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Son as cidades espazos que habitamos e que moitas veces 
agachan no seu interior riquezas que ignoramos e nas que 
non somos quen de reparar. É preciso mirar ben, observar, 
fixarse nos detalles, esculcar nas diferentes capas que o tem-
po foi deitando na trama urbana, para poder sacar á super-
ficie as pezas importantes, trascendentes do corpo da cida-
de. Esas pezas que singularizan e fan única a cada cidade, 
aquelas que as dotan de carácter propio, diferenciándoas de 
calquera outra.

Saber percorrer as nosas cidades parándose en fitos sen-
lleiros das mesmas; observar as diferentes partes do plano 
sabendo distinguir os seus núcleos históricos das áreas de 
recente creación; captar os diferentes ritmos vitais que están 
detrás de cada zona; ser quen de valorar criticamente as inter-
vencións urbanísticas levadas a cabo nos diferentes momen-
tos históricos, e ser capaces de demandar espazos urbanos 
de calidade, son obxectivos que queremos axudar a acadar 
con estas guías que poñemos nas túas mans.

Nelas recollimos os procesos de crecemento das nosas ci-
dades, mostrándoche como foi a evolución dos seus planos. 
Destacamos os fitos arquitectónicos máis importantes das 
mesmas, para que sexas capaz de valoralos debidamente. 
Planteámosche reflexións e cuestións que pretenden ache-
garte a unha mirada crítica sobre os espazos que habitas. 
Buscamos que o cotiá, para moitos de vós, sexa unha fonte de 
disfrute e de aprendizaxe.

Desexamos que as uses e divulgues no teu contorno, para 
que, dende o coñecemento, a cidadanía asuma o espazo ur-
bano como algo propio e demande un desenvolvemento ur-
bano respetuoso e sostible que sexa quen de mellorar a nosa 
calidade de vida.



2

ALGÚNS CONSELLOS PARA AS SAÍDAS

• Respecta SEMPRE a natureza e o contorno. 

• Disfruta o paseo cunha marcha suave, con tranquilidade e boa dispo-
sición.

• Non perdas o grupo de vista para que non haxa esperas molestas.

• Non utilices cassettes, radios, reproductores de MP3 ou calquera outro 
artiluxio que nos impida participar activamente nas actividades, nin con au-
riculares nin, moito menos, sen eles.

• Permanece sempre atento/a ás instrucións do profesorado que vos acom-
pañe e dos monitores e monitoras das actividades.

• Colabora no coidado das intalacións que usemos e axuda a manter 
limpos os espazos que visitemos, utilizando os colectores para os des-
perdicios. Non debemos tirar nada ao chan, nin no medio construído nin 
nos espazos libres. Se non atopamos colectores, gardaremos nunha bolsiña 
o lixo ata poder depositalo no lugar axeitado.
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OURENSE

1. MARCO XEOGRÁFICO

O termo municipal de Ourense, que 
abrangue unha extensión de 75 Km², 
atópase a 125 m. de altitude sobre o 
nivel do mar, asentado na beira es-
querda do río Miño. A rede fluvial ten 
como centro este río que recibe como 
afluentes na cidade, o Loña e o Barba-
ña, ambos na marxe esquerda. 

De feito, a unión destes tres ríos é a 
que determina a depresión ou fosa 
tectónica ourensá.

É a terceira cidade de Galicia en canto 
a poboación xa que, segundo o pa-
drón municipal do ano 2004, conta 
con máis de 100.000 hab. no seu nú-
cleo urbano.

No que se refire ao seu dominio climá-
tico, a cidade de Ourense amosa un 
clima de transición entre o oceánico 
e o mediterráneo, condicionado polas 
elevacións que rodean a cidade e polo 
aporte de humidade do río Miño. Fac-
tores estes que provocan unha con-

Ponte do Milenio
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tinentalización do clima, orixinando 
invernos moi fríos acompañados de 
néboas, veráns calurosos e estacións 
estivais con escasas precipitacións e 
temperaturas suaves.

A cidade aséntase nunha depresión 
topográfica, a Oia de Ourense, un área 
deprimida en relación coa área circun-
dante, o que provoca un microclima no 
que se estancan as masas de aire que 
se fan máis extremas e húmidas pola 
presenza do río.

2. COMPOSICIÓN DA CIDADE

Análise da estrutura urbana 

Os primeiros poboadores da depre-
sión ourensá asentáronse nas terrazas 
do Barbaña e nas abas da ladeira do 
Montealegre. Desa ocupación de co-
munidades de cazadores recolectores 
temos documentación precisa a través 
dunha serie de vestixios arqueolóxicos 
atopados recentemente. 

Ponte romana sobre o río Miño

A súa situación nunha encruci-
llada de camiños fixo que fora, 
xa dende época antiga, e siga a 
ser un nó importante de comu-
nicacións co resto do territorio 
peninsular.

O topónimo vén segundo algúns 
autores do termo xermánico 
“Warn See” que significa lago 
quente, mentres que para outros 
provén do termo céltico “Or Ens” 
(auga quente) ou do romano “Au-
ria” (cidade de ouro).
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Castro de Santomé
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O CONXUNTO  
ARQUEOLÓXICO NATURAL  
DE SANTOMÉ

Nun bosque de sobreiras a ape-
nas tres km. da cidade de Ouren-
se atópase o conxunto arqueoló-
xico natural de Santomé.

