
       TEMA 15 – A HISPANIA ROMANA – ENTREGA 7 DE XUÑO 

       RESUMO DO TEMA 

Para aprenderes  este tema, vas lendo o resumo e ollando as ilustracións das páxinas do libro. 

Podes completar a aprendizaxe do tema lendo no libro, e o seu resumo ao final do tema. 

Neste derradeiro tema do curso  imos aprender que os romanos chegaron  á península á que 

lle chamaron Hispania, e fórona conquistando dende a costa mediterránea até  a Gallaecia 

(Galiza), de leste ao oeste. Imos aprender que deixaron unha fonda pegada, somos herdeiros 

deles  na lingua  (o galego, o castelán, etc ) e en moitas outras cousas do legado dos romanos. 

         

 POR QUE DESENBARCARON OS ROMANOS NA PENÍNSULA IBÉRICA 

Xa aprendemos noutro tema que os romanos querían conquistar todo o Mediterráneo, para 

elo, tiveron que vencer en varias guerras a outro imperio que estaba no norte de Africa, perto 

de Tunez,  os cartaxineses, nas Guerras Púnicas. 

Olla o mapa da pax 282 para ver onde se sitúaban romanos e cartaxineses. 

Na primeira Guerra Púnica os romanos toman a illa de Sicilia, perto de Cartago.  S  III AC. 

Na segunda Guerra Púnica , Anibal , xeneral cartaxinés ataca na Península a cidade de Sagunto, 

amiga de Roma, e tenta destruir Roma, mais non o consegue. Cruzara os Pirineos cun exército 

con elefantes, e meteulle moito medo aos romanos. 

-Os romanos, en 218  AC( antes de Cristo) reaccionan e desembarcan un gran exército en 

Ampurias  ( costa de Catalunya) dirixido polos irmáns Escipión. Derrotan aos cartaxinenses, 

este desembarco en Ampurias, é  o comezo da conquista de Hispania polos romanos. 

Conquistaron a Península en 4 fases.(ver mapa pax 283) 

-Primeiro a costa do Mediterráneo, logo a zona do interior ,  despois zona atlántica de 

Portugal, na derradeira fase, conquistan a Gallaecia , o país dos castros, poucos anos antes de 

nacer Cristo (29AC).  Na conquista da Gallaecia por Augusto, houbo a mítica batalla do Monte 

Medulio, onde os castrexos resistiron até a morte. Tamén,  ao longo da conquista do territorio 

de Hispania, os romanos tiveron que vencer en batallas como a de Numancia aos celtíberos, ou 

contra o caudillo lusitano (portugués) Viriato. 

AS PROVINCIAS DE HISPANIA 

Os romanos dividiron en provincias o territorio, eran provincias  diferentes das actuáis. Ao 

comezo a península tiña dúas: Hispania Citerior, e Hispania Ulterior. Foron cambiando as 

provincias ao longo dos séculos, até que  no século III DC o emperador romano Diocleciano, 

repartiu a Peninsula en cinco provincias: Tarraconensis, Cartaginensis, Baética, Lusitania. E a 

Gallaecia (Galiza). Olla o mapa das provincias na pax 284. 



Fundaron moitas cidades  como Mérida,  na Lusitania,  Leon, Tarragona, ou Lugo e Braga estas 

dúas na Gallaecia.  Lugo aínda ten as murallas que  fixeron os romanos. Igual  tes ido a Lugo, 

senón, seguro que irás, non está lonxe. 

As cidades romanas estaban unidas unhas a outras por unha rede de calzadas, empedradas, 

por exemplo a Via da Prata , ou a Vía Augusta, estas calzadas comunicaban con Roma, a 

capital do imperio, por iso se di “todos os camiños, conducen a Roma”… Olla mapa calzadas 

pax 285.e olla tamén o debuxo de como se facía unha calzada. Aínda quedan restos de 

calzadas romanas, aínda que a meirande parte foron tapadas polas actuáis estradas con 

asfalto, etc. 

Nas pax 286 e 287 podes ollar como eran as casas romanas dos patricios da clase máis rica. 

Estas casas  chamabanse domus… de ai, do latín ven a palabra domicilio. Olla as imaxes da casa 

e dos banquetes, como comían os romanos. No rural, os romanos vivían nas villae. 

A ROMANIZACIÓN DE HISPANIA 

A medida que ían conquistando os territorios da península, os romanos traían con eles o latin, 

a súa lingua, os seus costumes, a relixión , cultura, etc. Tamén, para explotar as riquezas do 

territorio e organizalo, construíron  pontes, calzadas, acueductos, arcos de triunfo, teatros, 

circos, faros, murallas, etc, todo ese proceso foi a romanización do territorio e das xentes que 

nel vivían. 

