
Evolución urbana
de Ourense
do século XVI ao XX



Esta exposición enmárcase dentro dun proxecto máis amplo do Museo 
Arqueolóxico Provincial de Ourense de investigación da súa contorna máis 

inmediata que ten a súa manifestación en publicacións e diversas activi-

dades e que tivo o seu primeiro paso en forma de exposición temporal en 

Ourense A Cidade, da orixe ao século XVI no ano 2008. 

Como continuación daquela a actual arranca 

dunha cidade cunha configuración medieval 

de rúas sinuosas, estreitas, rodeada por unha 

cerca e cunha moi deficiente salubridade que 

vai ir acadando novos niveis de urbanización 

nos que a calidade de vida das persoas que a 

habitan vai ser moito maior. 

Para visualizar como foi este proceso históri-

co de conformación da cidade contamos con 

varias obras procedentes dos propios fondos 

do Museo, o que nos permite reformulalas e 

contextualizalas, e outras procedentes doutras 

institucións e particulares que permiten un 

mellor discurso expositivo.

Un conxunto de obras que nos permiten expresar aquelas preocupacións 

que tiveron os nosos devanceiros, que non son moi diferentes a aquelas que 
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se viven hoxe en día, e os medios que puxeron 

para solucionalas, cuxo resultado equivocado 

ou acertado, pode axudarnos hoxe a tomar 

mellores decisións na planificación urbana.

Para abordar o desenvolvemento da cidade 

entre estes algo máis de catro séculos organi-

zamos un recorrido por varios grupos temáticos 

nos que se  integran as pezas xunto a textos 

explicativos e imaxes virtuais.
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O recorrido iníciase no ámbito normativo, por aquela serie de regulamentos 

de obrigado cumprimento para a veciñanza que procuraban unha mellor con-

vivencia e unha cidade máis ordenada. Dende a compilación de ordenanzas 

do século XVI ás normas de policía urbana do século XIX.

Precisamente no século XIX prodúcense as transformacións máis importantes 

no tecido da cidade, debidas ao espírito liberal, xunto á herdanza das corren-

tes ilustradas que con algo de retraso comezan a aplicarse. É neste momento 

cando a cidade rompe definitivamente coa estrutura medieval simbolizada na 

eliminación de cerca e portas, con novas áreas de ensanche e a regularización 

das rúas. Aínda que se mantivo a orientación xeral das rúas, moitas delas viron 

substancialmente modificada a súa fisionomía 

por medio da ampliación da súa anchura e a ali-

ñación das fachadas e noutros casos un simple 

cruzamento de rúas deu lugar a novas prazas 

máis anchas. A finais do século e despois do 

gran impacto que producira a estrada de Castela 

a Vigo, outro sistema de transporte vai condicio-

nar a área da expansión da poboación cara ao 

norte: o ferrocarril.

A serie de transformacións morfolóxicas vai 

da man dos cambios nas infraestruturas. A 
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modernización da cidade incorpora pavimentos de coios ou empedrados 

asociados a unha rede de saneamento  que evitan a aparición de zonas 

infecciosas. A finais do século XIX, a rede de fontes públicas ás que 

acudía a veciñanza cos seus recipientes vai ir perdendo importancia gra-

dualmente grazas á posta en funcionamento da traída de augas, aspecto 

que vai favorecer unha vida máis cómoda e unha hixiene persoal máis 

adecuada. A renovación da infraestrutura da cidade incorpora dende o 

século XVI novos equipamentos urbanos entre os que ten singular impor-

tancia un novo hospital ben asistido, pero tamén outros como a alfóndega, 

a carnizaría, o cárcere ou o cemiterio.



Moitas destas iniciativas condicionan a vida económica da cidade e o seus 

lugares. Isto sucede, por exemplo, coa dispersión en varias prazas do mer-

cado de diversos produtos, o que entrado o século XX se vai concentrar nun 

só lugar coa construción dunha soa praza da abastos.  Tamén a actividade 

industrial vai deixar a súa pegada, pois a necesidade de vivenda para os 

empregados dunha fábrica vai contribuír ao maior desenvolvemento dunha 

zona ou barrio no que se asenta a fábrica.

E como hai lugares para o traballo, unha cidade tamén debe proporcionar 

espazos para o lecer, no caso de Ourense, antigos espazos comunais que se 

transforman en xardíns urbanos, como sucede co Xardín do Posío no século XIX 

e nos que a burguesía pode facer gala e ostentación da súa condición social.  

Esa nova burguesía do século XIX vai ser quen modifique substancialmente 

o seu lugar de residencia adaptándoa ao seu gusto e estilo, substituíndo a 

unha nobreza que acostumaba a habitar fóra da urbe. O poder dominante 

maniféstase fisicamente nos edificios de representación e administración, 

tal e como a Casa do Concello, a do Correxedor ou sés de institucións que 

nacen ao abeiro do estado liberal como a Deputación. Son edificios que van 

ser eixos interiores da cidade e que a ordenan interiormente.

Con todo, esa malla da cidade está formada a multitude de vivendas particu-

lares que van ir mudando a súa fisionomía segundo a tendencia dominante 

en cada época.
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