Neste xacemento arqueolóxico 
coexisten  os vestixios dun castro 
así como un poboado romano. Ao 
visitar este parque poderemos 
analizar en directo os diferentes 
modos de vida de castrexos e ro-
manos. Por outra banda dende o 
punto de vista do parque natural 
diferenciaremos especies como a 
sobreira, o carballo, a aciñeira, o 
piñeiro manso ou o érbedo.

A organización do poboado 
castrexo e da vila romana

Neste parque arqueolóxico pode-
mos analizar as diferenzas que 
aparecen a simple vista entre a 
organización dun poboado cas-
trexo e unha vila romana e mes-
mo a ubicación nun lugar ou outro 
dentro do territorio.

Itinerario polo parque

Tedes visto algún outro castro? 
Habitualmente as plantas das vi-
vendas castrexas son circulares. 
Por que neste caso son cadrangu-
lares? Cal pensas que foi o xeito 
de crecemento do poboado? Pri-
meiro asentaríanse na parte baixa 
ou na alta? Por que o farían?

ANÁLISE DENDE AS PONTES 
DE OURENSE

Existen varios lugares ao longo 
do río que nos poden valer como 
miradoiro para divisar as diferen-
tes pontes de Ourense e analizar 
a cidade mesma. 

Sobre as pontes podemos dicir 
que en cada período histórico dis-
ponse de técnicas moi diferentes 
para construílas. Dende a máis 
antiga, a ponte romana, ata a 
ponte do Milenio a tecnoloxía su-
friu unha evolución de séculos. 

De que tipo de forza se podían 
servir os cidadáns para facer a 
primeira ponte, cando non exis-
tían guindastres mecánicas?

Debes examinar tamén o número 
de pés que ten cada unha das 
pontes.

Os ocos que quedan entre os pés 
chámanse vans. Os paramentos 
que sosteñen a ponte refórzanse 
con tallamares. Para non caernos 
protexémonos cos peitorís. Para 
a construción dos peitorís algun-
has partes teñen tornarrodas.

Debes anotar no teu caderno que 
lugares recoñeces dende as pon-
tes. Vemos o casco antigo dende 
a ponte romana? Cal das dúas 
beiras do río parece máis moder-
na? Pódese pasear preto do río?
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Con posterioridade temos que consta-
tar a presenza humana nunha serie de 
castros, como no caso dos Castros de 
Oira e Santomé, próximos á desembo-
cadura do río Loña, no Bronce Final e 
ao longo da Idade do Ferro.

Pero as orixes do núcleo urbano da ci-
dade de Ourense, como tal, temos que 
situalas en época romana, no momento 
no que esa poboación autóctona (cas-
trexa) deixou de residir neses outeiros, 
e se estableceu no val fluvial. 

O asentamento romano, xurdido no 
contorno das Burgas, dirixiu o seu 
crecemento cara o Miño. Xa nos sécu-

los medievais, a cidade organizábase 
arredor da catedral e do pazo episco-
pal, e carecía de muralla, o que denota 
que a actividade económica desenvol-
ta na cidade non era moi destacada e 
que non existía un eminente perigo 
de ataque exterior. O burgo medieval 
adoptou unha estrutura lonxitudinal, 
con rúas transversais dotadas de forte 
pendente e prazas que lembran o pa-
sado gremial e comercial da cidade.

Unha serie de incursións musulmanas 
e normandas ao longo dos séculos VIII 
ao XI d.C, afectaron a ese intermitente 
rexurdir da cidade. Tras o gran baleiro 
poboacional que sofreu neses anos, 
iniciou unha lenta recuperación a par-
tir do século XI e principalmente do XII, 
no que se experimentou un rexurdir da 
cidade e unha articulación de novo do 
comercio. Foi Sancho II o que levou a 
cabo a repoboación definitiva en 1071, 
quedando constituída como señorío 
eclesiástico. Este señorío bispal confe-
riulle prosperidade ao núcleo, promul-
gando fueros que motivaron notable-
mente o aumento demográfico.

No século XIII a cidade experimen-
tou un florecemento da súa función 
comercial, converténdose nun centro 
de intercambio moi importante, con 
outros puntos da península.

Ao longo da Idade Media o burgo 
medrou configurando a súa primeira 
fisonomía. Abríronse rúas estreitas e 
intrincadas e construíronse dous edi-
ficios clave no desenvolvemento urba-
no, como son a catedral e o pazo epis-

Moitos autores afirman que a 
atracción exercida pola urbe, 
nesta etapa, centrábase tanto 
nas augas termais das Burgas, 
como na protección da ponte, 
pois por ela pasaba un ramal da 
calzada romana que unía Bra-
cara (Braga) e Asturica (Astor-
ga), pasando por Aquae Flaviae 
(Chaves) ou incluso nas cerca-
nas explotacións das minas au-
ríferas. Así a cidade foi gañando 
poboación durante este período 
ata a decadencia da vida urba-
na no baixo imperio. Deste xei-
to, o xerme da actual cidade de 
Ourense temos que situalo na 
marxe esquerda do río Miño, na 
valgada das “Burgas”, e dende aí 
foi crecendo ata acadar a dimen-
sión actual que ten o seu núcleo 
urbano.
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Fonte das Burgas
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Centro sociocultural Caixanova
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copal, mentres artesáns e campesiños 
convivían con nobres e eclesiásticos 
nun espazo urbano carente dunha mí-
nima planificación urbanística.

