sentíronse 
atraídos polo exótico; grandes inconformistas, participaron dunha ‘sensibilidade’ –
introducida en España polo Modernismo- na que cabe desde a desconformidade política co 
sistema da Restauración ata unha rebeldía vital fronte ó medio espiritual que os rodeaba. 
Desde un punto de vista cultural rexeitaban tanto o racionalismo cientifista do XIX como o 
realismo. O grupo sería definido por Risco en 1933 simplemente como ‘Nós, os 
inadaptados’, inadaptación que vai representar unha verdadeira contradición, pois 
chegarán ó nacionalismo despois dunha ampla viaxe por outros horizontes culturais. 

A súa obra é moi heteroxénea, pero abarca o campo científico e o literario. A nivel 
científico destacan os traballos de Risco sobre etnografía e a síntese que realiza sobre a 
evolución histórica da cultura galega; as investigacións sobre xeografía de Otero Pedrayo; 
e a obra de Cuevillas dedicada á prehistoria de Galicia. Dentro da produción literaria, 
dentro de diversos xéneros, presenta unha gran variedade. 

O grupo nacera sen implicacións políticas ningunhas. Mais logo evolucionou, 
abandonando o seu esteticismo inicial a favor de posturas galeguistas. Vicente Risco foi o 
encargado de levar a cabo a primeira sistematización do nacionalismo galego, entendida 
como un problema esencialmente cultural, afirmando que a personalidade de Galicia lle 
vén dada pola raza, a lingua, a tradición cultural e a historia. A teoría nacionalista de Risco 
–e por extensión a toda a Xeración Nós- bebe nas fontes do idealismo alemán e será a que 
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informe ideoloxicamente tanto ás Irmandades como ó Partido Galleguista durante a II 
República. 

•Vicente Risco (Ourense, 1884-1963) 

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, exerceu a docencia ocupando 
un cargo na cátedra de Historia da Escuela Normal de Ourense. Foi redactor do xornal ‘El 
Miño’ e cualificado etnógrafo. Fundador da revista ‘La Centuria’. En 1920 publicou o 
ensaio Teoría do nacionalismo galego, converténdose no principal ideólogo do 
galeguismo. Dentro da súa obra literaria destaca O porco de pé (1928), na que satiriza a un 
tendeiro de orixe castelá que chegou a ser alcalde dunha cidade galega. En 1930, á volta 
dunha viaxe por Centroeuropa fundou o Partido Nacionalista Republicano, logo Partido 
Galleguista. 

•Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-1976) 

Licenciouse en dereito e filosofía en Santiago e Madrid; de volta na súa cidade 
converteuse nunha das figuras máis dinámicas do ámbito cultural do Ateneo, xunto con 
Risco, Cuevillas e Primitivo Rodríguez. Con este grupo, completamente afastado da 
cultura e da política galegas, dará os seus primeiros pasos literarios, intervindo na 
fundación de ‘La Centuria’. En 1919, Pedrayo gañou a cátedra de ensino medio e foi 
destinado ó instituto de Ourense. Cultivou diversos xéneros literarios: ficción, drama, 
lírica, literatura didáctica; colaborou en xornais e revistas; desenvolveu unha intensa 
actividade na sección de Xeografía e Historia do Seminario de Estudos Galegos. Entre as 
súas obras literaria, pódese salientar. Arredor de si. 

•Florentino López Cuevillas (Ourense, 1868-1958) 

Estudiou Farmacia en Santiago, mais non exerceu esta profesión, senón que se 
converteu en funcionario da Facenda Pública en Ourense. Ante todo, foi un grande 
estudioso da cultura castrexa; realizou diversas escavacións, sendo o primeiro castro que 
estudiou San Cibrao de Las (San Amaro). Entre os seus traballos históricos destacan: A 
Edade de Ferro na Galiza e A civilización céltica en Galicia. Foi membro do Seminario de 
Estudos Galegos, onde dirixiu a sección de Prehistoria. Tamén escribiu textos literarios e 
xornalísticos. 

•Arturo Noguerol Buján (Ourense, 1880-A Coruña 1936) 
Xornalista, arbitrista e financeiro do galeguismo. Avogado de formación, decidiu 

proclamar a súa visión da terra e a súa preocupación polas xentes traballadoras, ben nos 
grandes xornais da época –‘A Nosa Terra’ ou ‘La Centuria’-, ben a través da súa militancia 
política e da súa participación nos mitins en defensa do Estatuto de Autonomía. 

•Xaquín Lourenzo, ‘Xocas’ (Ourense, 1907-1989). 

Discípulo avantaxado e especialmente querido polos homes da Xeración Nós; 
membro do Seminario de Estudos Galegos e da Real Academia Galega e primeiro 
presidente do Museo do Pobo Galego. Destacado etnógrafo, entre as súas obras hai que 
salientar Etnografía. Cultura Material (volume II da Historia de Galicia dirixida por Otero 
Pedrayo) e numerosos traballos sobre o cancioneiro, o carro, a casa ou o entroido. 
Homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2004. 
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Outros membros: 

•Primitivo Rodríguez Sanjurjo (Ourense 1880-Lugo 1947) 

Estudiou Dereito en Salamanca e Filosofía en Madrid, onde coñeceu a Pedrayo e 
Cuevillas. Tiña fama de cultivador de estraños saberes (mitos exipcios, misterio órfico, 
astroloxía...). Autor dun libro de poesía, Las mesetas ideales. En 1920 foi chamado para 
ocupar unha cátedra de Literatura española do s. XIX na Cornell University Ithaca, de 
Nova York; alí permanecerá ata 1926. 

•Antón Losada Diéguez (O Carballiño, 1884-Pontevedra,1929) 

Doutor en Filosofía e licenciado en Dereito, estivo vinculado co movemento 
galeguista e agrarista de corte social-católico. En 1914 foi destinado a Ourense como 
catedrático de Instituto, integrándose á perfección no ambiente cultural da cidade, onde 
permaneceu ata ser trasladado a Pontevedra (en 1919). En 1917 ingresou nas Irmandades 
da Fala, desempeñando un papel relevante na conformación da ideoloxía nacionalista 
galega. Publicou contos, pezas teatrais... e, sobre todo, ensaios de tipo político 
fundamentalmente. 

Argumento 

Xaquín Lourenzo (Xocas), discípulo avantaxado da Xeración Nós, evoca ós seus 
vellos mestres na cidade de Ourense, aqueles que protagonizaron a vida cultural, 
intelectual e política da vila nas primeiras décadas no século XX. A eles débelles ser este 
ano digno de protagonizar a homenaxe do Día das Letras Galegas. 

Propón ós concursantes que descubran a estes personaxes para así achegarse ás súas 
importantes figuras e obra. Este autor, nun principio non se presenta a si mesmo; fala da 
súa vida e obra: comenta que é un auténtico amante da cultura popular –do que agora 
chaman etnografía- e que gusta de estudar temas como o carro, o entroido... Finalmente 
comenta que é o homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano. 

Unha vez que os concursantes descobren quen é, dálles a primeira pista para iniciar o 
percorrido na busca dos protagonistas da ‘Atenas de Galicia’. 

Descrición 

A proba consiste en descubrir ós principias membros da Xeración Nós, orixinarios 
da cidade de Ourense, mediante un xogo de adiviñas, a partir de estatuas, placas, rúas ou 
elementos presentes na cidade na súa memoria. 

Obxectivos 

Coñecer a importancia que tivo a cidade de Ourense no desenvolvemento cultural e 
intelectual do país nas primeiras décadas do XX, que fixo que recibise a denominación de 
a ‘Atenas de Galicia’. Recordar os principais nomes da intelectualidade ourensá e a súa 
obra. 

Desenvolvemento 

O personaxe de Xaquín Lourenzo (Xocas), é o que introduce a probas. Para eso o 
punto de partida é o lugar onde él vivía. A proba comenza no portal da casa onde viviu 
Xocas (situada na rua da Paz nº 26). Para empezar a proba, Xocas sae da sua casa e evoca 
ós seus vellos mestres na cidade de Ourense, aqueles que protagonizaron a vida cultural, 
intelectual e política da vila nas primeiras décadas no século XX. Propón ós concursantes 
que descubran a estes personaxes para así achegarse ás súas importantes figuras e obra. 
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Este autor, nun principio non se presenta; fala da súa vida e obra: comenta que é un 
auténtico amante da cultura popular –do que agora chaman etnografía- e que gusta de 
estudar temas como o carro, o entroido.... Finalmente comenta que é o homenaxeado no 
Día das Letras Galegas deste ano. Unha vez que os concursantes descobren quen é, dálles 
a primeira pista para iniciar o percorrido na busca dos protagonistas da ‘Atenas de 
Galicia’. 

Cada personaxe dá unha primeira pista ós concursantes para que adiviñen ó autor 
que deben atopar representado nalgún elemento da cidade; tras un par de minutos, se non 
descobren de quen se trata, dálles unha segunda oportunidade. Ademais, cada autor 
entregaralles ós concursantes, como proba da súa visita, unha publicación a el vinculada. 

 

1. Saída: casa de Xocas (rúa da Paz nº26) 

•Xocas di: 

-1º-‘Debedes buscar a outro etnógrafo, coma min, e un dos pais da Xeración; 
ademais, este bo home soubo dar forma ó nacionalismo galego e destacou na literatura 
‘levantando a un porco’. 

-2º ‘O seu nome ten Perigo e posúe unha placa...’. 

2. Vicente Risco: placa na rúa (rúa da Paz 19-23) 

•Risco di: 

-1º ’Debedes ir na busca dun dos meus mellores colegas, algo maior cá maioría de 
nós; un grande estudioso do mundo dos castros que andou a furar por estas terras (por 
exemplo en San Cibrao de Las)’. 

-2º ‘Non atoparedes unha flor na Alameda, senón unha pedra chea de historia’ 

3. Florentino López Cuevillas: monolito na Alameda (tamén viviu na Praza do Ferro 
moi perto da rúa da Paz) 

•Cuevillas di: 

-1º ‘Teño un amigo ourensán, recoñecido xornalista, moi interesado nas cousas da 
política; hai poucos meses que recibiu unha homenaxe do concello de Ourense’ 

-2º ‘Agora o atoparedes na rúa dun vello frade ilustrado’ 

4. Arturo Noguerol Buján: placa na rúa Padre Feijoo. 

•Noguerol di: 

-1º ‘Tamén contamos no noso singular grupo cun reputado xeógrafo, que ten tempo 
ademais para escribir literatura; estamos a falar dun home que viviu ‘arredor de si’ mesmo. 

