
ORGANIZACIÓN DOS POBOADOS

Vivían en tribos pequenas con varias familias ou clans. As
cidades (chamadas castros) estaban fortificadas rodeadas por
murallas e un foso. Todos os pobos celtas eran pobos guerreiros
que compartían recursos culturais pero, moitas veces,
enfrontábanse entre si. Cada pobo celta tiña o seu líder e a súa
forma de organización interna.

Dedicábanse  á  agricultura  e  ao  pastoreo  principalmente.  Tamén  eran  artesáns  e
comerciantes e sobresaían na metalurxia.

ALIMENTACIÓN
Os celtas bebían ademais de auga, cervexa feita pola fermentación de algún cereal, 
cebada ou millo. Tamén bebían viño. Comían porcos, ovellas, cabras e utilizaban o seu 
leite para facer manteiga.

Celebracións

Aos celtas gustábanlles as celebracións. As festas celebrábanse 40 días
despois dun solsticio ou dun equinoccio. Narraban contos e lendas e
transmitían as súas tradicións. Utilizaban a arpa como instrumento
principal. Non se sabe con exactitude se utilizaban o casco con cornos
para as cerimonias ou para as guerras. Os celtas tiñan pouco viño, pero
se o conseguían, os participantes consumíano sentados nun banco
arrimado ao muro e situados de acordo coa súa idade e rango. Os
homes bailaban ou ben xuntos acompañados por frautas e trompas, ou
ben soltos saltando e encolléndose alternativamente.

Curandeiros

Os druídas eran unha clase instruída e relixiosa, aínda que tamén desempeñaban
funcións  de  médico,  astrónomo,  filósofo,  mago,  etc.  O  alfabeto  Ogham,  coñecido
unicamente  polos  druídas,  era  un  sistema  de  signos  que  se  representaba  sobre
monumentos de pedra.



VESTIMENTA
Visten de forma pintoresca pero con teas de la ou fío de  gran calidade,
as cores eran o vermello, amarelo e azul. As prendas máis habituais
son as túnicas curtas ou camisas de manga longa, pantalóns longos
suxeitos ao nocello  e con cinto. En canto á roupa feminina,
acostumaban a vestir túnicas longas suxeitas cun cinto e sobre eles un
manto sobre os ombreiros. Os nobres tiñan algunhas prendas de seda
de rechamantes cores, con fíos dourados e bordados.

XOIAS
Os castrexos eran xente presumida e levaban xoias de ouro, prata e bronce. O museo 
Provincial de Lugo expón a máis completa colección de torques Celtas
e colares ríxidos. O Torques de Burela é unha peza de ouro macizo de
gran pureza. Aparte de torques levaban brazaletes, pulseiras e aneis
de voda.    

COMUNICACIÓN
Antigamente usábanse os carros tirados por cabalos pero tamén
había carros de guerra, barcos de vela, barcas... Os seus vehículos
foron mellorando ao longo do tempo.

ARTE CELTAARTE CELTA

CASTRO
O castro é un tipo de poboado fortificado que se espallou principalmente por Europa 
entre a Idade de Bronce e a de Ferro, ata a Idade Media.
A palloza é unha construción tradicional dos celtas, de  planta
circular ou rectangular. As súas medidas dependen das
necesidades da familia. Dentro divídense nunha parte dedicada á
vivenda e outra á corte dos animais. O teito ten forma de cono feito
cun montón de palla de centeo chamado colmo, que vai atado a
unha estrutura de vigas de madeira.

PETRÓGLIFOS
Os  símbolos celtas teñen o  seu propio significado  como:  fortaleza,  boa sorte,  amor,
fertilidade ou maternidade.
A arte celta data de entre o ano 400 a. C ata a idade de ferro no
1200. Os seus símbolos continúan representándose na
actualidade, non só na arte corporal cos tatuaxes, senón tamén
como inspiración de obras artísticas contemporáneas, xa que
unha das bases do arte céltico, é precisamente, a abstracción
xeométrica.

ESCULTURAS
Os escultores celtas facían cabezas de porco, cabezas de ovella e
cabezas de can de pedra. Tamén facían guerreiros de pedra para
adornar os seus castros.