A pesar de que os primeiros anos 
do s. XVI representaron un período 
de expansión, materializado na edi-
ficación de numerosas obras civís e 
eclesiásticas, unha serie de avata-
res históricos influiron decisivamente 
no estancamento da urbe durante o 
trancurso do s. XVI ao XVIII. Factores 
como malas colleitas, fames, pestes, 
clausura dos mercados exteriores 
para o viño e enormes cargas fiscais 
para financiar a política exterior dos 
Austrias, veñen a xustificar a crise 
deste longo período.

A designación da cidade como capital 
provincial na distribución administra-
tiva de 1833, a integración definitiva 
de Ourense na rede urbana nacional, 
a creación de novos viais de comuni-
cación e a chegada de funcionarios e 
delegados do goberno, así como dun 
importante grupo de comerciantes, 
empresarios e industriais foráneos, 
maragatos, leoneses e asturianos prin-
cipalmente, contribuíron de xeito deci-
sivo ao crecemento experimentado 
desde o século XIX. Todo isto trouxo 
consigo importantes mudas no plano 
urbano, desprazándose o eixo central 
que antes constituía a Catedral e a Pra-
za Maior cara á nova estrada que unía 
Vigo con Villacastín, construída entre 
1860 e 1863 (hoxe rúa Progreso).

Termas públicas da Chavasqueira
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A cidade iniciou o seu despegue gra-
zas á presenza nesta rúa Progreso 
de almacéns, comercios, mesóns e 

fondas, de aí que fora considerada un 
dos motores principais do desenvol-
vemento ourensá.

O enriquecemento económico propi-
ciado levou a construcións de edifi-
cios acordes co novo estatus social 
burgués. Destas edificacións quedan 
moi poucos exemplos, pois foron 
derrubadas froito da especulación 
urbana recente. Estas novas edifica-
cións foron obras de importantes ar-
quitectos do momento, como Antonio 
Crespo López, Emilio Meruéndano, J. 
Antonio Queralt Rauret, Serra y Pujols, 
Daniel Vázquez Martínez e Manuel 
Conde Fidalgo.

Efectos do desarrollismo na cidade de Ourense

Coa apertura da rúa Progreso, 
entra a cidade na modernidade, 
que se completa en 1882 coa 
chegada do ferrocarril e cunha 
serie de melloras (canalización 
de augas potabeis, reformas na 
pavimentación, creación de no-
vos parques e xardíns públicos, 
alumeado, creación de edificios 
públicos...).
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Entre os edificios promovidos pola 
nova burguesía empresarial destaca-
remos o edificio Román (de Mercader, 
1892, na rúa Paseo 6, esquina Carde-
nal Quiroga) ou a Casa de Felipe San-
tiago (de Vázquez Gulías, 1910, na rúa 
do Paseo, nº 15).

A partir do ano 1960 a cidade experi-
mentou un rápido crecemento dentro 
do chamado desarrollismo, materia-
lizado nunha forte densificación do 
espazo urbano, determinado polo 
crecemento en altura e a constitución 
de numerosas edificacións asentadas 
nas ladeiras limítrofes da cidade.

O crecemento da cidade 

Efectuouse o crecemento da cidade 
dende o primeiro núcleo, nas inmedia-
cións das Burgas, na ladeira do Mon-
tealegre. A ponte, potenciadora do 
carácter de nó estratéxico no territorio, 
facilitou o crecemento. Este primeiro 
núcleo, nun terreo sempre en penden-
te, mantívose ata a Idade Media, na 
que se trazaron as rúas que rodean a 
Catedral e o Barrio Xudeo.

A pesar de que o centro histórico da 
cidade de Ourense atópase na aba 
interior das ladeiras do Montealegre, o 
desenvolvemento moderno da cidade 
sitúase no contorno do Miño. 

O crecemento de Ourense deu un cam-
bio total de rumbo no século XIX coa 
construción de dúas grandes vías de 
comunicación, a estrada entre Vigo e 
Castela (1860-63) e o ferrocarril (1881), 
en torno ás que se edifica.

A Alameda construída na horta do 
Concello foi o primeiro espazo urbano 
de representación da burguesía do 
XIX. Abríase á Rúa Progreso, desen-
volvida a partir da apertura da estrada 
de Villacastín a Vigo. Por que pensas 
que se chamaría así? Existe na túa vila 
unha rúa con este nome? É a rúa na 
que se pode ver a mellor arquitectura 
modernista: o edificio Simeón, o Pazo 
Provincial e o edificio Fábrega.

Tamén no XIX, abriuse a rúa Paseo, 
que sae á rúa de San Domingos xa 
existente. Como o seu nome indica, 
trátase dunha rúa peonil con interesan-
tes arquitecturas modernistas.

Vista da rúa Coronel Ceano
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Orixinalmente Ourense estendíase pola 
marxe esquerda do Miño, nas ribeiras 
dos seus afluentes Loña e Barbaña ata 
que en 1949 se anexionou o concello 
limítrofe de Canedo.

O eixe norte-sur que delimitaba o río 
Barbaña ata a desembocadura no 
Miño non foi traspasado pola contra 
ata os anos oitenta do século XX, o se-
gundo momento de gran crecemento.

Dende os anos sesenta do s. XX cons-
truíuse sobre os patios interiores e as 
antigas hortas e xardíns na zona colin-
dante co parque de San Lázaro.

No século pasado, coa chegada do fe-
rrocarril, incorporáranse terreos cerca-
nos ao Miño á cidade, pero non foi ata 
esa década dos 60 cando se comezou 
a construír de xeito intensivo nas terra-
zas do río. 

