
VIAXE Á CIDADE CASTREXA DE SAN CIBRAO DE LÁS.OURENSE 

 

 Promove a visita cultural: Dpto. de Dinamización de Lingua Galega 

 Dirixida a: alumnado de ESO e BACH. que integran o Departamento 

de Dinamización. Así mesmo, a alumnado de 2º ESO. 

 Actividade transversal na que se abordan contidos educativos das 

materias de Lingua Galega, e Xeografía e Historia 

 Nº alumnos/as: 54 

 Data de realización: 9/11/2017 

 Duración da visita: 8.30 a 19 horas 

 Profesoras acompañantes: Pilar Muñoz Ares, Marisol López Janeiro e 

Mª Teresa López Bouza. 

 

Voltamos un curso máis a este castro celta, xa que o curso anterior 

realizamos esta interesante visita,  e, quedamos tan gratamente 

impresionados/as que consideramos repetila. 

 

A visita a esta cidade da cultura castrexa, situada en San Amaro.- Punxiin (a 

18 KM. de Ourense) iniciámola arredor das 11.30 a,m. despois dun 

percorrido de máis de dúas horas de media de traxecto dende o noso IES. 

 

Fomos amablemente recibidos/as polo persoal que se ocupa da atención ás 

visitas escolares.  O alumnado foi dividido en dous grupos, para simultanear 

a visita propia ao castro  que levaba a cabo un grupo, mentres o outro asistía 

ao percorrido polo Centro de interpretación, que está situado ao carón do 

mesmo.  

A visita polo Centro de Interpretación consistía na explicación didáctica que 

expoñía un guía, percorrendo todas as dependencias do centro 

magnificamente estruturado e onde se apreciaba a forma de vida, costumes, 

ritos que conformaban a vida dos antigos poboadores do castro. Faise 

necesario mencionar ao precursor das escavacións no devandito castro, que 

foi o ilustre galego Florentino López Cuevillas, intelectual, antropólogo, 

prehistoriador e escritor (gran estudoso da cultura castrexa, que publicaba 

na revista “Nós”) que iniciou as escavacións en 1922, sendo interrompidas 

ata que outro ilustre galego, Xaquín Lorenzo (ambos integrantes do 

Seminario dos Estudos Galegos) retomounas no ano 1948, continuando con 

varias interrupcións ata as datas máis recentes. 

A visita polo castro foi conducida por un arqueólogo que daba conta aos 

escolares da estrutura do mesmo, configurada como un dos máis grandes en 

extensión e monumentalidade da nosa Comunidade Autónoma (os 

ourensáns coñécena como “a cidade”), na que se seguen a realizar 

escavacións, dado que só está escavado o 15% desta acrópole.  

Nela apreciábanse a estrutura das vivendas, a urbanización do poboado,…. 

estando delimitada por unha muralla de material granítico que protexía e 

circundaba toda a cidade.  Dentro da mesma, a acrópole delimítase por 

outras dúas  murallas. O guía explicounos, dun xeito moi detallado o por 



que da forma e construción do castro, así como a forma de vida dos 

castrexos e castrexas, ao que obedecían as diversas construcións….e restos 

atopados. 

 

Florentino López Cuevillas e Vicente Risco no castro ourensán 

O nome de Parque Lánsbriga débese a que apareceu unha ara na que 

figuraba inscrito o nome “Lansbricae”. 

Rematada a visita, sobre as 13.30 horas, dirixímonos á cidade de Ourense a 

xantar e desfrutar dun rato de lecer.  Fixemos un breve percorrido pola esta 

marabillosa cidade, cun trascendental pasado romano e cunha de ilustres 

escritores e intelectuais galegos, o cal se transmite e perpetúa a día de hoze 

nas súas rúas, prazas e rincóns… 

Na viaxe de regreso, desfrutamos das marabillosas vistas do río Miño, 

atravesando a cidade e, xa saíndo cara a Monforte, atravesamos os Peares e 

contemplamos os Canóns do Sil. 

En Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra, xa provincia de Lugo, 

fixemos unha breve parada para coñecer, un pouquiño desta cidade 

fortaleza do Medievo. 

Arredor das 19.30 horas chegamos ao IES. 

INTERESANTE VISITA NA QUE CUMPRIMOS O OBXECTIVO PROPOSTO: 

COÑECER UN POUCO MÁIS A NOSA HISTORIA, DA NOSA XEOGRAFÍA E DA 

NOSA CULTURA!!!! 