-2º ‘De nome elevado, érguese agora na praza do antigo alcalde’ 

5. Otero Pedrayo: estatua na Praza do Correxedor 

•Pedrayo di, finalmente: 

‘Tivemos moitos máis compañeiros; lémbrome de Antón Losada, de Primitivo 
Rodríguez Sanjurjo; doutros que non naceran aquí, coma Ferro Couselo, pero que tamén 
souberon apreciar fondamente a vida na capital ourensá, enriquecéndoa coas súas achegas. 
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Agora, simbolicamente, xuntámonos para lembrar á nosa Xeración nun espazo que 
nos reservou o mundo do ensino que nos recorda con orgullo’. 

6. Homenaxe a Xeración Nós: Campus Universitario. 

Consignas de partida 

-As pistas daranse en cada etapa do xogo. 

Duración 

50 minutos. Deste tempo terá que adicarse un mínimo de 15 min para: 
?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 

interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 
?? Explicación da proba polo monitor/a: 5 min.  

Puntuación 

-Tempo total en completar o percorrido: 1º/24 puntos, 2º/20, 3º/16, 4º/12, 5º/8. 

 

PROBA FINAL 4. VERSIÓN A: A ATENAS DE GALICIA 

DÍA 

EQUIPO 

Tiempo  Puesto 

  

Puntuación final 

 

Espazo 

Casa de Xocas, rúa..., Alameda, Rúa Padre Feijoo, Praza do Correxedor, Campus. 

Recursos materiais 

GONZÁLEZ PÉREZ, C.: Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”: vida e obra. Col. A 
Nosa memoria, nº 35. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2004. [111 p.] 

-Pedir los exemplares del libro sobre Xocas (Letras Galegas 2004) a la Consellería 
de Presidencia, a la de Educación, a la de Cultura o al Servizo de Normalización 
lingüística. 

Recursos humanos e institucións implicadas 

-5 actores: 1 por personaxe (Xocas, Risco, Pedrayo, Cuevillas e Noguerol) 

-1 monitor. 
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PROBA FINAL 4. VERSIÓN B: A ATENAS DE GALICIA 
 

 

Contexto histórico 

Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo e Florentino López Cuevillas formaron o 
núcleo fundamental da ‘Revista Nós (fundada en 1920), arredor da cal se agrupou o máis 
brillante da intelectualidade ourensá do momento: E. Montes, Blanco Amor, Rodríguez 
Sanjurjo, A. Noguerol, Antón Losada Diéguez, etc. Membros do Ateneo Orensano, 
animaban tamén a tertulia do Café Royalty. Conformaron deste xeito a que se deu en 
chamar a Xeración Nós. 

En 1917 fundaron a revista ‘La Centuria’. Esta publicación constituíu unha porta 
aberta ás vangardas, como un primeiro intento de conectar coas literaturas foráneas e de 
abrir un camiño a voces novas que se movían entre o simbolismo e o modernismo. 
Cosmopolita por definición, foi unha revista literaria singular é monolingüe en castelán. 
Temas como o mundo oriental, o ocultismo ou a teosofía tiveron nela cabida. No seu 
primeiro editorial indicaba: 

... La Centuria se titula ‘neosófica’, esto es, que como revista de nuestro siglo, ha de 
reflejar la nueva ideología que empezaba a dominar el pensamiento euroamericano antes 
de la guerra (...). la casualidad ha hecho nacer esta publicación neosófica en Orense. 
Orense dista seiscientos kilómetros de Madrid y acaso menos de Nueva-York. En todo 
caso, LA CENTURIA viene a acortar esta última distancia. Orense no tiene nada de 
cosmopolita ni de típico, de futurista ni de tradicional: muchas casas viejas y ninguna 
antigua. Pero tiene siete carreteras y además nos tiene a nosotros. 

Os membros da Xeración Nós foron lectores de poetas estranxeiros; sentíronse 
atraídos polo exótico; grandes inconformistas, participaron dunha ‘sensibilidade’ –
introducida en España polo Modernismo- na que cabe desde a desconformidade política co 
sistema da Restauración ata unha rebeldía vital fronte ó medio espiritual que os rodeaba. 
Desde un punto de vista cultural rexeitaban tanto o racionalismo cientifista do XIX como o 
realismo. O grupo sería definido por Risco en 1933 simplemente como ‘Nós, os 
inadaptados’, inadaptación que vai representar unha verdadeira contradición, pois 
chegarán ó nacionalismo despois dunha ampla viaxe por outros horizontes culturais. 

A súa obra é moi heteroxénea, pero abarca o campo científico e o literario. A nivel 
científico destacan os traballos de Risco sobre etnografía e a síntese que realiza sobre a 
evolución histórica da cultura galega; as investigacións sobre xeografía de Otero Pedrayo; 
e a obra de Cuevillas dedicada á prehistoria de Galicia. Dentro da produción literaria, 
dentro de diversos xéneros, presenta unha gran variedade. 

O grupo nacera sen implicacións políticas ningunhas. Mais logo evolucionou, 
abandonando o seu esteticismo inicial a favor de posturas galeguistas. Vicente Risco foi o 
encargado de levar a cabo a primeira sistematización do nacionalismo galego, entendida 
como un problema esencialmente cultural, afirmando que a personalidade de Galicia lle 
vén dada pola raza, a lingua, a tradición cultural e a historia. A teoría nacionalista de Risco 
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–e por extensión a toda a Xeración Nós- bebe nas fontes do idealismo alemán e será a que 
informe ideoloxicamente tanto ás Irmandades como ó Partido Galleguista durante a II 
República. 

 

•Vicente Risco (Ourense, 1884-1963) 

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, exerceu a docencia ocupando 
un cargo na cátedra de Historia da Escuela Normal de Ourense. Foi redactor do xornal ‘El 
Miño’ e cualificado etnógrafo. Fundador da revista ‘La Centuria’. En 1920 publicou o 
ensaio Teoría do nacionalismo galego, converténdose no principal ideólogo do 
galeguismo. Dentro da súa obra literaria destaca O porco de pé (1928), na que satiriza a un 
tendeiro de orixe castelá que chegou a ser alcalde dunha cidade galega. En 1930, á volta 
dunha viaxe por Centroeuropa fundou o Partido Nacionalista Republicano, logo Partido 
Galleguista. 

•Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-1976) 

Licenciouse en dereito e filosofía en Santiago e Madrid; de volta na súa cidade 
converteuse nunha das figuras máis dinámicas do ámbito cultural do Ateneo, xunto con 
Risco, Cuevillas e Primitivo Rodríguez. Con este grupo, completamente afastado da 
cultura e da política galegas, dará os seus primeiros pasos literarios, intervindo na 
fundación de ‘La Centuria’. En 1919, Pedrayo gañou a cátedra de ensino medio e foi 
destinado ó instituto de Ourense. Cultivou diversos xéneros literarios: ficción, drama, 
lírica, literatura didáctica; colaborou en xornais e revistas; desenvolveu unha intensa 
actividade na sección de Xeografía e Historia do Seminario de Estudos Galegos. Entre as 
súas obras literaria, pódese salientar. Arredor de si. 

•Florentino López Cuevillas (Ourense, 1868-1958) 

Estudiou Farmacia en Santiago, mais non exerceu esta profesión, senón que se 
converteu en funcionario da Facenda Pública en Ourense. Ante todo, foi un grande 
estudioso da cultura castrexa; realizou diversas escavacións, sendo o primeiro castro que 
estudiou San Cibrao de Las (San Amaro). Entre os seus traballos históricos destacan: A 
Edade de Ferro na Galiza e A civilización céltica en Galicia. Foi membro do Seminario de 
Estudos Galegos, onde dirixiu a sección de Prehistoria. Tamén escribiu textos literarios e 
xornalísticos. 

•Arturo Noguerol Buján (Ourense, 1880-A Coruña 1936) 
Xornalista, arbitrista e financeiro do galeguismo. Avogado de formación, decidiu 

proclamar a súa visión da terra e a súa preocupación polas xentes traballadoras, ben nos 
grandes xornais da época –‘A Nosa Terra’ ou ‘La Centuria’-, ben a través da súa militancia 
política e da súa participación nos mitins en defensa do Estatuto de Autonomía. 

•Xaquín Lourenzo, ‘Xocas’ (Ourense, 1907-1989). 

Discípulo avantaxado e especialmente querido polos homes da Xeración Nós; 
membro do Seminario de Estudos Galegos e da Real Academia Galega e primeiro 
presidente do Museo do Pobo Galego. Destacado etnógrafo, entre as súas obras hai que 
salientar Etnografía. Cultura Material (volume II da Historia de Galicia dirixida por Otero 
Pedrayo) e numerosos traballos sobre o cancioneiro, o carro, a casa ou o entroido. 
Homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2004. 
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Outros membros: 

•Primitivo Rodríguez Sanjurjo (Ourense 1880-Lugo 1947) 

Estudiou Dereito en Salamanca e Filosofía en Madrid, onde coñeceu a Pedrayo e 
Cuevillas. Tiña fama de cultivador de estraños saberes (mitos exipcios, misterio órfico, 
astroloxía...). Autor dun libro de poesía, Las mesetas ideales. En 1920 foi chamado para 
ocupar unha cátedra de Literatura española do s. XIX na Cornell University Ithaca, de 
Nova York; alí permanecerá ata 1926. 

Antón Losada Diéguez (O Carballiño, 1884-Pontevedra,1929) 

Doutor en Filosofía e licenciado en Dereito, estivo vinculado co movemento 
galeguista e agrarista de corte social-católico. En 1914 foi destinado a Ourense como 
catedrático de Instituto, integrándose á perfección no ambiente cultural da cidade, onde 
permaneceu ata ser trasladado a Pontevedra (en 1919). En 1917 ingresou nas Irmandades 
da Fala, desempeñando un papel relevante na conformación da ideoloxía nacionalista 
galega. Publicou contos, pezas teatrais... e, sobre todo, ensaios de tipo político 
fundamentalmente. 