O causante principal do auxe da cons-
trución nos 60 e 70 foron as divisas 
procedentes da emigración centroeu-
ropea que xeneraron un boom inmobi-
liario. O crecemento produciuse cara 
ao Miño no polígono das Lagoas, zona 
do Ponte das Caldas, Vinteún, A Car-
balleira e O Couto.

Plano medieval de Ourense Plano de finais do s. XIX (1886)

Tras a inauguración da estación 
do ferrocarril (1882), no outro 
lado do Miño, a cidade incorpo-
rou ao río dentro da súa trama 
urbana deixando, deste xeito, de 
ser un límite entre as dúas partes 
da cidade.
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A creación dun barrio na zona da es-
tación do ferrocarril de San Francisco 
vai a romper a escala das construcións 
neste lugar no que entronca a cidade 
histórica e a nova.

Presas deste crecemento non medita-
do, as novas zonas non crean espazos 
públicos paralelos.Os atractivos des-
tas zonas con riqueza paisaxística rural 
foron devorados pola especulación.

Á esquerda do Barbaña, Otero Pe-
drayo describía unha paisaxe agora 
inexistente:
“…suaves ondulacións, camiños, altas 
paredes de viñas, grupos de aldeas 
con grandes hortas”.

Na zona alta, en Ervedelo, os Semina-
rios Maior e Menor de Ourense domi-
nan a visión sobre a cidade.

Na Ponte as construcións seguían o 
eixo da estrada Vigo-Ourense ata che-
gar ata á que vai para Santiago.

Máis aló do centro histórico, temos a 
construción das estradas que han de 
comunicar a cidade co litoral atlántico 
e co interior peninsular, feito moi deter-
minante no crecemento urbano ouren-
sá, pois este trazado das estradas e de 
novas rúas proporcionou as bases para 
o asentamento futuro. Estas estradas 
incidirán no proceso de expansión da 
cidade cara á periferia rural. Así a inte-

Plano de principios do s. XX (1925) Plano de finais do s. XX
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gración dos espazos rurais no medio 
suburbano a través das vías de comu-
nicación  fan de Ourense por un lado, 
unha cidade estratéxica no sistema de 
comunicacións de Galicia coa meseta 
e por outro, marcan o desenvolvemen-
to posterior da cidade, a través dunha 
serie de barrios que xorden en torno a 
estos viais de comunicación.

3. OBRAS DE ENXEÑERÍA:  
PONTES SOBRE O MIÑO

Como sabemos, pola cidade de 
Ourense pasa o principal río galego, 
o Miño, que a divide en dúas metades. 
Para salvalo conta con cinco pontes 
que unen a cidade no propio termo 
urbano. 

Durante séculos, ámbalas dúas bei-
ras do río estiveron unidas tan só pola 

Ponte Vella (tamén chamada Ponte 
Romana ou Ponte Maior). Esta pon-
te romana tras unha etapa na que se 
mantivo nunha situación de ruina, foi 
reconstruída polo bispo Don Lorenzo 
en 1228, para o paso dos peregrinos 
a Compostela, dándolle o perfil que 
ten na actualidade con arco apuntado 
e ramplas. Posteriormente sufriu unha 
remodelación, pero mantendo o seu 
porte medieval. En 1961 foi declarada 
Monumento Nacional. A ponte conta 
cunha lonxitude de 379 m. e conserva 
na actualidade sete arcos dos once 
que tiña. Da  ponte romana de época 
de Augusto só quedan algúns sillares 
almofadados nas bases. En 1918 fina-
lizou a construción da segunda ponte 
de comunicación das dúas bandas do 
río, coñecida como Ponte Nova, baixo 
a dirección do enxeñeiro Martín Díaz 
de la Banda. Constituída por elemen-

Praza Maior



16

tos construtivos como piares de pedra 
e un arco central de ferro, consta de 
seis arcos de sillería e un tramo metáli-
co que conforma un arco parabólico.

Unha terceira ponte é a do tren, cons-
truída en 1948. En 1966 Ourense vai 
ter unha ponte máis, a cuarta, a cal re-
cibe os nomes de Ponte Novísima ou 
Ponte do Ribeiriño. 

Dende 2001, Ourense conta cunha 
nova ponte de comunicación, de dese-
ño xa posmoderno, coñecida como 
Ponte do Milenio ou Quinta Ponte. 
Obra do arquitecto Álvaro Varela e o 
enxeñeiro Juan M. Calvo, conxuga os 
aspectos puramente funcionais cos es-
téticos, mediante solucións técnicas e 
artísticas atrevidas. Nela combínase o 
formigón e o aceiro, e tratan de reflectir-
se na obra todos os adiantos do campo 
científico-técnico aplicados á enxeñería 
moderna.

4. ARQUITECTURA RELIXIOSA E 
CIVIL

Nun principio o seu chan era de terra 
e coios, ata que sufriu un pavimentado 

con lousas de pedra, que aínda man-
tén na actualidade. Trátase dunha gran 
praza dotada dunha planta irregular e 
inclinada á que se abren edificacións 
datables principalmente nos séculos 
XVIII e XIX. Na súa marxe meridional 
sitúase a Casa do Concello, proxecto 
do arquitecto municipal José Antonio 

Ponte Romana

Ponte Nova e Ponte do Ferrocarril

A maior parte dos monumentos 
histórico artísticos da cidade ató-
panse nas inmediacións dunha 
das principais prazas da vila, de 
corte decimonónico, como é a 
Praza Maior. Verdadeiro centro 
da cidade ata o último terzo do 
S.XIX; alí se celebraban feiras, 
festas maiores e todo tipo de ac-
tos culturais e lúdicos.
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Queralt Rauret, finalizada en 1888. A 
súa fachada historicista está construí-
da con grosos sillares de pedra, sen 
apenas decoración, resultando un edi-
ficio de aspecto clasicista.

