
Unha visita inesquecible 

Pouco antes das once do 29 de febreiro do ano bisesto de 2020, a 

directiva da Asociación de Aulas Abertas da U-Vigo, campus de Ourense á 

fronte de Celso Pumar, Antonia Blanes, Rafa Veleiro, Encarna, Pili, o 

asinante Miguel Ángel Martínez Coello e Luis Morales como estudantes da 

PUM, tivemos a sorte de recibir ás portas da nosa fermosa catedral a 

delegación da Asociación de estudantes maiores do campus vigués da U-

Vigo, dirixida por Marina Troncoso, presidenta de Aulas de formación 

Aberta da U-Vigo, campus de Vigo. 

O grupo de 36 persoas comezou a visita á catedral-fortaleza declarada en 

1867 Basílica menor e tamén coñecida como Catedral de San Martiño. 

Aínda que está considerado como un dos grandes templos románicos de 

España, é conveniente dicir que desde a súa construción no S XII 

engadíronse novos elementos arquitectónicos do gótico, renacentista e 

barroco. 

Aínda que toda a Catedral é un conxunto de tesouros, convén resaltar tres 

que inducen, sen dúbida, ao espectador a padecer a "síndrome de 

Sthendal" ante tanta beleza e grandeza. 

O primeiro é o propio Museo da Catedral, onde se pode admirar o 

chamado "Tesouro de San Rosendo" un conxunto de pezas do mosteiro de 

Celanova dos séculos X ao XIII entre as que atopamos peites litúrxicos, un 

equipo de Marfil e 8 figuras de xadrez Fatimí (arte exipcia medieval) feitas 

en cristal de rocha e nas que, como curiosidade, os cabalos foron 

substituídos por elefantes. El Misal Auriense (Monterrei 1494) o libro 

impreso máis antigo de Galicia que se conserva. 

O segundo é o Pórtico do Paraíso, un conxunto escultórico do século XIII e 

reformado posteriormente no século XVI, é unha das grandes xoias da 

catedral deslumbrada pola súa incrible policromía que non deixa a 

ninguén impasible dada a súa extraordinaria beleza. 

E o terceiro, para o que narra estas liñas, o tesouro máis prezado da 

Catedral e do propio Ourense é a capela do Santo Cristo. Conta a lenda 

que a imaxe do Santo Cristo foi atopada alí polo S XV por algúns 

mariñeiros de Fisterra, que a auga das Burgas nace baixo os seus pés, que 

lle medra o pelo e a barba (que cada semana ven un barbeiro para 



afeitalo) e mil e unha ocorrencias nacidas ao abrigo do fervor e da 

devoción senten que os feligreses por tan venerada imaxe. O conxunto en 

si é dunha beleza indescriptible reunindo un importante patrimonio 

debido ás doazóns recibidas. O dosel é de Domingo de Andrade, o mesmo 

autor que o da catedral de Santiago de Compostela, e os retablos de 

Castro Canseco, ademais de tallas de grande interese como a Virxe Branca 

en alabastro ou a de San Mauro de Francisco de Moure. Toda esta 

decoración contrasta coa elegancia renacentista dos postos do coro, de 

Diego Solís e Juan de Angés. 

Tras unha visita ao campanario da catedral, dirixímonos a Las Burgas, 

outra das cousas que só existen en Ourense e que xunto coa ponte di a 

canción "hai tres cousas en Ourense que non están en todo o mundo, O 

Santo Cristo, a ponte romana e as augas fervendo das Burgas. " 

No Centro de interpretación das Burgas, fomos recibidos por a doutora 

Mª Generosa Souto Figueroa, para nós "Marita Souto", que é  unha das 

principais especialistas en termalismo mundial, que entre mil títulos e 

premios posúe a medalla de Paul Coutier outorgada  pola Sociedade 

francesa de termalismo e talasoterapia. Á visita uniuse a edil de Turismo e 

Termalismo de Ourense Flora Moure. 

Durante unha hora deleitounos cunha clase maxistral nun percorrido 

cronolóxico científico polas augas termais de Ourense, achegándonos á 

historia das fontes termais e ás súas virtudes lúdico-terapéuticas. Durante 

o percorrido visitamos os tres mananciais mineromedicinais que xorden a 

unha temperatura superior aos 60º das fisuras do chan dende máis dun 

quilómetro de profundidade onde se quentan e as súas propiedades 

mineromedicinais proceden dos minerais das rochas máis profundas. A 

presión e a expansión do vapor de auga e outros gases atrapados 

provocan o aumento da auga dando lugar as fontes que gozamos tanto na 

burga superior, a burga inferior e na piscina termal. 

Despois imos á última visita matinal: o Claustro de San Francisco. Xoia 

gótica fundada no século XIV de estilo gótico pero de gran influencia 

románica e que a pesar da súa axitada historia mantén a beleza dos seus 

63 arcos, todos decorados con motivos vexetais, animais e humanos. Este 

conxunto arquitectónico é o máis completo de Galicia polas súas 

peculiaridades.  



De aspecto cadrado, cada lado ten un número diferente de arcos sostidos 

por dobres columnas, excepto as catro primeiras e as catro últimas. 

Despois da visita, fomos ao comedor do Edificio Politécnico do campus 

norte da U-Vigo onde saboreamos os elaborados pratos do noso chef 

Camba e dos que os asistentes deron boa conta, celebrando así unha 

comida de auténtica harmonía e fraternidade. . 

Rematada a comida, volvemos ao autobús que fixo unha breve visita ás 

instalacións do campus sur para ir despois ás Termas de Outariz. 

Durante un pequeno paseo, os asistentes á excursión puideron gozar das 

instalacións do complexo termal de Outariz, recollendo información 

extensa para visitas familiares ou privadas posteriores. 

Este día, o primeiro realizado pola Asociación do PUM de Vigo a Ourense 

marcou un comezo e consolidación nas relacións do programa de maiores 

de ambos os campus. Porque o propósito do Programa Senior non é só 

formar continuamente na aula, senón intercambiar coñecementos, 

experiencias, proxectos ... e, en definitiva, darlle un sentido máxico á vida 

... é dicir, darlle vida á existencia. 

O ser humano, dende o nacemento sempre busca a proximidade e a calor 

da compañía, e en todas as accións do seu curso vital intenta achegarse ao 

próximo polo camiño do coñecemento. Isto demostra que o coñecemento 

une, o coñecemento dá sentido á vida e nos engana satisfacéndonos 

momentaneamente porque ao final sempre tes fame de saber máis. 

 E xa, sobre as seis da tarde despedímonos cun "adeus co corazón ..." 

Miguel Ángel Martínez Coello 