Argumento 

Xaquín Lourenzo (Xocas), discípulo avantaxado da Xeración Nós, evoca ós seus 
vellos mestres na cidade de Ourense, aqueles que protagonizaron a vida cultural, 
intelectual e política da vila nas primeiras décadas no século XX. A eles débelles ser este 
ano digno de protagonizar a homenaxe do Día das Letras Galegas. 

Propón ós concursantes que descubran a estes personaxes para así achegarse ás súas 
importantes figuras e obra. Este autor, nun principio non se presenta a si mesmo; fala da 
súa vida e obra: comenta que é un auténtico amante da cultura popular –do que agora 
chaman etnografía- e que gusta de estudar temas como o carro, o entroido... Finalmente 
comenta que é o homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano. 

Unha vez que os concursantes descobren quen é, dálles a primeira pista para iniciar o 
percorrido na busca dos protagonistas da ‘Atenas de Galicia’. 

Descrición 

A proba consiste en descubrir ós principias membros da Xeración Nós, orixinarios 
da cidade de Ourense, mediante un xogo de adiviñas, a partir de estatuas, placas, rúas ou 
elementos presentes na cidade na súa memoria. 

Obxectivos 

Coñecer a importancia que tivo a cidade de Ourense no desenvolvemento cultural e 
intelectual do país nas primeiras décadas do XX, que fixo que recibise a denominación de 
a ‘Atenas de Galicia’. Recordar os principais nomes da intelectualidade ourensá e a súa 
obra. 

Desenvolvemento 

O personaxe de Xaquín Lourenzo (Xocas), é o que introduce a probas. Para eso o 
punto de partida é o lugar onde él vivía. A proba comenza no portal da casa onde viviu 
Xocas (situada na rua da Paz nº 26). Para empezar a proba, Xocas sae da sua casa e evoca 
ós seus vellos mestres na cidade de Ourense, aqueles que protagonizaron a vida cultural, 
intelectual e política da vila nas primeiras décadas no século XX. Propón ós concursantes 
que descubran a estes personaxes para así achegarse ás súas importantes figuras e obra. 
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Este autor, nun principio non se presenta; fala da súa vida e obra: comenta que é un 
auténtico amante da cultura popular –do que agora chaman etnografía- e que gusta de 
estudar temas como o carro, o entroido.... Finalmente comenta que é o homenaxeado no 
Día das Letras Galegas deste ano.  

Unha vez que os concursantes descobren quen é, dálles a primeira pista para iniciar o 
percorrido na busca dos protagonistas da ‘Atenas de Galicia’.. 

Cada personaxe dá unha primeira pista ós concursantes para que adiviñen ó autor 
que deben atopar representado nalgún elemento da cidade; tras un par de minutos, se non 
descobren de quen se trata, dálles unha segunda oportunidade. Ademais, cada autor 
entregaralles ós concursantes, como proba da súa visita, unha publicación a el vinculada. 

1. Saída: casa de Xocas (rúa da Paz nº26). 

•Xocas di: 

-1º ’Debedes ir na busca dun dos meus mellores colegas, algo maior cá maioría de 
nós; un grande estudioso do mundo dos castros que andou a furar por estas terras (por 
exemplo en San Cibrao de Las)’. 

-2º ‘Non atoparedes unha flor na Alameda, senón unha pedra chea de historia’ 

2. Florentino López Cuevillas: monolito na Alameda. 

•Cuevillas di: 

-1º‘Debedes buscar a un bo etnógrafo, un dos pais da Xeración; ademais, este bo 
home soubo dar forma ó nacionalismo galego e destacou na literatura ‘levantando a un 
porco’. 

-2º ‘O seu nome ten Perigo e posúe unha placa ...’ 

3. Vicente Risco: placa na rúa (rúa da Paz 19-23). 

•Risco di: 

-1º ‘Tamén contamos no noso singular grupo cun reputado xeógrafo, que ten tempo 
ademais para escribir literatura; estamos a falar dun home que viviu ‘arredor de si’ mesmo. 

-2º ‘De nome elevado, érguese agora na praza do antigo alcalde’ 

4. Otero Pedrayo: estatua na Praza do Correxedor. 

•Otero Pedrayo di: 

-1º ‘Teño un amigo ourensán, recoñecido xornalista, moi interesado nas cousas da 
política; hai poucos meses que recibiu unha homenaxe do concello de Ourense’ 

-2º ‘Agora o atoparedes na rúa dun vello frade ilustrado’ 

5. Arturo Noguerol Buján: placa na rúa Padre Feijoo. 

•Noguerol di: 

‘Tivemos moitos máis compañeiros; lémbrome de Antón Losada, de Primitivo 
Rodríguez Sanjurjo; doutros que non naceran aquí, coma Ferro Couselo, pero que tamén 
souberon apreciar fondamente a vida na capital ourensá, enriquecéndoa coas súas achegas. 

Agora, simbolicamente, xuntámonos para lembrar á nosa Xeración nun espazo que 
nos reservou o mundo do ensino que nos recorda con orgullo’. 
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6. Homenaxe á Xeración Nós: Campus Universitario. 

 

Consignas de partida 

-As pistas daranse en cada etapa do xogo. 

Duración 

50 minutos. Deste tempo terá que adicarse un mínimo de 15 min para: 
?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 

interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 
?? Explicación da proba polo monitor/a: 5 min.  

Puntuación 

-Tempo total en completar o percorrido: 1º/24 puntos, 2º/20, 3º/16, 4º/12, 5º/8. 

 

PROBA FINAL 4. VERSIÓN B: A ATENAS DE GALICIA 

DÍA 

EQUIPO 

Tiempo  Puesto 

  

Puntuación final 

 

Espazo 

Casa de Xocas, Alameda , Risco, Praza do Correxedor, Rúa Padre Feijoo, Campus. 

Recursos materiais 

GONZÁLEZ PÉREZ, C.: Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”: vida e obra. Col. A 
Nosa memoria, nº 35. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2004. [111 p.] 

-Pedir los exemplares del libro sobre Xocas (Letras Galegas 2004) a la Consellería 
de Presidencia, a la de Educación, a la de Cultura o al Servizo de Normalización 
lingüística. 

Recursos humanos e institucións implicadas 

-5 actores: 1 por personaxe (Xocas, Risco, Pedrayo, Cuevillas e Noguerol) 

-1 monitor. 
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PROBA FINAL 5 (A e B). O COMITÉ DE SABIOS 

 

 

Contexto 
 
Desde as últimas décadas Ourense está a experimentar importantes cambios que van transformando 
a súa fisonomía urbana. A vila expándese polo seu espazo limítrofe, difuminando a alongada trama 
que configurara a estrada de Vigo a Vilacastín desde mediados do s. XIX. Novas infraestruturas 
surcan os arredores, mentres os barrios tradicionais comezan a perder poboación. O elemento máis 
emblemático dos novos tempos, que simboliza o espírito de cambio e innovación que afronta a 
cidade, é, sen dúbida ningunha, a Ponte do Milenio (2001). 

Na actualidade, a vila conta con preto de 110.00 habitantes e é a terceira de Galicia; o maior 
crecemento céntrase nos sectores periféricos, sobre todo nos barrios (Guizamonde, Pino, A Cuña, 
Cruz Alta, Penarredonda, Barrocás, Rabo de Galo ou Cabeza de Vaca). 

A política municipal estivo marcada a finais dos anos oitenta e principios dos noventa pola 
inestabilidade e as loitas internas que limitaron o crecemento da vila; en 1995, a elección como 
alcalde de Manuel Jaime Cabezas Enríquez, beneficiado polas boas relacións co goberno 
autonómico e estatal, impulsou proxectos de relevancia para o futuro ourensán. 

Ademais, a cidade foi seleccionada, a finais do ano 2000, como beneficiaria do Plan URBAN, o 
que implica dispoñer de importantes investimentos procedentes da Unión Europea. 

No aspecto normativo destacan tres documentos que recollen os principios fundamentais que deben 
rexer o desenvolvemento da cidade: Plan Xeral de Ordenación Urbana (1986), Plan Especial de 
Protección das ribeiras dos ríos Miño, Loña y Barbaña ó seu paso pola cidade (1993) e Plan 
Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico (1996). Os obxectivos primordiais 
que persegue o Plan Xeral de Ordenación Urbana son: -deter o proceso desordenado de crecemento 
do casco histórico (declarado Conxunto Histórico Artístico en 1975); -recuperar zonas libres de 
uso público nas áreas densificadas; -resolver déficits de equipamento; -controlar o crecemento 
anárquico da periferia; -e planificar de modo global a rede viaria. 

A nivel económico as últimas década afianzaron a importancia do sertor terciario (que ocupa xa a 
máis do 70% da poboación activa), onde creceron especialmente a Administración, os servicios a 
empresas e o comercio especializado. A innovación industrial veuse favorecida polo 
establecemento en 1992 do Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas, mentres 
Cooperativas Orensanas (Coren) segue a ser o referente industrial da comarca. 

Argumento 
 O alcalde de Ourense quere contar cun ‘comité de sabios’ que poida actuar como 
asesor do Concello ante os retos que debe afrontar a cidade nos novos tempos. Para iso 
anda a seleccionar un equipo de expertos que han de demostrar, ante todo, o seu 
excepcional coñecemento da evolución histórica da vila desde os seus comezos. O alcalde 
propón unha serie de exercicios para avaliar a competencia dos participantes. 

Descrición  
 A proba consistirá na realización de dous exercicios (un test e un plano da vila) 
para demostrar os coñecementos adquiridos polos concursantes tras superar as diversas 
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etapas do xogo ó longo da semana. Os finalistas das modalidades xogarán a mesma proba 
só que en orden inverso: 
Modalidade A: 1º e 2º exercicio. 
Modalidade B: 2º e 1º exercicio. 

Obxectivos 
 -Avaliar a adquisición de coñecementos dos concursantes e a súa comprensión da 
evolución histórica da cidade. 
 -Desenvolver a habilidade e a destreza artística. 

Desenvolvemento 
 
1º Exercicio: test 
Os concursantes deberán responder a un test de dez preguntas. 
 