O edificio consta dun baixo con sopor-
tais na fachada principal, sobre o que 
se superpoñen dous pisos, que rema-
tan nunha cornixa. A fachada do edifi-
cio remata nun reloxo que marcaba os 
ritmos da cidade.

Próxima a ela atópase o Pazo Arce-
bispal, actual  Museo Arqueolóxico 
Provincial. Este edificio nun primeiro 
momento foi posiblemente pretorio ro-
mano, logo pasou a ser pazo dos reis 
suevos, pazo episcopal dende o sécu-
lo XII ata 1952 e, a partir desta data, 

museo arqueolóxico. Trátase dun no-
bre edificio románico, con engadidos 
góticos, renacentistas e barrocos.

A praza tamén se abre no alto dunha 
elevada escalinata á igrexa de San-
ta María a Nai, construída a finais do 
século XI, sobre o solar da primitiva 
igrexa sueva de San Martiño. Na ac-
tualidade atópase reconstruída en es-
tilo barroco. A fachada barroca consta 
de tres corpos e tres rúas enmarcadas 
por pilastras pareadas, destacando o 
frontón superior dotado dunha rica de-
coración, de motivos heráldicos, que 
rebasa en altura os dous torreóns ca-
drangulares laterais. Posúe unha plan-
ta de cruz latina cuberta con bóvedas 
nervadas e é de destacar no seu es-
pazo interno un retablo de madeira de 

Casa do Concello na Praza Maior
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estilo churrigueresco e a imaxe barro-
ca de Santa María a Nai.

A Catedral de San Martiño é unha 
edificación fundamentalmente romá-
nica, claro exemplo do románico de 
transición (séculos XII e XIII) de con-
notacións compostelás. Foi consagra-
da en 1188 e rematada polo bispo don 
Lourenzo a comezos do século XIII. A 
súa planta de cruz latina está dotada 
de tres naves, das que a central e máis 
ancha e alta que as laterais, un cru-
ceiro dunha soa nave que sobresae en 
alzado, e un deambulatorio construído 
no século XVII, con numerosas cape-
las de claro estilo barroco. No tramo 
central de intersección do cruceiro 
coa nave principal érguese o ciborio 
que sobresae no exterior polas súas 

dimensións e beleza arquitectónica, 
comezado a construír en 1499 e rema-
tado en 1505, baixo a dirección e traza 
de Rodrigo de Badajoz e inspirado no 
primitivo da Catedral de Burgos. Neste 
edificio destacan a capela do Santísi-
mo Cristo, o Pórtico do Paraíso do S. 
XIII, a claustra Nova e o retablo maior 
de estrutura gótica, con cinco rúas e 
catro corpos, obra de Cornelius de 
Holanda (1515-1520).

O Convento de San Francisco  con-
serva o claustro gótico do século XIV, 
de planta rectangular e 63 arcos apun-
tados que apoian sobre columnas 
xemelgas, cuxos capiteis presentan 
unha temática ornamental moi rica en 
formas, inspirada en motivos vexetais 
(follas de castiñeiro, vides, figueiras, 

Museo Arqueolóxico Provincial Igrexa de Santa María Nai
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Fachada principal da catedral de San Martiño
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carballos, etc), animais (cans, leóns, 
...) e antropomorfos. A cuberta é de 
madeira. Ten catro portas renacentis-
tas e unha grande escalinata de estilo 
barroco. 

A Igrexa de San Francisco construída 
no s.XIV baixo un estilo artístico gótico 
mendicante,  foi trasladada en 1929 
ao parque de San Lázaro. A cuberta 
é casi totalmente de madeira, excepto 
na capela maior que ten bóveda de 
crucería. As vidreiras xeminadas da-
rían a luz necesaria ao templo. No seu 
interior, a carón da cabeceira atópan-
se os sepulcros góticos dunha serie 
de  familia nobres (Noboa, señores de 
Maceda, os Cadórniga, etc…).

ANÁLISE DAS PORTADAS DA 
CATEDRAL

A catedral de Ourense ten porta-
das de diferentes épocas. Nesta 
visita debemos aplicar os coñe-
cementos sobre arquitectura e 
buscar os rasgos que definan os 
diferentes estilos. 

Que portadas son románicas?
Existe algunha doutro estilo? 

A fachada principal é máis mo-
derna pero agocha detrás un gran 
pórtico do que seguro podes apor-
tar algunha información.

A que outro pórtico nos lembra?

Torre e portada sur da catedral de 
San Martiño



21

A Igrexa da Santísima Trindade foi 
fundada no século XII baixo un estilo 
románico, aínda que as reformas pos-
teriores (XV e XVI) configuran o seu 
aspecto actual. Consta dunha planta 
basilical e dunha ábsida poligonal. 
Nesta igrexa destaca a capela maior, 
cuberta con bóveda de crucería. A 
fachada mostra unha triple arquivolta, 
con arcos apuntados que arrincan so-
bre columnas de fuste liso e capiteis 
de variada decoración. No seu exte-
rior posúe contrafortes e torreóns que 
lle confiren certo aspecto fortificado. 
No adro destacan, a portada plateres-
ca do antigo hospital de San Roque, 
renacentista do século XVI e o crucei-
ro, plateresco do XV.