CURIOSIDADES
Sitúase á beira do río  Nilo.  En primavera prodúcense chuvias torrenciais e en outubro
retíranse as augas e a terra queda cuberta por un limo negro e fino que fertiliza os campos
de cultivo. Para poder desenvolver a agricultura, foi necesario controlar as crecidas. Os
exipcios construíron diques e  canais para conter as augas. Nas súas beiras xurdiron as
cidades de Menfis e Tebas.

             
ORGANIZACIÓN SOCIAL

Clase dominante: Faraón.
Clase predominante: Familia do faraón, nobres,
escribas e sacerdotes .  
Clase traballadora: Campesiños, artesáns ,
comerciantes e soldados.                                           
Clase pobre: Escravos.

VIVENDAS
Mentres que o faraón e a nobreza construíanse bonitos palacios de pedra, a xente humilde
vivía en pequenas casas construídas cuns ladrillos de barro seco e palla chamados adobes.

ALIMENTACIÓN
O pan de trigo era a principal fonte de alimentación no Antigo Exipto. As familias máis
ricas tamén tiñan verduras, peixe e carne para comer. A xente de clase media e baixa bebía
cervexa, as clases altas bebían viño. A comida preparábase en fornos de barro.

TRANSPORTES
Empregaron diferentes animais como os camelos e as mulas para
viaxar polo deserto e os cabalos e burros para o transporte de
mercancías. O carro tirado por un ou máis cabalos. Utilizaban 
balsas e os botes como o seu principal medio de transporte. As 
liteiras  formadas polo armazón dunha plataforma de madeira
simple e unha cuberta de tea utilizábanas os cidadáns máis ricos e
levábanas seres humanos sobre os seus ombreiros.
                                     
 XOIAS
As xoias utilizábanas todas as clases socias. Fabricábanas de cobre, prata, ouro e pedras
preciosas como a turquesa. Facían xoias grandes e pesadas coma brazaletes, colares, etc.

VESTIMENTA
Case todos os exipcios usaban roupas brancas. Utilizaban tea de liño e algodón. Os homes
vestían saias ou traxes e as mulleres levaban saias ou vestidos con tirantes. Aínda que a
maioría da xente ía descalza, as persoas máis ricas usaban sandalias nos seus pés.
As mulleres eran moi afeccionadas a usar maquillaxe. Había gran variedade de produtos:
aceites, kaohl vermello para os beizos e as meixelas. Usaban espellos de bronce puído. Os
homes pintaban as unllas e poñían po vermello nos beizos.  Tamén  tinguían o pelo de
moitas cores. Era moi común o uso de perrucas postizas e era normal que se afeitasen as
cabezas. Foron os primeiros en practicar a depilación. Aos homes e ás mulleres gustáballes
usar aneis.



ARQUITECTURA

Levaron a cabo grandiosas obras arquitectónicas. As
tumbas máis impoñentes foron as pirámides de Keops,
Kefrén e Micerinos. Os templos máis célebres son os de 
Karnak e Luxor.

PINTURA

A pintura do antigo Exipto foi eminentemente simbólica, funeraria e relixiosa.
Eran pigmentos naturais extraídos das terras de diferentes cores. Facían unha pasta de cor
que mesturaban con clara de ovo e disolvían con auga para poder aplicalo sobre os muros.

ESCULTURA

As súas formas eran ríxidas, porque a pedra
empregada era difícil de esculpir coas ferramentas de
bronce de que se dispoñía. Unha das esculturas máis
grandiosas desta civilización é a Esfinxe, que está
fronte á Gran Pirámide.

DESCUBRIMENTOS E INVENTOS

Descubriron o vidro, o papiro, os tecidos de lino, as
agullas e espellos de cobre, os barcos de madeira e de
vela, a lámpada de aceite, a panca para extraer auga,
a polea, a chumbada (plomada), o arado tirado por
animais, a serra de metal de cobre ou bronce, o trade
de arco, a balanza, a roda dentada, a momificación.

Os exipcios crearon a escritura xeroglífica, os
diferentes debuxos ou pictogramas representaban
sons, palabras e ideas. Utilizábase para textos oficiais
e relixiosos e esculpíase sobre pedra ou pintábase nas
paredes. Unha forma máis simplificada que a
xeroglífica era a escritura hierática, que se usaba
sobre papiro, tea ou madeira.