2º Exercicio: plano 
Elaboración dun plano. Os concursantes deberán elaborar un plano actual da cidade. 

Para iso non poderán contar con ningún material de apoio. Só se lles proporcionará papel e 
útiles de debuxo.  

Puntuación 
-O test: cada resposta acertada recibirá 1 punto; en branco 0; incorrecta –1 
-O plano: valóranse os seguintes aspectos: información achegada; exactitude 

(dimensións, proporcións, localizacións, etc); calidade e acabado artístico:  
1º/ 14 puntos; 2º/ 12; 3º/ 10; 4º/ 8; 5º/ 5; 6º/ 4; 7º/ 3; 8º/ 2; 9º/ 1; 10º/ 0 
 

PROBA ELIMINATORIA FINAL 5 O COMITÉ DE SABIOS 
DÍA 
EQUIPO 
EXERCICIO PUNTUACIÓN 
TEST  
PLANO  
Puntuación final 

 
Duración: 
50 minutos. Deste tempo terá que adicarse un mínimo de 15 min para: 

?? Introducir ós participantes no contexto histórico da proba, a través da 
interpretación do actor/es e en base o texto do contexto: 10 min. 

?? Explicación da proba polo monitor/a: 5 min.  
 
Dos 35 min restantes terán que facer:  
-primeiro exercicio (test): 10 min. 
-segundo exercicio (plano): 25 min. 
 
Espazo: 
Liceo 
 
Recursos materiais 
-Tests; lapis 
-Papel tamaño DIN A3; material de debuxo: lapis de cores... 
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Recusos humanos e institucionais 
-1 actor no papel de alcalde 
-1 monitor 
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Test 
1. ¿Ata que ano a Ponte Romana foi a única existente sobre o río Miño na vila ourensá? 

(a) 1914  
(b) 1876  
(c) 1918  
(d) 1922  

2. ¿Qué significan as siglas V.S.L. nunha inscrición latina? 
(a) ‘en agradecemento ós deuses’ 
(b) ‘depositou este voto polo seu merecemento 
(c) ‘que lle sea leve’ 
(d) ‘cumpriu o voto’ 

3. ¿Por que teñen propiedades curativas as augas das Burgas? 
(a) Porque proceden dunha capa freática calcaria 
(b) Pola súa compoñente cuprífera bicarbonatada 
(c) Porque están quentes 
(d) Pola sílice, o litio e o flúor que conteñen 

4. ¿Cal é a temperatura media da auga das Burgas? 
(a) 66º/70º  
(b) 76º/80 
(c) 36º/63º 
(d) 115º/117º 

5. ¿Como se chamaba na Idade Media a actual rúa de San Pelaio? 
(a) Rúa da Leña onde se azoutaba os penados 
(b) Cruz do Pantrigo polos seus muiñeiros 
(c) Rúa do Penso polos lagares para elaborar viño 
(d) Rúa da Carnicería por vender longaínzas 

6. ¿Como se chamaba na Idade Media a actual Praza das Mercedes? 
(a) Rúa do Macelo polo predicador San Macelino 
(b) Rúa dos zapateiros, polos zocaleiros 
(c) A Pía da Casca, polos curtidos de pel 
(d) Rúa do Carbón pola venda dese produto 

7. ¿Como se chama na actualidade o espazo urbano obxecto de litixio no Preito do Curral? 
(a) Rúa de Bailén 
(b) Rúa do Bispo Carrascosa 
(c) Rúa dos Arcediagos  
(d) Praza de Santa María 

8. ¿Entre que datas se desenvolveu o Preito do Curral? 
(a) 1570/1600 
(b) 1568/1604 
(c) 1579/1614 
(d) 1569/1604 

9. ¿Cal foi a principal rúa que se abriu no século XIX? 
(a) Rúa do Progreso 
(b) Rúa do Paseo 
(c) Rúa Nova 
(d) Rúa de Santo Domingo 

10. ¿Cales foron os arquitectos máis prolíficos e influíntes do Modernismo ourensán? 
(a) Gaudí e Batlló 
(b) Rodríguez Junquera e Antonio Serantes 
(c) Possío e Barreira  
(d) Vázquez Martínez e Queralt 
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SOLUCIÓNS 
1. ¿Ata que ano a Ponte Romana foi a única existente sobre o río Miño na vila ourensá? 

(a) 1914  
(b) 1876  
(c) 1918   
(d) 1922  

2. ¿Qué significan as siglas V.S.L. nunha inscrición latina? 
(a) ‘en agradecemento ós deuses’ 
(b) ‘depositou este voto polo seu merecemento 
(c) ‘que lle sea leve’ 
(d) ‘cumpriu o voto’ 

3. ¿Por que teñen propiedades curativas as augas das Burgas? 
(a) Porque proceden dunha capa freática calcaria 
(b) Pola súa compoñente cuprífera bicarbonatada 
(c) Porque están quentes 
(d) Pola sílice, o litio e o flúor que conteñen 

4. ¿Cal é a temperatura media da auga das Burgas? 
(a) 66º/70º  
(b) 76º/80 
(c) 36º/63º 
(d) 115º/117º 

5. ¿Como se chamaba na Idade Media a actual rúa de San Pelaio? 
(a) Rúa da Leña onde se azoutaba os penados 
(b) Cruz do Pantrigo polos seus muiñeiros 
(c) Rúa do Penso polos lagares para elaborar viño 
(d) Rúa da Carnicería por vender longaínzas 

6. ¿Como se chamaba na Idade Media a actual Praza das Mercedes? 
(a) Rúa do Macelo polo predicador San Macelino 
(b) Rúa dos zapateiros, polos zocaleiros 
(c) A Pía da Casca, polos curtidos de pel 
(d) Rúa do Carbón pola venda dese produto 

7. ¿Como se chama na actualidade o espazo urbano obxecto de litixio no Preito do Curral? 
(a) Rúa de Bailén 
(b) Rúa do Bispo Carrascosa 
(c) Rúa dos Arcediagos  
(d) Praza de Santa María 

8. ¿Entre que datas se desenvolveu o Preito do Curral? 
(a) 1570/1600 
(b) 1568/1604 
(c) 1579/1614 
(d) 1569/1604 

9. ¿Cal foi a principal rúa que se abriu no século XIX? 
(a) Rúa do Progreso 
(b) Rúa do Paseo 
(c) Rúa Nova 
(d) Rúa de Santo Domingo 

10. ¿Cales foron os arquitectos máis prolíficos e influíntes do Modernismo ourensán? 
(a) Gaudí e Batlló 
(a) Rodríguez Junquera e Antonio Serantes 
(c) Possío e Barreira  
(d) Vázquez Martínez e Queralt 
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CONTEXTO. PROBA SEMANAL 1 (A e B): ORIGINES CIVITATIS 

 
Este momento histórico explica o nacemento da vila ourensá. Na súa orixe conflúen 

varios factores que se interrelacionan, pero sobresaen dous elementos claves: a auga e a 
posición estratéxica como cruce de camiños. Así temos os mananciais das augas termais 
das Burgas, e a encrucillada de camiños naturais entre antigos castros e a ponte que 
permite o paso do río Miño, nunha vía secundaria que unía Baños de Bande con Lugo, 
atravesando Ourense. 

 
Todo os achados demostran a ocupación romana desde finais do século I ata o último 

tercio do III d. C. 
 
Unha vez rematada a conquista do territorio galaico (a finais do século I a. C.), era 

indispensable, para facilitar o dominio efectivo da rexión, trazar unha serie de vías que 
puxesen en comunicación as capitais das circunscricións –conventus iuridici- nas que se 
dividía o Noroeste (Braga, Lugo e Astorga). Pouco a pouco fóronse abrindo outras vías 
menores ou secundarias para ir incorporando novas vilas a esta rede de comunicación.  

 
No contorno das Burgas, nome tardolatino que significa ‘pía’ ou ‘cloaca’, xurdiría a 

primeira ocupación, vinculada con algunha actividade en relación con baños e non exenta 
de carácter relixioso. Sería un pequeno asentamento a carón dunha vía romana secundaria 
(a chamada Vía do Támega) que, segundo o historiador A. Rodríguez Colmenero, 
comunicaría Aquae Flaviae con Lucus e Dactonium. Segundo este mesmo autor no lugar 
confluían outras vías ou camiños de menor entidade, como a que entraba polo Oeste desde 
Baños de Bande, que a unían con Arcabriga, Dactonium, Coeliobriga, Civitas Turodorum, 
Salientibus e outras, tendo tamén acceso á vía XVIII que comunicou Astúrica (Astorga) 
con Brácara (Braga). 

 
O carácter de encrucillada de época romana vén confirmado polo achado nos seus 

arredores de diversas inscricións viarias que confirman que pola cidade (ou polo seu 
contorno) pasaban e se cruzaban grandes rutas, feito no que abonda o miliario atopado nos 
arredores da igrexa da Trindade. A vía atravesaría o poboado de sur a norte polas actuais 
rúas do Vilar, Cervantes, Barreira, Lamas Carvajal, Praza de E. Montes, Fonte do Rei e 
Progreso, en dirección á Ponte Vella. 

 
Os romanos foron un pobo enxeñoso, hábil e pragmático; preocupáronse sempre por 

crear espazos deseñados para vivir con comodidade: cidades dotadas de espazos de lecer 
(como termas, teatros...) e de servizos públicos (rede de sumidoiros, acuedutos ou pontes). 

 

Da Ponte Romana, de época de Augusto, só quedan algúns piares nas bases. (No 
século XIII reconstrúese, dándolle o perfil actual con arco apuntado e ramplas e, 
novamente no s. XVII volve ser remodelada; a torre que aparece no escudo da cidade 
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derrubouse no s. XIX). Esta Ponte Romana (tamén chamada Ponte Vella ou Ponte Maior) 
será a única existente sobre o Miño ata 1918, cando se levante a Ponte Nova. 

 
Polo tanto, o Ourense romano posuía un carácter estratéxico para Roma, como punto 

de paso do río Miño e de acceso desde a vía XVIII cara ó Noroeste galaico e, en xeral, ó 
Conventus Lucensis e á súa capital (Lugo). 