A Igrexa de Santa Eufemia foi cons-
truída polos Xesuítas en 1653, pero 
amosa engadidos posteriores dos sé-
culos XVIII y XIX, que foron conforman-
do o seu aspecto actual. Consta dun-
ha planta de cruz latina con tres naves 
lonxitudinais e cruceiro pouco signifi-
cativo, destacando polo seu gran vo-
lume, moi propio das construcións ba-
rrocas. A súa fachada é un bo exemplo 
do barroco (XVIII) polo predominio da 
liña curva, xogos de luz e sombras, 
entrantes e saíntes, adecuación ao seu 
contorno a través dunha forma cónca-
va, orde xigante, pináculos e frontón 
partido. Foi construída por Plácido 
Iglesias. A súa fachada está compos-
ta por dous corpos de columnas que 
enmarcan a fornela. No Altar Maior te-
mos a imaxe do Cristo da Esperanza, 
de madeira policromada, realizado por 
Xosé Ferreiro no século XVIII.

A Igrexa de San Domingos pertenceu 
a un convento dominico do cal só se 
conserva a súa igrexa, que comezou 
a súa construción a mediados do sé-
culo XVII, baixo un estilo renacentista, 
pero non se rematou ata ben entrado 
o século XIX. Ten unha planta de cruz 
latina, cunha soa nave lonxitudinal 
cuberta con bóveda de crucería e un 
cruceiro cuberto cunha cúpula sobre 
pechinas. A fachada amosa unha por-
tada enmarcada a través de pilastras, 
sobre as que se sitúa un frontón con 
escudo circular con coroa real. Esta 
sobria fachada remata nunha espa-
dana. Xa no seu interior, destacamos 
o altar maior barroco, obra de Castro 
Canseco.

Na arquitectura civil é de destacar a 
importancia dos pazos ourensáns ur-
banos. Deles o de maior importancia 
é o Pazo de Oca e Valadares, edificio 
gótico-renacentista do s. XVI. Consta 
dunha fachada de dúas plantas, na 
que destacan no seu balcón central, 
cinco escudos de armas representati-
vos das diferentes liñaxes galegas da 
época. No seu interior mostra un patio 
columnado interior no que se repiten 
eses motivos escultóricos. Dende me-
diados do século XIX é sede dunha 
das sociedades culturais máis antigas 
da cidade: Liceo Recreo de Artesáns 
de Ourense. 

As Burgas son mananciais de augas 
termais (augas silicatadas, fluoradas, 
litínicas e hipertermais) que destacan 
pola súa temperatura (+-70 °C). Aínda 
que son varios os mananciais, as prin-
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Igrexa de Santa Eufemia
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cipais son a de Arriba, a de Abaixo e o 
Fervedoiro. A Burga de abaixo, ofrece 
unha fonte de estilo neoclásico de me-
diados do século XIX, proxectada por 
Trillo, dotada de tres corpos, con ca-
danseu cano, rematando o conxunto 
un escudo da cidade. Mentres que na 
parte superior, a Burga de Arriba está 
dotada dunha fonte do século XVII.

Tamén é salientable destacar o Pal-
co da Música de estilo modernista e 
dotado dunha estrutura de quiosco 
a modo de templete, que emerxe no 
centro da Alameda do cruceiro.

A estrada que une Vigo con Castela, 
da segunda metade do século XIX, ao 
seu paso por Ourense, creara a rúa do 
Progreso. Nese contexto a incipente 
burguesía industrial e comercial tras-
ladou o centro das actividades da Pra-
za Maior a esta rúa, que como o seu 
nome indica, acolleu un gran dinamis-
mo económico, materializado nunha 
serie de negocios de todo tipo que se 
instalaron por eses anos nos baixos 
comerciais. 

Entre o centro histórico e as estradas 
que conducen a Vigo, Santiago de 
Compostela, Monforte, Madrid e Cela-
nova xurdiron, ao longo do século XIX, 
algúns espazos que hoxe forman par-
te das zonas verdes da cidade; este 
é o caso dun dos parques actuais da 
cidade, San Lázaro. Nestas rúas con-
céntranse as mellores arquitecturas de 
finais do XIX e principios do XX. 

Fachada do pazo de Oca e Valadares
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Xardín da fonte das Burgas
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Nas primeiras décadas do XX, flore-
ceron estilos como o eclecticismo, o 
modernismo e, en menor medida, o 
racionalismo. Exemplos deles témolos 
na cidade ourensá. Así na Praza Maior 
atópase o actual Centro Cultural Caixa-
nova, ubicado nun edificio de estilo 
modernista, a Casa Junquera. 

Resulta moi interesante a fronte formada 
polos edificios na rúa Progreso, obra do 
arquitecto Vázquez Gulías que escalona 
en pendente dun xeito moderno unhas 
edificacións de estética historicista. 

No tridente formado polas rúas Capitán 
Eloy ata Juan XXIII e Progreso, atopa-
mos un magnífico conxunto de edifi-
cios tamén proxectados por Vázquez 
Gulías.

Un dos escasos exemplos da arquitec-
tura do movemento moderno dos anos 
trinta en Ourense, de estilo racionalista, 

atópase na rúa Paseo 5, esquina Carde-
nal Quiroga, obra do arquitecto Mariano 
Rodríguez Sanz, nos anos 1939-40.