CURIOSIDADES
A palabra Mesopotamia, que deriva do grego e significa "entre os ríos", refírese a toda a 
chaira entre un e outro carón dos ríos Tigris e Éufrates.

ORGANIZACIÓN SOCIAL
Clase dominante: Monarcas.
Clase predominante: Escribas, sacerdotes e funcionarios.
Clase traballadora: Campesiños, artesáns e exército.
Clase pobre: Escravos

PEITEADO
Os reis  lucían longas e  rizadas barbas,  os  sacerdotes  rapábanse a  cabeza,  as  mulleres
recollían os seus cabelos e púñanse xoias, tocados, agullas ou cintos. Os escravos levaban
un penacho (mechón) distintivo que os identificaba como servos. O peiteado servía para
coñecer a súa condición social.     

ENSINO
Nos primeiros anos de vida, tanto os nenos coma as nenas, eran educados polas nais. Aos
dez anos (idade adulta), pasaban a estar baixo a tutela do pai, aínda que as nenas eran
controladas de cerca polas nais. A diferenza na educación erradicaba na cuestión do sexo.

ESCRITURA
A escritura cuneiforme desenvolveuse en Mesopotamia. Consistía en diferentes signos co
valor fonético dunha sílaba. Realizábase facendo incisións cun punzón sobre unha táboa
fina de arxila húmida que se deixaba secar ao sol para endurecela.

GRANDES DESCUBRIMENTOS
O carro fabricouse en Mesopotamia. Constaba dunha carreta de dúas rodas cun eixe que se
utilizaba para cambiar de dirección mentres se manobraba.

DOMESTICACIÓN
O cabalo converteuse nun animal doméstico e no animal principal para o traballo. As crías
destes  animais  tiñan  unha  natureza  extremadamente  testana  e  resistíanse  a  ser
domesticados, así que os cruzaban con burros, para crear unha mula resistente. A mula
podía tirar dos carros e carrexar cargas.

AGRICULTURA
A agricultura era a principal ocupación do pobo. Os agricultores cultivaban gran, froitos e
hortalizas. Utilizaban as vacas e os bois para arar os campos. O pobo desenvolvera un
sistema de rego, que lles axudou a sementar cultivos sedentarios.
Os froitos: dátil, melóns e mazás. As verduras: berenxena, ravo (rábano), faba e leituga.

VIVENDA  S
Utilizaban o barro para construír xa que as características do solo favorecían a abundancia
deste material. Primeiro empregaron bloques ou adobes (barro con palla), despois secaban
os bloques ao sol, para finalmente utilizar ladrillos de arxila pura cocida no forno. Para
protexelos da humidade sometíanos a esmaltado e vidrado.



ORGANIZACIÓN SOCIAL
MONUMENTOS

Construíronse palacios, templos e cigurats.
As esculturas eran de gran tamaño.

ESCRITURA
Escribiuse orixinalmente sobre táboas de arxila húmida, mediante un talo vexetal biselado 
en forma de cuña. O seu abecedario constaba de 22 letras.

ENSINO
A educación foi moi importante na sociedade fenicia. Para os fenicios o desenvolvemento de
coñecementos, seu almacenamento e a transmisión foi unha actividade fundamental.

COMERCIO
Eran  uns  comerciantes  excelentes.  Intercambiaban  produtos  da  súa  industria  como
espellos de metal, teas, estatuas, peites, xoias de ouro e prata, armas de bronce, obxectos de
cristal, etc, por produtos da rexión coa que comerciaban.

NAVEGACIÓN
A necesidade do transporte a largas distancias estimulou a
construción naval e a mellora das técnicas de navegación. A
xeografía das súas costas, que propiciaba a instalación de
portos, e a  madeira dos seus bosques lles brindaban os
elementos básicos para construír barcos e organizar
compañías de navegación.

CONQUISTAS
Invadiron poboados e territorios das costas africanas para
capturar homes, mulleres e nenos en boas condicións para
ser vendidos como escravos nos diversos mercados.



A RELIXIÓN EN EXIPTO

A relixión exipcia era de natureza politeísta, é dicir, crían en varios deuses e deusas,
non nun só.
As divindades tiñan unha aparencia metade humana (antropomorfa) e metade animal
(zoomorfa).  Celebraban  numerosos  rituais,  o  máis  importante  estaba  destinado  a
propiciar as anheladas crecidas do río Nilo, tan necesarias para a agricultura.