Eles fundaron cidades, algunas empezaron sendo campamentos dos seus exércitos, das lexións 

romanas. As cidades tiñan dúas rúas principais que ían de Norte a Sur e de leste ao oeste, 

chamábanse cardo e decumano,  eran cidades ben organizadas con rúas que formaban 

cuadrículas, e rodeadas por murallas, como en Lugo. A cidade contaba con edificios públicos 

como termas para os baños en auga quente, anfiteatro, foro, arcos de triunfo, etc. Ver imaxes 

pax 288. 

Os romanos trouxéronnos o latin, a súa lingua, o latín é o pai das linguas románicas: galego, 

castelán, catalán, francés, etc. 

Os romanos tamén trouxeron a súa relixión, o cristianismo, que dende o século III co 

emperador Teodosio, era a relixión oficial de Roma. 

As leis , o direito romano, e os nomes dos días da semana veñen tamén dos romanos (luns-lúa, 

martes-marte, mércores, mercurio, xoves-xúpiter, etc ). 

A RIQUEZA DE HISPANIA 

Os romanos viñeron a Hispania buscando as súas riquezas, na agricultura tiñan grandes fincas, 

chamadas latifundios, traballadas cun trebello, o arado romano que durou até case os nosos 

días. Da península sacaban trigo, aceite, viño, etc, 

 

 

 



Mineiría 

Os romanos buscaban minerais como ouro, prata, ferro, mercurio, etc , que sacaban nas minas 

traballadas por escravos. Exemplo, as minas de ouro das Médula, o nome da cidade de 

Ourense ven do ouro que atopaban na zona. Ourense  aínda conserva a súa ponte romana. 

Olla as ilustracións pax 290-291. 

 

O PATRIMONIO HISPANO ROMANO  

Os romanos deixaron un gran patrimonio en Hispania. Podes ver as ilustracións da páx 292-293 

algúnhas imaxes del. 

DEIXARON : Anfiteatros, (para espetáculos sanguentos de luitas de gladiadores , etc) como os 

de Mérida e Tarragona), Teatros (Mérida), Circos (para carreiras de cuadrigas como o de 

Mérida)murallas (Lugo), acueductos (Segovia, Tarragona), pontes (Ourense, Alcántara), arcos 

de triunfo (Bará), etc. 

 Restos arqueolóxicos romanos tamén son  esculturas, retratos e relevos, tamén mosaicos 

feitos con pedriñas de cores chamadas teselas. 

LEGADO ROMANO EN TERRAS GALEGAS 

Galiza debe o seu nome aos romanos que lle chamaban Gallaecia, era unha provincia  mais 

grande que a Galiza actual.Tiña cidades importante como Lugo ou Braga que agora pertence a 

Portugal. 

Dos romanos temos, na Galiza, xa dixemos antes, moito patrimonio, amais da lingua galega, 

filla do latin. 

Podedes ollar nas páxinas 294-295 alguns exemplos: as murallas de Lugo, a ponte de Ourense 

pola que  até ben pouco pasaban coches, a torre de Hércules na Coruña, que era un faro para 

guíar os barcos, mosaicos, termas, restos como os de Aquis  Querquennis en Ourense, os 

restos do porto de Vicus (Vigo), etc. 

Cando o imperio romano vai desaparecendo, un pobo bárbaro, os suevos, crearán en Galiza o 

primeiro reino independente en Europa, logo da desfeita do imperio romano. Agora remata a 

Idade antiga, e comeza a Idade Media que ides estudar o vindeiro curso. 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS 

1-A quen venceron os romanos cando chegron á Península  Ibérica no ano 218 aC? 

 

 

2- En que cidade desenbarcaron? 

 

 

3 -Como se chamaban as guerras que tiveron os romanos contra os cartaxinenses? 

 

 

4 - Quen foi Anibal? 

 

 

5 - En que batalla os romanos venceron aos Galaicos? 

 

 

6 -En que dúas provincias dividiron o territorio os romanos ao comezo ? 

 

 

7 -Logo que cinco provincias dividían o territorio de Hispania? 

 

8 -Como lle chamaban a Galiza os romanos ? 

 

9 - Que eran as calzadas, cita algunha. 

 

 

10 - Cales eran as dúas principais rúas dunha cidade romana? 



 

 11 - Que riquezas buscaban os romanos en Hispania? 

 

 

12 -Que obtiñan  os romanos con escravos nas mínas das Médulas? 

 

 

13 - Cita exemplos do patrimonio romano na península Ibérica e na Galiza en particular. 

 

 

14 - Que era a Torre de Hércules? 

 

 

15 - Que significa o concepto de romanización? 

 

 

16 - Olla o mapa da páxina 297 e resposta . Podes ver as respostas no mapa da páxina 283 

-A que fase da conquista romana corresponde cada cor? 

Violeta: 

Salmón: 

Verde: 

Amarelo: 

 

Que indica a frecha vermella? 