 
Na mitoloxía grega e romana, as Ninfas son espíritos da natureza ou divindades 

menores que moran nos bosques, fontes, ríos ou no mar, personificando a súa fertilidade e 
gracia. Represéntanse como fermosas doncelas que gustan da música e da danza. Entre os 
romanos son, sobre todo, deusas saudables das fontes termais. 

 
A información que temos do mundo espiritual galaicorromano deriva das inscricións 

conservadas. Os deuses van ser merecedores de aras votivas que se lles dedican en 
agradecemento dalgún favor ou gracia concedidos. Xunto con Xúpiter e os deuses Lares, 
as Ninfas son as divindades máis frecuentemente citadas na Galicia romana. 

 
Esta inscrición (NYMPHIS CALPURNIA ABANA) atópase na actualidade no 

Museo Arqueolóxico de Ourense. 
 
Estes mananciais termais presentan importantes propiedades medicinais, por seren 

augas sulfuradas, esencialmente alcalino-ferruxinosas (destacan entre os seus 
compoñentes: a sílice, o flúor e o litio), cunha temperatura de surxencia moi elevada (66-
70ºC); de aí que desde sempre fosen aproveitadas con fins terapéuticos (antirreumáticos e 
dermatolóxicos). 
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CONTEXTO. PROBA SEMANAL 2 (A e B): OBRADOIROS NA RÚA 

 

 
Este momento histórico explica o nacemento da vila ourensá. Na súa orixe conflúen 

varios factores que se interrelacionan, pero sobresaen dous elementos claves: a auga e a 
posición estratéxica como cruce de camiños. Así temos os mananciais das augas termais 
das Burgas, e a encrucillada de camiños naturais entre antigos castros e a ponte que 
permite o paso do río Miño, nunha vía secundaria que unía Baños de Bande con Lugo, 
atravesando Ourense. 

 
Todos os achados demostran a ocupación romana desde finais do século I ata o 

último tercio do III d. C. 
 
Unha vez rematada a conquista do territorio galaico (a finais do século I a. C.), era 

indispensable, para facilitar o dominio efectivo da rexión, trazar unha serie de vías que 
puxesen en comunicación as capitais das circunscricións –conventus iuridici- nas que se 
dividía o Noroeste (Braga, Lugo e Astorga). Pouco a pouco fóronse abrindo outras vías 
menores ou secundarias para ir incorporando novas vilas a esta rede de comunicación.  

 
No contorno das Burgas, nome tardolatino que significa ‘pía’ ou ‘cloaca’, xurdiría a 

primeira ocupación, vinculada con algunha actividade en relación con baños e non exenta 
de carácter relixioso. Sería un pequeno asentamento a carón dunha vía romana secundaria 
(a chamada Vía do Támega) que, segundo o historiador A. Rodríguez Colmenero, 
comunicaría Aquae Flaviae con Lucus e Dactonium. Segundo este mesmo autor no lugar 
confluían outras vías ou camiños de menor entidade, como a que entraba polo Oeste desde 
Baños de Bande, que a unían con Arcabriga, Dactonium, Coeliobriga, Civitas Turodorum, 
Salientibus e outras, tendo tamén acceso á vía XVIII que comunicou Astúrica (Astorga) 
con Brácara (Braga). 

 
O carácter de encrucillada de época romana vén confirmado polo achado nos seus 

arredores de diversas inscricións viarias que confirman que pola cidade (ou polo seu 
contorno) pasaban e se cruzaban grandes rutas, feito no que abonda o miliario atopado nos 
arredores da igrexa da Trindade. A vía atravesaría o poboado de sur a norte polas actuais 
rúas do Vilar, Cervantes, Barreira, Lamas Carvajal, Praza de E. Montes, Fonte do Rei e 
Progreso, en dirección á Ponte Vella. 

 
Os romanos foron un pobo enxeñoso, hábil e pragmático; preocupáronse sempre por 

crear espazos deseñados para vivir con comodidade: cidades dotadas de espazos de lecer 
(como termas, teatros...) e de servizos públicos (rede de sumidoiros, acuedutos ou pontes). 

 

Da Ponte Romana, de época de Augusto, só quedan algúns piares nas bases. (No 
século XIII reconstrúese, dándolle o perfil actual con arco apuntado e ramplas e, 
novamente no s. XVII volve ser remodelada; a torre que aparece no escudo da cidade 
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derrubouse no s. XIX). Esta Ponte Romana (tamén chamada Ponte Vella ou Ponte Maior) 
será a única existente sobre o Miño ata 1918, cando se levante a Ponte Nova. 

 
Polo tanto, o Ourense romano posuía un carácter estratéxico para Roma, como punto 

de paso do río Miño e de acceso desde a vía XVIII cara ó Noroeste galaico e, en xeral, ó 
Conventus Lucensis e á súa capital (Lugo). 

 
Na mitoloxía grega e romana, as Ninfas son espíritos da natureza ou divindades 

menores que moran nos bosques, fontes, ríos ou no mar, personificando a súa fertilidade e 
gracia. Represéntanse como fermosas doncelas que gustan da música e da danza. Entre os 
romanos son, sobre todo, deusas saudables das fontes termais. 

 
A información que temos do mundo espiritual galaicorromano deriva das inscricións 

conservadas. Os deuses van ser merecedores de aras votivas que se lles dedican en 
agradecemento dalgún favor ou gracia concedidos. Xunto con Xúpiter e os deuses Lares, 
as Ninfas son as divindades máis frecuentemente citadas na Galicia romana. 

 
Esta inscrición (NYMPHIS CALPURNIA ABANA) atópase na actualidade no 

Museo Arqueolóxico de Ourense. 
 
Estes mananciais termais presentan importantes propiedades medicinais, por seren 

augas sulfuradas, esencialmente alcalino-ferruxinosas (destacan entre os seus 
compoñentes: a sílice, o flúor e o litio), cunha temperatura de surxencia moi elevada (66-
70ºC); de aí que desde sempre fosen aproveitadas con fins terapéuticos (antirreumáticos e 
dermatolóxicos). 
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CONTEXTO. PROBA SEMANAL 3 (A e B): AS CHAVES DA VILA 

 

 
 
Nunha cidade medieval a súa seguuidade viña dada pola muralla que acostumaba 

circundar a vila. Pero Ourense non a tiña. Non hai resto arqueolóxico ningún dela. As súas 
funcións eran suplidas por outras defensas: as propias edificacións describían un perímetro 
pechado ó que só se podía acceder por portas sinaladas, así como por tramos discontinuos 
de cerca pouco consistente e de foxo que completaban a delimitación do recinto en 
determinados lugares e seguramente de forma ocasional. 

 
Esta solución non tiña a consistencia nin a monumentalidade dunha muralla, pero 

servía para protexer o interior da cidade que só era accesible polas portas que se abrían en 
todos os puntos de entrada e que se pechaban con chave en momentos de perigo. 

 
Pode que algunha das portas das que se dotou Ourense na Idade Media fose unha 

obra de especial consistencia: é o caso da Porta da Fonte Arcada, con torre adosada, pero 
polo xeral tratariase de construcións modestas de estilo gótico. Coñécese algunha 
descrición das portas do século XVI; por entón a Porta da Corredoira se describe cun arco 
e ameas 
 

A mediados do século XV, Ourense vivía continuos enfrontamentos entre a Igrexa e 
o Concello; o Concello logra finalmente a liberación da xurisdiciónm episcopal e o 
acollemento á real. As armas diríxense, entón, contra a nobreza territorial, empeñada na 
conservación e aumento do seu poder a costa sempre da emancipación da burguesía. 

 
Continuaron vivas as diferencias acerca dos dereitos territoriais do bispo sobre 

posesións dos veciños así como as accións de pillaxe e hostigamento por parte dos señores. 
 
A conflictividade chegou a tal punto que a principios de 1457, o 13 de febreiro, o 

Concello ordena mediante un pregón que todos os veciños se armen con lanzas, escudos e 
balestas e que se pechen con chave as portas da cidade. Non se sabe con certeza a que se 
combatía en concreto neste momento, pois se por unha banda se reanudara a loita co conde 
de Santa Marta, tamén se abrira outra vez un contenciosos económico co bispo. 

 
En todo cado, eran tempos angustiosos, de total anarquía e bandería, provocados 

polas guerras irmandiñas, polas loitas intestinas dos condes que obrigan á cidade e ós seus 
bispos a poñerse baixo a protección duns ou doutros. 
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CONTEXTO. PROBA SEMANAL 4 (A e B): O PREITO DO CURRAL  

 

 
En 1569, unha porta, a da Burga, foi causa indirecta dun preito promovido polo 

bispo don Fernando Tricio de Arenzana contra a cidade, representada naquel intre polo 
rexedor Pero Díaz de Cadórniga, preito que durou longos anos á sombra do que sostiñan 
sobre a xurisdición real da cidade. 

 
Na praza do Curral do Bispo, hoxe en día ocupada en parte polo antigo Cárcere da 

Coroa e a rúa do Bispo Carrascosa, existían os alicerces de antigos edificios, na parte de 
abaixo, á entrada da Barreira e Pescadería. O bispo denunciou que Pero Díaz de Cadórniga 
fixera sacar moita pedra e cavar os alicerces dos edificios existentes na dianteira das casas 
episcopais, pois todo iso o tiña o bispo para facer mellores edificios e aproveitarse da 
pedra. O solo e territorio pertencían á Mesa episcopal; polo tanto, na súa demanda o bispo 
esixe o reintegro do valor da pedra e o recoñecemento do seu dominio. 

 
Pola contra, o concello sostiña que o solar era territorio público, que nel se facían 

feiras e mercados de porcos, laranxas, etc., e que a pedra que se sacaba era para uso 
público (para a porta da Burga). 

 
O preito afecta ó dominio e posesión dunha parte importante da Praza do Campo 

(actual Praza Maior), xa que se debate o uso do espazo dianteiro das Casas Episcopais 
(espazo que forma ángulo entre a torre de Santa María e o muro da adega), do camiño 
entre a Praza e a Carnecería (actual rúa do Bispo Carrascosa), así como o solar que ocupa 
o terreo entre esta e a Barreira. Era unha superficie considerable que proporcionaba unha 
mellora substantiva das relacións entre os dous sectores da cidade que estaban cortados 
polos Pazos e Curral. 