Ao  servizo  da  relixión  atopábanse  os  sacerdotes,  que  tiñan  un  gran  poder,
atesouraban grandes riquezas nos seus templos e eran propietarios dunha boa parte
das terras do país.

Os exipcios crían na vida do máis alá, é dicir, na de ultratumba.
Os defuntos eran enterrados en tumbas (pirámides, mastabas ou hipoxeos), algunhas
delas  adornadas con pinturas, releves e fabulosos ornamentos funerarios. Grazas a
iso coñecemos bastante ben  a súa civilización.

Froito das crenzas do  máis alá era a momificación, é dicir, a preparación de defuntos
para a outra vida. Os corpos dos mortos eran sometidos a un longo proceso mediante o
cal extraíanselles as entrañas (depositadas en vasos denominados "canopes") e tras
ser  impregnados  con  diversas  substancias,  eran  coidadosamente  vendados para
preservar o aspecto que tiveran en vida.



A RELIXIÓN NA ANTIGA MESOPOTAMIA

A relixión na Antiga Mesopotamia é a primeira sobre a que se dispón rexistro escrito. A
concepción da vida na  Antiga Mesopotamia era completamente relixiosa e os deuses
habitualmente estaban relacionados ou correspondíanse cos elementos da natureza: o
sol, a lúa, a terra, etc. Os deuses tiñan un comportamento "humano" con sentimentos,
emocións  e  relacións  entre  si.  A  continuidade  da  vida  dependía  dos  deuses  que
controlaban e facían funcionar todos os seus aspectos. Era moi importante por tanto
dispoñer do favor dos deuses.
As relixións mesopotámicas foron fundamentalmente politeístas. Non se pode falar en
absoluto dunha única relixión. É máis, cada cidade adoraba aos seus propios deuses
que  normalmente  estaban asociados  as  forzas  da natureza  ou aos  oficios.  Pódese
mencionar como exemplo dun deus asociado a unha cidade, ao deus Marduck, que foi
o principal deus de Babilonia nos tempos de Hammurabi.

Cada deus posuía un templo que era xestionado
polos  seus sacerdotes  e chamábase Cigurat. Só
os sacerdotes  e os reis tiñan acceso. No templo
acumulábanse as riquezas e ofrecíanse sacrificios
e ofrendas aos deuses que podían ser produtos do
campo, gando etc.

Algúns dos deuses mesopotámicos foron:

 Nanna (luna) en Ur                          

 Marduck en Babilonia

 Anu: (o ceo)                         

 Ki (a terra)                        

 Ea (mar)                               

 Enlil (o aire)                   

 Utu (sol)  

 Ningirsu en Lagash

  Ishtar en Uruk

 



GRECIA
POLITICA

As cidades gregas chamábanse polis como Esparta e
Atenas. Foron a verdadeira unidade política. Cada polis
formábase por 3 cidades: unha cidade alta a Acrópole,
onde vivían os reis e nobres; unha baixa onde se
desenvolvía a vida política e económica e a terceira
integrada por terreos agrícolas.

EDUCACIÓN
A educación dos mozos e mozas gregas corría a cargo das súas nais, pero, chegada
unha idade, os nenos de  Atenas estudaban na escola aritmética, lectura e escritura
para ser bos cidadáns mentres, as nenas aprendían das súas nais as tarefas do fogar.
En Esparta, os nenos recibían formación militar moi dura para ser grandes soldados e
as mulleres realizaban tamén moito exercicio físico para procrear grandes soldados
para unha sociedade guerreira.

COMUNICACIÓN
Dende o s. IV A.C. comezase a falar dunha organización
escrita da cultura grega. A propagación da escritura e
do papiro fixeron que o libro adquirira un papel cada
vez máis importante. A pesar do desenvolvemento da
escritura, os gregos preferiron a oralidade.