Nos anos sesenta e setenta a cidade 
experimentou unha grande expansión 
que debemos asociar ao enorme in-
cremento do número de vivendas que 
acolleron á poboación que chegou 
directamente das zonas interiores da 
provincia ou aos retornados da emi-
gración europea e americana. 

A zona das Lagoas (polígono dos 60-
70 con equipamentos como Institutos e 
Escola de Idiomas) comunica o parque 
de San Lázaro coa Loña e a Universi-
dade. Nestes anos construíuse en altu-
ra para liberar solo para equipamentos 
e zonas verdes.

Na actualidade dase un gran desenvol-
vemento construtivo no Barrio da Ponte, 
ao saturarse o núcleo urbano, ao tempo 

Universidade laboral de Ourense. Interior e planta do edifcio
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que se produce un novo crecemento 
pegado á estrada que vai a Madrid cara 
a San Cibrao. Trátase de actuacións sen 
un ordenamento axeitado.

Preto do pavillón Paco Paz, na avenida 
da Universidade, está a antiga Univer-
sidade Laboral, un centro educativo 
obra de Julio Cano Lasso no ano 1975.

No novo centro de Ourense, no Parque 
de San Lázaro, existen dúas edifica-
cións que simbolizan a chegada da 
modernidade a Ourense, entendida 
como a edificación en altura. A Torre 
de Ourense, do arquitecto Antón Alés, 
fai esquina entre a Avenida da Habana 
e rúa Curros Enríquez. En fronte ob-
servamos outro interesante edificio de 
Suances e Antón Alés.

Tamén son en altura as Torres do 
Pino, na estrada antiga de Vigo, en 
ladrillo visto, e que supoñen un fito na 
cidade.

Nos últimos anos as construcións de 
interese no centro de Ourense aumen-
tan en número e calidade. Destacan os 
edificios de Freixedo fronte do parque 
infantil, o Centro de Saúde en Valle In-
clán, o recinto feiral Expourense, obra 
de Xosé Manuel Casabella, ou a inter-
vención de Iago Seara na Cámara de 
Comercio ao final da rúa Colón. 

Unha actuación secundada polo Insti-
tuto Galego da Vivenda e Solo son as 
Vivendas de Raya de Blas entre San 
Cosme e o Posío que conteñen unha 
praza, o que significa unha interven-

Alameda
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ción de calidade no espazo público. 
Solucionan, con destreza, o salto topo-
gráfico que se produce neste punto de 
Ourense. 

5. PARQUES

Dentro dos parques urbanos de Ouren-
se destacan o Xardín do Posío e o Par-
que de San Lázaro (s.XIX-XX). Este 
último amosa unha planta cadrada 
en dous niveis, dotada dunha variada 
vexetación arbórea, dunha fonte barro-
ca, pertencente ao Mosteiro de Oseira 
e dunha escultura de San Lázaro.

O Xardín do Posío aparece xa men-
cionado en documentos de época me-
dieval pero foi a mediados do XIX can-
do se transformou nunha importante 
zona verde da cidade ao concebirse 
como xardín botánico. A remodelación 
máis recente viu a modificar a súa dis-
tribución; adquiriu unha forma trape-
zoidal, que quedou dividida en tres 
superficies a distinta altura, nas que 
aflora unha rica vexetación arbórea.

A Alameda, construída sobre o solar 
que ocupou dende época medieval a 
horta do concello, tivo a súa orixe na 
apertura da rúa Progreso, no último 
terzo do XIX. Grande parte das ca-
sas proxectadas neste parque foron 
obra do arquitecto Vázquez Gulías: o 
edificio do Gran Hotel, hoxe adicado 
ao comercio; a casa Junquera, hoxe 
Caixanova; a Casa Román ou o Bis-
pado. Tamén debemos situar nesta 
praza o mercado de abastos, de 
Conde Fidalgo a modo de igrexa con 
tres naves lonxitudinais.

6. PRAZAS

Como xa temos referido, as prazas 
desempregaron un papel destacable 
no entramado urbano. Aparte da Pra-
za Maior temos que destacar dúas im-
portantes prazas. Por un lado a Praza 
do Ferro, na que se celebraba desde 
época medieval o mercado dos ferrei-
ros, os cales comercializaban sobre os 
soportais da praza distinto tipo de apa-
rellos empregados na labranza e para 
outros usos (potes, quincallas…). Pre-
sidindo o centro da praza  se conserva 
unha fonte renacentista do século XVIII, 
traída tras a desamortización de Men-
dizábal do Mosteiro de Santa María a 
Real de Oseira. Nun dos seus laterais, 
temos as casas populares de pallaba-
rro, con paredes de palla e barro enca-
ladas e soportais. No outro sobresae a 
Casa dos Boán, pazo do século XVII 
que consta de tres plantas e un ático 
engadido posteriormente,  observán-
dose no segundo corpo catro escudos, 
mentres que no superior destaca un 
fermoso balcón corrido de forxa.