 
Tras varias sentencias a favor do bispado e diversos recursos por parte do Concello, 

o preito prolóngase durante máis de trinta anos (desde 1569 ata 1604) con presións, 
peticións e apelacións dun e doutro lado. Grande era a preocupación da cidade, pois os 
bispos pretendían pechar a rúa do Curral, paso obrigado de toda a vila. O preito pasará 
pola Real Audiencia de Galicia, a Chancelería de Valladolid e o Consello Real. O tempo 
transcorrido, as sentencias desfavorables e os gastos minan ó Concello que buscará unha 
concordia co bispo. 

 
En marzo de 1603 alcánzase unha concordia por as dúas partes: o bispo derruba o 

curral da praza conforme ás Capitulacións que deu a cidade. Por fin, en 1604 alcanzouse 
unha resolución ó longo preito, un dos que envelenou as relacións entre o Concello e o 
bispo. Este último cedía no seu dereito a pechar o curral por completo con cerca para 
deixar a rúa travesa máis ampla e practicable desde a Praza do Campo ata a rúa do 
Pelouriño; pola súa parte, o Concello renunciaba á súa pretensión de dominio do resto do 
Curral, na que nunca se vira amparado. 
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CONTEXTO. PROBA SEMANAL 5 (A e B). ROTEIRO CARA Á MODERNIDADE 

 

 
A partir de mediados do s. XIX prodúcese a expansión e a modernización da cidade, 

preparada pola desaparición da cerca e das portas no primeiro tercio do século. 
 
O trazado medieval anárquico mantívose practicamente inalterable ata ben entrado o 

século XIX; a partir de 1840 vanse controlar máis as obras de nova planta, esixindo planos 
de fachadas para a súa construción e móstrase tamén un interese crecente por facer 
reformas urbanísticas e mellorar o aspecto da cidade, que mantivo o seu ambiente rural ata 
ben entrada a centuria. Prodúcese a decadencia das obras de mecenado eclesiástico e a 
desaparición do nobiliario, que son substituídos pola iniciativa privada, e terán máis 
importancia as obras de arquitectura civil promovidas polas administracións públicas. 

 
Todos estes cambios son paralelos á desaparición da nobreza tradicional e á 

emerxencia dunha burguesía comerciante e ilustrada. 
 
O século XIX trouxo unha nova dinámica de expansión e crecemento urbano, dando 

lugar ó xermolo dun novo tipo de cidade máis consoante coa modernidade, que cristalizará 
completamente no século XX. Ó aumento demográfico hai que engadir a actividade 
comercial e manufactureira moderna, que se complementa coa economía tradicional e o 
fortalecemento da función administrativa que atrae novas actividades. O conxunto destes 
factores vese complementado co desenvolvemento das vías de comunicación; a 
construción da estrada de Vilacastín a Vigo nos anos 1860-63, traslada o “centro”, por vez 
primeira na historia, da Praza Maior á estrada, que na súa parte urbana era coñecida como 
a Rúa do Progreso. Esta rúa polariza no último tercio do XIX, toda a modernidade, 
actividades comerciais e adiantos tecnolóxicos que chegan da primeira e da segunda 
revolución industrial; alí, ós dous lados da nova rúa vaise instalando a nova burguesía e 
tamén se constrúen os edificios necesarios para albergar as novas funcións: Pazo de 
Xustiza, Pazo da Deputación, Cárcere Provincial, Pazo Episcopal e Seminario Conciliar; 
alí trasládase a vida comercial: almacéns, mesóns, hoteis, tendas, oficinas, escritorios, 
bancos, saídas de carruaxes... O progreso é un concepto e un símbolo materializado no 
nome desta rúa, que percorre a cidade na marxe dereita do río Barbaña, do Posío ó Campo 
dos Remedios.  

 
Tamén a inauguración da estación de ferrocarril en 1882, á outra beira do río, no 

concello de Canedo, foi un factor importantísimo configurador do crecemento económico 
e espacial, xa que por vez primeira a cidade dá o salto ó outro lado do río, incorporando o 
Miño á organización urbana. Nesta última parte do século, a cidade, cambia a tendencia do 
esquema centrípeto urbano, arredor dos edificios principais: Praza Maior, Pazo episcopal e 
Catedral, por outro centrífugo, coa estrada, o ferrocarril e o río como elementos directores, 
situados na periferia do Centro Histórico. 

 
Neste contexto existían estruturas urbanas herdadas da Idade Media, que agora 

carecen de sentido, como as portas de acceso á cidade, que son derrubadas contra o ano 
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1837. Ó parecer, as construcións medievais e modernas, xeralmente de pallabarro, foron 
substituídas polas construcións de granito que caracterizan actualmente o casco histórico, 
as cales aínda que se axeitarían ó antigo trazado medieval das rúas, cambiarían as 
aliñacións das casas, facendo aquelas un pouco máis amplas.  

 
Outras obras de infraestrutura realizadas no XIX, foron as canalizacións das augas 

do Loña para fornecer as catro fontes existentes: a Fonte dos Coiros, a de San Cosme 
(antiga Fonte Arcada), a Fonte Nova e a Fonte do Rei, traballos que remataron en 1887. As 
rúas enlousáronse de granito a finais de século. 

 
A iluminación pública instálase no ano 1839 con lámpadas de aceite e cámbiase a 

petróleo en 1865; a eléctrica ten que esperar ata 1895.  
 
Este crecemento da cidade coincide politicamente coa Restauración e artisticamente 

cos movementos do modernismo, eclecticismo e neogoticismo, que deixan na cidade 
moitos e fermosos edificios a cabalo dos séculos XIX e XX, algúns xa desaparecidos ou en 
transo de desaparecer, erixidos por unha burguesía de procedencia diversa, aproveitando 
un importante florecer económico do comercio e da banca. Os artífices destas obras de arte 
foron os arquitectos José Antonio Queralt, Antonio Crespo López. Antonio Seara y Pujol, 
Daniel Vázquez Gulías, Emilio Meruédano e Juan Darriba. Deste grupo, os máis prolíficos 
e de maior capacidade creativa e artística foron Daniel Vázquez Gulías e José Antonio 
Queralt.  
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CONTEXTO. PROBA FINAL 1 (A e B). MILLE PASSUUM AURIENSIS  

 

 

Situámonos no contexto histórico que explica o nacemento da vila ourensá. Na súa 
orixe conflúen varios factores que se interrelacionan, pero sobresaen dous elementos 
claves: a auga e a posición estratéxica como cruce de camiños. Así temos os mananciais 
das augas termais das Burgas, e a encrucillada de camiños naturais entre antigos castros e a 
ponte que permite o paso do río Miño, nunha vía secundaria que desde Baños de Bande 
enlazaba Lugo coa vía XVIII do Itinerario de Antonino (que unía Braga e Astorga).  

Todo os achados demostran a ocupación romana desde finais do século I ata o último 
tercio do III d. C. 

Unha vez rematada a conquista do territorio galaico (a finais do século I a. C.), era 
indispensable, para facilitar o dominio efectivo da rexión, trazar unha serie de vías que 
puxesen en comunicación as capitais das circunscricións –conventus iuridici- nas que se 
dividía o Noroeste (Braga, Lugo e Astorga). Tres eran as vías principias que unían Braga 
con Lugo e Astorga. A vía XVIII (Vía Nova) de Braga a Astorga por Ourense; vía XIX de 
Braga a Lugo, polo interior, e desde aí a Astorga; Vía XX, per loca marítima, une tamén 
Braga con Lugo e Astorga, seguindo un camiño costeiro. 

Para completar estas tres grandes rutas, Roma trazou toda unha serie de camiños 
secundarios. Primeiro, estes asumían un carácter eminentemente militar, ante a necesidade 
de controlar certas áreas, pero co avance da romanización o obxectivo primordial será, 
máis ben, a promoción económica das comarcas, en especial das ricas en metais. 

Pouco a pouco fóronse abrindo outras vías menores ou secundarias para ir 
incorporando novas vilas a esta rede de comunicación. Unha das vías secundarias máis 
relevantes ía de Baños de Bande (Aquae Querquennae) a Ourense e de aí ata Lugo.  

As vías galaicas son similares ás doutras rexións do Imperio. O seu ancho varía 
moito, entre 1,5 m (o mínimo para o paso dun carro) e os 5 m. Normalmente o pavimento 
constaba de varias capas; as capas eran máis grosas no centro que nos bordos para facilitar 
a drenaxe. O firme estaba constituído por lousas sobre un armazón de madeira e area para 
recubrir os desniveis. 

As vías medíanse en millas (mil pasos ou mille passuum), equivalentes 
aproximadamente a 1.481,5 m. Para marcar as distancias situaban miliarios, pedras que 
indicaban a distancia existente desde o lugar ata a capital do conventus ou circunscrición 
administrativa. Nesta vía secundaria atopouse un deles. 
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CONTEXTO. PROBA FINAL 2 (A e B). AS FORMAS DA PEDRA SACRA 

 

  
A catedral é a principal igrexa da cidade. A súa construción iniciouse a finais do 

século XII e principios do XIII –claro exemplo pois do románico de transición-, en tempo 
de don Pedro Seguín, e rematada, no principal, polo bispo don Lourenzo (cabeceira e 
naves, máis o Pórtico e a torre das campás).  

Concibida como catedral-fortaleza, sufriu constantes e continuas obras de 
ampliación, renovación e remodelación ata hoxe en día, facendo dela, como sinalou Otero 
Pedrayo, unha ‘sinfonía incompleta’. 

De finais do XIII e comezos do XIV é a Claustra Nova, que constitúe un dos máis 
fermosos espazos da Catedral e que nunca se rematou. 

Moi importante é a consolidación da catedral que, en 1545, “está muy sentida e 
desplomada e peligrosa para se querer caer e ansy está apuntalada e zimbrada e de tiene 
temor e sospecha de que venga presto a se caer”. O cabido nese ano acorda co mestre de 
cantería de Salamanca Rodrigo Gil de Hontañón asegurar a Igrexa, de modo que “no 
venga daño ni perjuicio a todo el otro edificio, crucero y cimborrio... ni en el paraíso dela 
iglesia...”. Así remodelouse o corpo da igrexa, a fachada principal, o pórtico do Paraíso, as 
bóvedas de crecería do pórtico e varios piares. Estas obras continúan con diversos mestres 
durante o século XVI; desde 1572 o arquitecto Juan de Herrera ocuparase da bóveda do 
Paraíso. 