COIDADOS DO CORPO

Hixiene
En  Grecia  xa  no  s.  IV  existían  fontes  monumentais  para  encher  os  cántaros.  Os
ximnasios tiñan as súas fontes particulares para ducharse. Estaban acondicionados
con  estufas  para  a  calefacción.  Nos  baños  públicos,  os  clientes  utilizaban  unhas
bañeiras planas cun asento baixo na parte de atrás e tamén piscinas. En moitos destes
lugares, parece que houbo cuartos reservados para as mulleres de condición modesta,
cortesás e escravas.  As mulleres da burguesía  bañábanse na súa casa.
Os gregos coñecían a bañeira que adoitaba ser de barro cocido e moldeado, ou se podía
tallar en pedra. Non coñecían o xabón, refregábanse con aceite e area. Os homes ás
veces ían ao barbeiro. As mulleres tinguíanse o pelo para parecer louras, xa que era a
cor  máis  apreciada.  Tamén  utilizaban  postizos  e  perrucas.  As  cortesás  usaban
maquillaxes.

Alimentación
Os gregos facían 3 comidas ao día: almorzo, xantar e cea. Os pratos principais eran os 
cereais, as legumes e o peixe, sobre todo o atún que se conserva en aceite de oliva. O 
cociñaban con ourego, fiúncho, e comino. De sobremesa (postre) consumían froitos 
secos, figos, queixo de cabra e de bebida, auga, leite de cabra, hidromel e viño.
A carne e as verduras comíanse en ocasións especiais.
A cociña Grega é a nai da cocina de Occidente. Os primeiros cociñeiros Gregos eran 
panadeiros.  



A VESTIMENTA
Homes
Era un vestido solto, tipo túnica, como un rectángulo de
tea que envolvía o corpo e sostíñase cun cinto, broche ou
algún punto de costura. Constaba de dúas pezas: unha
interior, “quitón” e outra exterior “manto”. Os homes non
levaban roupa interior debaixo da túnica.
A “exómida” era o vestido curto e cinguido á cintura e ao
ombreiro cun nó que levaban os artesáns, escravos e
soldados.
Os homes gregos camiñaban descalzos pola casa e fóra utilizaban zapatos e sandalias
que  eran  simples  solas  de  cortiza,  madeira  ou  pel.  Os  gregos  coñecían  a  seda,  o
algodón, o lino e a pel dos animais.

Mulleres
Era moi parecido ao masculino. Só se diferenciaba na cor e na forma de
axustar a tea. Vestían usualmente tres prendas: unha especie de
camisa sobre a pel, unha túnica longa ata os pés e o manto. Cubrían a
cabeza cunha dobrez da súa túnica. En inverno levaban un chal cunha
bufanda sobre os ombreiros.
O calzado era unha especie de tacón entre o pé e o zapato para parecer
máis altas. A pel do calzado tiña diversas cores, amarelo, negro,
vermello e branco.

XOIAS
Estaban reservadas ás mulleres que levaban colares e
pulseiras, pendentes e aros nas pernas. As pulseiras
levábanas no pulso, no cóbado e no ombreiro. Os aros,
nos nocellos, tiñan un valor máxico. Entre os accesorios
destacaban o abano e o parasol. Os homes levaban aneis
con chatón (pedra preciosa incrustada) que utilizaban
para gravar o seu selo en arxila ou cera.

DESCUBRIMENTOS

Inventaron gran número de técnicas e máquinas. A maioría eran de uso práctico e
utilizábanse na construción, a carpintería, a navegación ou a guerra. Incorporaban
pancas, rodas, eixes, poleas e incluso parafusos. Accionábanse non só mediante a forza
humana ou animal, senón tamén por enerxía hidráulica ou aire comprimido.
Os faros:
Alexandro o Grande construíu o primeiro en Alexandría. Usaban o lume para facelo
visible durante a noite e durante o día, o fume que se mantiña tras apagar o lume,
servía para ser vistos desde o mar.
A catapulta:
Foi  unha  invención  dos  gregos  deseñada  para  fins  militares  xa  que  podía  lanzar
obxectos pesados a distancias importantes.
A Ballista: Debido ao seu tamaño, debe estar nun trípode, manexado por
varios homes responsables da colocación dos mísiles, tensado da máquina

cun mecanismo de torsión e finalmente liberación
do proxectil. Se se facía a manobra correctamente,
o proxectil disparábase a longas distancias.