Outra importante é a Praza do Trigo, 
así denominada porque nas súas in-
mediacións levábase a cabo o mer-
cado do pan e do gran de trigo. No 
século XVII coñecéuselle como praza 
de Praterías polos obradoiros que ti-
ñan alí os artesáns orfebres. No centro 
da praza destaca a Fonte Nova, obra 
municipal de principios do século XIX, 
que sustituíu a outra do XVIII. A esta 
praza rodeada de soportais e casas 
fidalgas, ábrese un importante pazo 
do século XVII, coñecido como Pazo 
dos Temes.
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7. ARQUITECTURA POPULAR

A verdadeira transformación urbana 
de Ourense non tivo lugar ata finais 
do século XIX e principios do XX. Así 
mentres o centro histórico renovaba a 
súa imaxe, sustituíndo as casas tradi-
cionais por outras de nova planta ou 
remodelando as fachadas das mes-
mas, a cidade comeza a expandirse 
cara a eses novos viais de comuni-
cación, que actuaron de verdadeiros 
polos de atracción para a constitución 
de vivendas novas.

A comezos do XX a maior parte das 
vivendas populares estaban construí-
das con palla e barro, e presentaban 
grandes voadizos con balconadas de 
madeira nas súas frontes e as partes 
baixas soían estar asoportaladas. As 
ventás eran de dimensións reducidas, 
o que non facilitaba a súa ventilación e 
as portas eran de dobre folla.

Dende o último terzo do XIX moitas 
destas vivendas van modificar a súa 
fisonomía externa, revestindo as súas 
fachadas con placas de lousa graníti-
ca ou se van ver sustituídas por novas 
construcións, ao gusto da burguesía.

A mediados do século XX a cidade 
desbordou os seus límites e invadiu o 
espazo rural circundante sen un orde-
namento preestablecido. Así podemos 
ver como en determinados lugares o 
rural e o urbano se funden e as hortas 
confúndense cos bloques de edificios.

8. A CIDADE E O MIÑO

A cidade viviu tradicionalmente de 
costas ao río Miño, xa que se temían as 
súas medras, así como a falta de con-
fort orixinada pola humidade e a pro-
liferación de enfermidades. Hoxe en 
día o urbanismo ourensá pretende ter 
como eixo vertebrador tanto ao Miño 
como ao Barbaña. Pese ao proceso 
actual de ordenación das beiras do río, 
podemos deducir pola disposición dos 
edificios que nas dúas marxes do Miño 
as construcións plantéanse de costas 
a el. 
A rede viaria supuxo ata hai pouco a 
principal barreira entre a cidade e o río: 
a Nacional 120 corta á cidade en dúas 
do mesmo xeito que o fan outras rúas 
na propia cidade.

Arquitectura popular da praza Maior
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Termas cubertas da Chavasqueira

O OCIO A CARÓN DO MIÑO: AS 
TERMAS AO AIRE LIBRE E O 
PASEO FLUVIAL

Imaxinas poder bañarte ao aire 
libre no inverno? A sensación de 
mergullarse en auga quente nun-
ha paisaxe baixo cero é posible 
nas termas de Ourense. Estes 
equipamentos sitúanse á beira 
do río e pode accederse a eles a 
pe dende o centro da cidade, dis-
frutando así do gran paseo fluvial 
creado nos últimos anos. O uso 
do río como lugar de esparcimen-
to é un novo achado que se está 
impoñendo nas cidades do inte-
rior con moi bo criterio.

ARQUITECTURA PÚBLICA  
CONTEMPORÁNEA:  
O EXEMPLO DAS COMISARÍAS 
DE POLICÍA DE OURENSE

Ourense non ten aeroporto pero 
dispón dun edificio singular no 
que poden aterrar helicópte-
ros, a comisaría de policía, obra 
de Suances, Garaizábal e Luis 
Chao.

Debes localizar o edificio (é moi 
impactante) no paseo. Unha pista: 
non o confundas coa nova comi-
saría da policía local, outro edifi-
cio singular.
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Comisarías da policía nacional e local
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Biblioteca universitaria

ANÁLISE DAS ARQUITECTURAS 
DO CAMPUS DE OURENSE

Existen dous modelos esenciais 
para construír un campus univer-
sitario: o europeo, no que as facul-
tades se integraban na cidade, e 
o americano, no que se construía 
unha cidade para os estudantes 
que contaba con todos os servi-
zos en exclusiva. Segundo isto, 
cal pensas que é o modelo de 
campus de Ourense? Antes de 
respostar, localiza nos paneis in-
formativos situados á entrada do 
Campus, os usos dos diferentes 
edificios. A arquitectura dos cam-
pus sempre é un bo reflexo da 
boa arquitectura contemporánea.

O edificio de facultades, de Rodrí-
guez de la Cruz, en aceiro cortén,  
definiu durante anos a estética do 
campus de Ourense, aportando 
modernidade. 
O actual modelo de urbanización é 
un proxecto de Fernando Blanco.
A Biblioteca Universitaria cumpre 
á perfección unha das normas 
básicas da arquitectura de cali-
dade:  construír coa referencia 
do contorno no que se atopa a 
obra. A biblioteca é unha suma de 
corpos que se articulan a varios 
niveis salvando os accidentes do 
terreo. A vista que xenera dentro 
do propio campus é o dunha gran 
peza de referencia, mentres que 
a fachada que dá á cidade non 
rompe a escala.
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Edificio de facultades

Pavillón deportivo
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Co fin dE ContribuÍr a mEllorar o CoñECEmEnto quE toda a 
CidadanÍa dEbE tEr da nosa arquitECtura E da nosa idEntidadE 
tErritorial. 

xosé manuEl rosalEs novEs
Coordinador do ProxECtotErra
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proxectoterra
COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA C.  O.  A.  G.

© SIXPAC 2003   ESCAlA 1/50.000  
O

U
RE

N
SE