Outra remodelación, no XVII, constrúe o deambulatorio coas súa capelas. 

A catedral en esencia responde a un románico de transición, con notables influencias 
compostelás; foi consagrada en 1188. De todas as portas, a sur que dá á Praza do Trigo, é a 
que mellor conserva a súa forma orixinal (s. XII), só alterada pola torre (XVI). A portada 
norte sufriu un ataque a fins do XV e ó restaurase conxugou elementos románicos con 
outros góticos tardíos (o mesmo cá capela de San Xoán) A portada oeste foi remodelada 
no s. XVI, cando se lle engadiron as portas e os contrafortes. 

A catedral era a fortaleza predominante no conxunto urbano, visible desde lonxe 
como representante do poder espiritual e relixiosos da diocese: provista desde finais do 
século XII ou comezos do XIII de torres e fortificacións que se estendían polas bóvedas da 
nave do cruceiro (aínda hoxe visibles desde o exterior, se ben lixeiramente transformadas 
para soster os tellados). 
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CONTEXTO. PROBA FINAL 3. MONUMENTA TEMPUS MUTAT 

 

 

A expansión e crecemento e crecemento que experimenta cidade a finais do século 
XIX e principios do XX motiva cambios importantes no seu urbanismo. 

No primeiro tercio do século XX trasládase ó Parque de San Lázaro (novo centro 
urbano) a igrexa do Convento de San Francisco (1927); o cruceiro da Alameda do 
Cruceiro de 1710, trasládase á Praza da Madalena; tráense varias fontes barrocas dos 
Mosteiros de Oseira e Ribas de Sil para adornar prazas e xardíns (a fonte da Praza do 
Ferro, a fonte da Praza Bispo Cesáreo que primeiro estivo no Xardín do Posío, a fonte do 
Parque de San Lázaro); lévase ás Burgas a antiga imaxe da Nosa Sra. Do Posío, que se 
coloca nunha furna coa advocación de Nosa Sra. do Carme.  

 

As fontes eran algo esencial nunha cidade na que escaseaban as augas. As poucas 
que había, fosen de pozos, minas e mananciais, secaban no verán e non sempre eran 
potables. No século XIX, debido á desamortización, foron traídas a Ourense fontes dos 
mosteiros de Oseira e Ribas de Sil que se puxeron na Praza do Ferro, no Xardín do Posío, 
logo trasladada á Praza do Bispo Cesáreo, e Parque de San Lázaro; esta moi desfigurada ó 
quedar sen baseamento e cun estanque engadido.  

Hospital de San Roque (ou da Misericordia). Situado fóra da cidade, máis abaixo 
da Horta do Concello e extramuros (aproximadamente no solar da actual Casa de Correos) 
pero moi preto do centro da cidade. Foi fundación conxunta do Concello e do bispo don 
Francisco Blanco para substituír ós vellos albergues e no tempo dunha epidemia de peste 
polos anos 1556-65. Este hospital incorporou tamén o fundado por don Alonso Méndez 
Montoto que fundara na súa casa, na rúa da Obra, un para atender ós enfermos de bubas e 
doutros males contaxiosos. Desde a súa fundación ata mediados do s. XIX será o único 
hospital da cidade. O edifico, dunha grande capacidade, con capela e cemiterio ó seu redor, 
presenta unha construción de escasas pretensións artísticas, concentradas na fachada, de 
estilo renacentista puro. Foi derrubado no primeiro cuarto do século XX e a súa portada 
trasladada á igrexa da Trindade en 1927, onde se conserva pechando o adro da igrexa polo 
oeste.  

Estatua de Concepción Arenal. Inaugurada modestamente en 1898, na parte 
superior da Alameda, foi trasladada en 1969 –en medio dunha gran polémica- á beira do 
pazo de Xustiza.  

Concepción Arenal (1820-1893) é unha das mulleres máis destacadas da España do 
século XIX e unha das iniciadoras do movemento feminista. Licenciada en dereito, 
prolífica pensadora do dereito penitenciario e da medicina hospitalaria, practicou con 
tenacidade as súas ideas, inspiradas nos principios da liberdade, da xustiza e da caridade. 
Desenvolveu tamén unha importante actividade como xornalista e escritora. 
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CONTEXTO. PROBA FINAL 4 (A e B): A ATENAS DE GALICIA 

 

 

Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo e Florentino López Cuevillas formaron o 
núcleo fundamental da ‘Revista Nós (fundada en 1920), arredor da cal se agrupou o máis 
brillante da intelectualidade ourensá do momento: E. Montes, Blanco Amor, Rodríguez 
Sanjurjo, A. Noguerol, Antón Losada Diéguez, etc. Membros do Ateneo Orensano, 
animaban tamén a tertulia do Café Royalty. Conformaron deste xeito a que se deu en 
chamar a Xeración Nós. 

En 1917 fundaron a revista ‘La Centuria’. Esta publicación constituíu unha porta 
aberta ás vangardas, como un primeiro intento de conectar coas literaturas foráneas e de 
abrir un camiño a voces novas que se movían entre o simbolismo e o modernismo. 
Cosmopolita por definición, foi unha revista literaria singular é monolingüe en castelán. 
Temas como o mundo oriental, o ocultismo ou a teosofía tiveron nela cabida. No seu 
primeiro editorial indicaba: 

...La Centuria se titula ‘neosófica’, esto es, que como revista de nuestro siglo, ha de 
reflejar la nueva ideología que empezaba a dominar el pensamiento euroamericano antes 
de la guerra (...). la casualidad ha hecho nacer esta publicación neosófica en Orense. 
Orense dista seiscientos kilómetros de Madrid y acaso menos de Nueva-York. En todo 
caso, LA CENTURIA viene a acortar esta última distancia. Orense no tiene nada de 
cosmopolita ni de típico, de futurista ni de tradicional: muchas casas viejas y ninguna 
antigua. Pero tiene siete carreteras y además nos tiene a nosotros. 

Os membros da Xeración Nós foron lectores de poetas estranxeiros; sentíronse 
atraídos polo exótico; grandes inconformistas, participaron dunha ‘sensibilidade’ –
introducida en España polo Modernismo- na que cabe desde a desconformidade política co 
sistema da Restauración ata unha rebeldía vital fronte ó medio espiritual que os rodeaba. 
Desde un punto de vista cultural rexeitaban tanto o racionalismo cientifista do XIX como o 
realismo. O grupo sería definido por Risco en 1933 simplemente como ‘Nós, os 
inadaptados’, inadaptación que vai representar unha verdadeira contradición, pois 
chegarán ó nacionalismo despois dunha ampla viaxe por outros horizontes culturais. 

A súa obra é moi heteroxénea, pero abarca o campo científico e o literario. A nivel 
científico destacan os traballos de Risco sobre etnografía e a síntese que realiza sobre a 
evolución histórica da cultura galega; as investigacións sobre xeografía de Otero Pedrayo; 
e a obra de Cuevillas dedicada á prehistoria de Galicia. Dentro da produción literaria, 
dentro de diversos xéneros, presenta unha gran variedade. 

O grupo nacera sen implicacións políticas ningunhas. Mais logo evolucionou, 
abandonando o seu esteticismo inicial a favor de posturas galeguistas. Vicente Risco foi o 
encargado de levar a cabo a primeira sistematización do nacionalismo galego, entendida 
como un problema esencialmente cultural, afirmando que a personalidade de Galicia lle 
vén dada pola raza, a lingua, a tradición cultural e a historia. A teoría nacionalista de Risco 
–e por extensión a toda a Xeración Nós- bebe nas fontes do idealismo alemán e será a que 
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informe ideoloxicamente tanto ás Irmandades como ó Partido Galleguista durante a II 
República. 

 

•Vicente Risco (Ourense, 1884-1963) 

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, exerceu a docencia ocupando 
un cargo na cátedra de Historia da Escuela Normal de Ourense. Foi redactor do xornal ‘El 
Miño’ e cualificado etnógrafo. Fundador da revista ‘La Centuria’. En 1920 publicou o 
ensaio Teoría do nacionalismo galego, converténdose no principal ideólogo do 
galeguismo. Dentro da súa obra literaria destaca O porco de pé (1928), na que satiriza a un 
tendeiro de orixe castelá que chegou a ser alcalde dunha cidade galega. En 1930, á volta 
dunha viaxe por Centroeuropa fundou o Partido Nacionalista Republicano, logo Partido 
Galleguista. 

•Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-1976) 

Licenciouse en dereito e filosofía en Santiago e Madrid; de volta na súa cidade 
converteuse nunha das figuras máis dinámicas do ámbito cultural do Ateneo, xunto con 
Risco, Cuevillas e Primitivo Rodríguez. Con este grupo, completamente afastado da 
cultura e da política galegas, dará os seus primeiros pasos literarios, intervindo na 
fundación de ‘La Centuria’. En 1919, Pedrayo gañou a cátedra de ensino medio e foi 
destinado ó instituto de Ourense. Cultivou diversos xéneros literarios: ficción, drama, 
lírica, literatura didáctica; colaborou en xornais e revistas; desenvolveu unha intensa 
actividade na sección de Xeografía e Historia do Seminario de Estudos Galegos. Entre as 
súas obras literaria, pódese salientar. Arredor de si. 

•Florentino López Cuevillas (Ourense, 1868-1958) 

Estudiou Farmacia en Santiago, mais non exerceu esta profesión, senón que se 
converteu en funcionario da Facenda Pública en Ourense. Ante todo, foi un grande 
estudioso da cultura castrexa; realizou diversas escavacións, sendo o primeiro castro que 
estudiou San Cibrao de Las (San Amaro). Entre os seus traballos históricos destacan: A 
Edade de Ferro na Galiza e A civilización céltica en Galicia. Foi membro do Seminario de 
Estudos Galegos, onde dirixiu a sección de Prehistoria. Tamén escribiu textos literarios e 
xornalísticos. 