ARTE

ESCULTURAS
Os motivos máis comúns das primeiras
obras foron sinxelas estatuas de homes e
mulleres. De formas lisas e redondeadas,
estas figuras plasmaban na pedra unha
beleza ideal. Grazas ao estudio das
proporciones púidose copiar fielmente a
anatomía humana e os rostros gañaron
definitivamente en expresividade e
realismo.

PINTURA
Os asuntos representados nas ánforas foron escenas da vida humana e tradicións ou
lendas mitolóxicas e heroicas. Utilizábase “pintura ao temple” (témpera) e quizais óleo.

ARQUITECTURA

Destacou por ser simple, sinxela e harmónica.

MONUMENTOS
O templo foi unha das construcións máis importantes da arquitectura grega.  O templo
era unha construción bastante simple. Era unha sala rectangular á que se accedía a
través  dun  pequeno  pórtico (pronaos)  e  catro  columnas  que  sostiñan  un  tellado
bastante similar ao actual tellado a dúas augas. Os materiais utilizados eran o adobe
para os muros e a madeira para as columnas que máis tarde se substituíron pola
pedra, o que permitiu o agregado dunha nova liña de columnas no exterior (peristilo)
xurdindo así  as  primeiras ordes arquitectónicas:   "dórico",  "xónico"  e  máis  tarde o
“corintio”. O Partenón é un dos templos dóricos máis grandes e famosos de Atenas.



A relixión da Antiga Grecia

Os deuses gregos vivían no monte sagrado Olimpo. A narración da súa historia recibe o
nome de “mitoloxía”

Os  deuses  fixaban  a  súa  morada  nos  templos,  onde  recibían  ofrendas  dos  fieis,
consistentes, entre outras cousas, en sacrificios de animais.

Cada  polis tiña  as  súas  propias  divindades,  aínda  que  o  máis  importante  de  todos,
considerado pai da humanidade, foi Zeus.

En honor ás divindades  celebrábanse  festas  e conmemoracións. A máis coñecida de
todas  tiña  lugar  cada  catro  años  na  cidade  de  Olimpia,  en  homenaxe  a  Zeus.  No
transcurso da mesma  celebrábanse competicións deportivas, os Xogos Olímpicos, nas
que participaban todas as cidades do mundo grego. Mentres duraba  declarábase unha
tregua sagrada  que interrompía temporalmente todas as guerras que houbese abertas
entre as polis.

Os  deuses  dirixíanse aos homes por medio de oráculos ou respostas expresadas a 
través de sacerdotes e sacerdotisas. O deus máis consultado era Apolo, a quen se erixiu 
un importante templo na cidade de Delfos.

Os gregos recorrían frecuentemente as artes de adiviñación, especialmente, cando 
desexaban acometer unha empresa importante para as súas  vidas.



                                                     
                                              

ORGANIZACIÓN POLÍTICA E SOCIAL

A sociedade romana divídese en distintos grupos:
Patricios Eran os descendentes dos primeiros poboadores e considerábanse os cidadáns
máis importantes, ocupaban os cargos políticos e militares.
Plebeos  Descendían  das  familias  chegadas  a  Roma.  Dedicábanse  ao  comercio, á
artesanía e ao cultivo.
Escravos  Non eran cidadáns,  senón propiedade do amo para o  que traballaban no
campo ou no servizo doméstico.
  
COMERCIO

Exportaban produtos como aceite, viño, trigo, ferro, ouro, etc... Os intercambios facíanse
por mar ou por calzadas.                                                              

EDUCACIÓN                                                   

A educación na antiga Roma caracterizábase polo estudo
do latín.
A maioría dos nenos ían a unha escola privada  que tiña
só unha aula ou estudaban na casa .
Existía a escola primaria “LUDUS”
(6-11) aprendían a ler, escribir e sumar.
Na secundaría “GRAMÁTICUS” aprendían historia,
xeografía e filosofía.
As nenas casábanse aos 12 anos e por iso non necesitaban ir á escola.
                   

 MEDICINA
En tempos imperiais os médicos gregos e orientais exercían
en Roma. Aprenderan a profesión dos seus amos e levaron

dúas escolas:
A Hipócrates, que consistía en non interferir no proceso

natural da enfermidade, axudando a natureza na curación
do enfermo.

A Asclepíades, que consistía en actuar para unha curación
rápida. Era a base de masaxes e dietas.