•Arturo Noguerol Buján (Ourense, 1880-A Coruña 1936) 
Xornalista, arbitrista e financeiro do galeguismo. Avogado de formación, decidiu 

proclamar a súa visión da terra e a súa preocupación polas xentes traballadoras, ben nos 
grandes xornais da época –‘A Nosa Terra’ ou ‘La Centuria’-, ben a través da súa militancia 
política e da súa participación nos mitins en defensa do Estatuto de Autonomía. 

•Xaquín Lourenzo, ‘Xocas’ (Ourense, 1907-1989). 

Discípulo avantaxado e especialmente querido polos homes da Xeración Nós; 
membro do Seminario de Estudos Galegos e da Real Academia Galega e primeiro 
presidente do Museo do Pobo Galego. Destacado etnógrafo, entre as súas obras hai que 
salientar Etnografía. Cultura Material (volume II da Historia de Galicia dirixida por Otero 
Pedrayo) e numerosos traballos sobre o cancioneiro, o carro, a casa ou o entroido. 
Homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2004. 
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Outros membros: 

•Primitivo Rodríguez Sanjurjo (Ourense 1880-Lugo 1947) 

Estudiou Dereito en Salamanca e Filosofía en Madrid, onde coñeceu a Pedrayo e 
Cuevillas. Tiña fama de cultivador de estraños saberes (mitos exipcios, misterio órfico, 
astroloxía...). Autor dun libro de poesía, Las mesetas ideales. En 1920 foi chamado para 
ocupar unha cátedra de Literatura española do s. XIX na Cornell University Ithaca, de 
Nova York; alí permanecerá ata 1926. 

•Antón Losada Diéguez (O Carballiño, 1884-Pontevedra,1929) 

Doutor en Filosofía e licenciado en Dereito, estivo vinculado co movemento 
galeguista e agrarista de corte social-católico. En 1914 foi destinado a Ourense como 
catedrático de Instituto, integrándose á perfección no ambiente cultural da cidade, onde 
permaneceu ata ser trasladado a Pontevedra (en 1919). En 1917 ingresou nas Irmandades 
da Fala, desempeñando un papel relevante na conformación da ideoloxía nacionalista 
galega. Publicou contos, pezas teatrais... e, sobre todo, ensaios de tipo político 
fundamentalmente. 
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CONTEXTO. PROBA FINAL 5: O COMITÉ DE SABIOS 

 

 
Desde as últimas décadas Ourense está a experimentar importantes cambios que van transformando 
a súa fisonomía urbana. A vila expándese polo seu espazo limítrofe, difuminando a alongada trama 
que configurara a estrada de Vigo a Vilacastín desde mediados do s. XIX. Novas infraestruturas 
surcan os arredores, mentres os barrios tradicionais comezan a perder poboación. O elemento máis 
emblemático dos novos tempos, que simboliza o espírito de cambio e innovación que afronta a 
cidade, é, sen dúbida ningunha, a Ponte do Milenio (2001). 

 

Na actualidade, a vila conta con preto de 110.00 habitantes e é a terceira de Galicia; o maior 
crecemento céntrase nos sectores periféricos, sobre todo nos barrios (Guizamonde, Pino, A Cuña, 
Cruz Alta, Penarredonda, Barrocás, Rabo de Galo ou Cabeza de Vaca). 

 

A política municipal estivo marcada a finais dos anos oitenta e principios dos noventa pola 
inestabilidade e as loitas internas que limitaron o crecemento da vila; en 1995, a elección como 
alcalde de Manuel Jaime Cabezas Enríquez, beneficiado polas boas relacións co goberno 
autonómico e estatal, impulsou proxectos de relevancia para o futuro ourensán. 

 

Ademais, a cidade foi seleccionada, a finais do ano 2000, como beneficiaria do Plan URBAN, o 
que implica dispoñer de importantes investimentos procedentes da Unión Europea. 

 

No aspecto normativo destacan tres documentos que recollen os principios fundamentais que deben 
rexer o desenvolvemento da cidade: Plan Xeral de Ordenación Urbana (1986), Plan Especial de 
Protección das ribeiras dos ríos Miño, Loña y Barbaña ó seu paso pola cidade (1993) e Plan 
Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico (1996). Os obxectivos primordiais 
que persegue o Plan Xeral de Ordenación Urbana son: -deter o proceso desordenado de crecemento 
do casco histórico (declarado Conxunto Histórico Artístico en 1975); -recuperar zonas libres de 
uso público nas áreas densificadas; -resolver déficits de equipamento; -controlar o crecemento 
anárquico da periferia; -e planificar de modo global a rede viaria. 

 

A nivel económico as últimas década afianzaron a importancia do sertor terciario (que ocupa xa a 
máis do 70% da poboación activa), onde creceron especialmente a Administración, os servicios a 
empresas e o comercio especializado. A innovación industrial veuse favorecida polo 
establecemento en 1992 do Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas, mentres 
Cooperativas Orensanas (Coren) segue a ser o referente industrial da comarca. 
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APÉNDICE 2.  

 
RECURSOS MATERIAIS 

PRIMEIRA PARTE.  PROBAS SEMANAIS 
 
PROBA SEMANAL 1.VERSIÓN A: ORIGINES CIVITATIS 
 
Nas Burgas: xeso, cubos e instrumental para gravar; moldes coa forma aproximada 

dunha inscrición; medios de limpeza (mandilóns, plásticos, panos...). 
 
Na Ponte: chumbada con corda e medidas; un metro grande. 
 
PROBA SEMANAL 1.VERSIÓN B: ORIGINES CIVITATIS 
 
Nas Burgas: xeso, cubos e instrumental para gravar; moldes coa forma aproximada 

dunha inscrición; medios de limpeza (mandilóns, plásticos, panos...). 
 
Na Ponte: un metro grande e corda. 
 
PROBA SEMANAL 2.VERSIÓN A: OBRADOIROS NA RÚA 
 
Os obxectos indicados para a súa recollida polos concursantes:  

-4 odres de viño 
-4 longaínzas 
-4 ferramentas de canteiro 
-4 ferramentas de ferreiro 
-4 follas de bacallao / caixas de sardiñas en salgadura  
-4 bolas de pan 

 
PROBA SEMANAL 2.VERSIÓN B: OBRADOIROS NA RÚA 
 
Os obxectos indicados para a súa recollida polos concursantes:  

-4 sacas de sal 
-4 pezas de barro 
-4 longaínzas 
-4 pezas de coiro 
-4 pares de zocos 
-4 cesta con carbón 

 
PROBA SEMANAL 3 VERSIÓN (A E B): AS CHAVES DA VILA 
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PROBA SEMANAL 4: O PREITO DO CURRAL 
-Escenario (tarima); unha mesa e unha silla para o xuíz. 
-Disfraces da época: 1 de xuíz; 1 de alcalde e 5 de xentes do concello; 1 de bispo e 5 

de homes da Igrexa;  
-Uns dados. 
 
PROBA SEMANAL 5.(A e B): ROTEIRO CARA Á MODERNIDADE 
-1 carpeta con fotografías  
-1cuestionario para cada equipo 
-cadernos e lapis 
 
 _________________________________ 

 
SEGUNDA PARTE. PROBAS FINAIS 
 
PROBA FINAL 1 (A e B): MILLE PASSUUM AURIENSIS 
Uniformes lexionarios: roupas, cascos, lanzas, escudos... 

 
PROBA FINAL 2 (A e B): A: AS FORMAS DA PEDRA SACRA 
-1 carpeta coas fotografías planta e alzados da catedral 

-follas co cuestionario 

-cadernos e lapis 

 

PROBA FINAL 3 (A e B): MONUMENTA TEMPUS MUTAT 
-Carpeta coas consignas de partida (fotografías) 

-Cadernos e lapis 
 
PROBA FINAL 4 (A e B): A ATENAS DE GALICIA 
- O libro de Xocas por X exemplares: 

GONZÁLEZ PÉREZ, C.: Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”: vida e obra. Col. A 
Nosa memoria, nº 35. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2004. [111 p.] 

 

PROBA FINAL 5 (A e B): O COMITÉ DE SABIOS 
-Tests; lapis 
-Papel tamaño DIN A3; material de debuxo: lapis de cores... 
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APÉNDICE 3.  

 
RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIÓNS IMPLICADAS 

PRIMEIRA PARTE.  PROBAS SEMANAIS 
 
PROBA SEMANAL 1.VERSIÓN A e B: ORIGINES CIVITATIS 
 
-1 actor no papel do lapicida nas Burgas;  
-1 actor como enxeñeiro da Ponte;  
-2 monitores 
-balsa con persoal (Protección Civil/Cruz Vermella) 
 
PROBA SEMANAL 2.(A e B): OBRADOIROS NA RÚA 
-13 actores: 1 como adegueiro na Praza do Campo e un personaxe para representar o 

oficio de cada etapa (12 en total: 6 na versión A e 6 na versión B) 
-2 monitores. 
 
PROBA SEMANAL 3. (A e B): AS CHAVES DA VILA 
-11 actores: un e cada porta (5 para A e 5 para B, e un na saída) 
- 1 monitor 
 
PROBA SEMANAL 4 (A e B): O PREITO DO CURRAL 
-1 actor como xuíz; algúns actores como espectadores do xuízo 
-1 monitor 
 
PROBA SEMANAL 5. (A e B) ROTEIRO CARA Á MODERNIDADE 
-1 actor, representando a José Ignacio Santiago Junquera  
-1 monitor. 
 

    
 
SEGUNDA PARTE. PROBAS FINAIS 
 
PROBA FINAL 1 (A e B): MILLE PASSUUM AURIENSIS 
-2 actores como lexionarios;  

-2 monitores (1 na saída e 1 meta) 

 
PROBA FINAL 2 (A e B): AS FORMAS DA PEDRA SACRA 
-un actor que represente ó bispo 

-un monitor 
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PROBA FINAL 3 (A e B): MONUMENTA TEMPUS MUTAT 
-1 actor como monxe de Oseira 

-1 monitor 
 
PROBA FINAL 4 (A e B): A ATENAS DE GALICIA 
-5 actores: un por personaxe (Xocas, Risco, Pedrayo, Cuevillas e Noguerol) 

-1 monitor 

 

PROBA FINAL 5 (A e B): O COMITÉ DE SABIOS 
-1 actor como alcalde 

-1 monitor 
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