ALIMENTACION

Os romanos non coñecían máis que os alimentos básicos que
fornecen a terra: cereais, verduras, leite ou ovos. Facían

dous clases de pans, un con fermento e outro sen el.
Organizaban grandes banquetes. Eran tan amantes do

pracer de comer, que debían retirarse ao “vomitorium” para
aliviar o ventre e continuar comendo.



ARTE DA ANTIGA ROMA
A civilización romana é unha das máis importantes e influentes de toda a historia.
Roma fundouse no ano 753 A.C. e o Imperio Romano de Occidente caeu máis de mil
anos máis tarde, no 476 D.C. Durante este período Roma medrou enormemente tanto
monumental como territorialmente. O arte romano baseábase principalmente no arte
grego pero co tempo fíxose un estilo propio.

As construcións

Basílicas: Eran palacios de xustiza, cunha entrada chea de galerías para o comercio.
Arcos triunfais: Construíanse en honor dalgún vencedor glorioso.
Termas: Baños de uso público.
Anfiteatros: Edificios usados para facer espectáculos e xogos.
Circos: Usados coma circuítos para as carreiras de carros.  
Naumaquias: Edificios adaptados para representar combates navais.
Acuedutos: Utilizados para o transporte de auga.
Calzadas: Usadas para conectar todo o imperio. Todas partían e remataban en Roma.
Tempo: Lugar de culto a un Deus ou emperador romano.
Sepulcro: Edificio onde se metía a tumba dun morto para renderlle culto.
Vivenda:  Lugar  de  aloxo  para  unha  persoa,  dependendo  da  organización  política.
(Emperador, senador, rico, cidadán, pobre).

Esculturas: Figuras representativas (máis veces representando persoas), feitas máis
habitualmente en mármore ou bronce. Primeiro eran bustos de cabeza e medio peito,
despois de cabeza, peito e tronco e por último de corpo enteiro. Estaban principalmente
de pé ou sentadas, e había máis femininas que masculinas.

Mosaico:  Debuxo  feito  con  teselas  (pequenas  pezas  de  pedras,  terracota  ou  vidro
coloreados). Era moi habitual velos no chan das casas.

  



A RELIXIÓN   ROMANA  

Os  romanos tiveron  unha  relixión  semellante  á  dos  gregos,  caracterizada  por  ser
politeísta  e  antropomorfista.  Os  seus  deuses  eran  moitos  e  representaban  os
fenómenos da  natureza  e  as  actividades humanas.  Representábanse  con  figuras
humanas.

Caracterizouse tamén por ser unha relixión  práctica, é dicir,  dábanselle aos deuses
ofrendas e pregarias; pero si nada obtiñan os fieis, protestaban enerxicamente.

Clases de Culto
Existían dúas clases de culto: o público e o privado.

O Culto Público

Os  sacerdotes  celebraban  o  culto  aos  deuses  no  nome  da  cidade.  A  cada  deus
destinóuselle un templo, con sacerdotes particulares.

Os principais deuses foron:

 Xúpiter,  deus  do  ceo  e  dos  fenómenos  celestes.  Era  considerado  como o  máis
poderoso de todos.

 Marte, deus do exército.
 Jano, deus das portas da cidade e das vivendas.
 Juno, deusa protectora das nais.
 Ceres, deusa da colleita.



 Diana, deusa da natureza salvaxe e da caza.
 Minerva, deusa da intelixencia e a técnica.
 Mercurio, deus do comercio.
 Hércules, deus da forza.
 Vesta, divindade do fogar (lume).
 Venus, deusa da beleza, da fecundidade e do amor.
 Vulcano, deus do lume, dos metais e dos ferreiros.
 Neptuno, deus do mar.

    Templo de Augusto                     Templo de Diana

 O Culto Privado

Estaba  destinado  aos  deuses  familiares,  administrados  polos  pais  de  familia  nos
fogares.

 Entre os deuses familiares destacaron:

a. Os Manes ou almas dos antepasados, que velaban pola continuidade e prosperidade
dos descendentes.

b. Os Lares ou deuses protectores do fogar e

c. Os Penates ou xenios que facían posible o abastecemento familiar.

Lararium romano

Altar na casa onde se rendía culto aos antepasados,
8m/ancho.


