
 

R/ Vila de Corcubión s/n 
15100 Carballo 
Tel.:    981 70 09 11 
Fax.:   981 70 40 14 
E-mail: 
www.ies.alfredo.branas@edu.xunta.es  

Instituto de Educación Secundaria 

 ALFREDO BRAÑAS 
CARBALLO 

 

 

 

Eu, Don/Dona___________________________________________________________ 

con DNI número ____________________________ como pai/nai ou persoa gardadora 

do alumno/a____________________________________________________________ 

do curso_________ grupo ________ do IES Alfredo Brañas de Carballo 

 

 

AUTORÍZOO 

A asistir ao Festival de Teatro Clásico de Lugo, e a visitar Santalla de 

Bóveda. 

A actividade terá lugar o día 3 de marzo do 2015 na franxa horaria das 

9:00h ás 20:30h (aprox.). 

 

TENDO EN CONTA QUE 

1- Cúmprese, en todo momento, a rateo de 20 alumnos por profesor encargado. 

2- Neste horario, e para esta actividade, está vixente o NOF do centro. 

3- Esta actividade ten un prezo de 5€. 

 

 

 

 

 

Carballo,_________de ________________ do 2015. 

 

 

 

 

Asdo.: 

 

 

 



 

TEMPORIZACIÓN:  

09:10h: Saída do centro 
11:00h: Visita a Santalla de Bóveda 
13:00h: Visita Museo Provincial de Lugo 
17:00h: Asistencia á representación da obra de teatro “Miles Gloriosus” de Plauto 
20:30h: Chegada a Carballo (aprox.) 

SANTALLA DE BÓVEDA 

Existen dúas fases principais no monumento, a primeira tardorromana (s.III e IV d.c.) e a 
seguinte do s.VIII ao XI. 
A súa función orixinal foi sempre un enigma. As diversas interpretacións falan dun edificio 
para fins curativos, un ninfeo (lugar de culto ás ninfas),enterramento pagán... Ata se chegou a 
propoñer a hipótese de que Prisciliano está enterrado neste lugar. A seguinte fase suporía a 
reutilización do monumento como cripta na planta baixa e como igrexa na alta. 
O edificio está semisoterrado. O interior único na súa orixe, está dividido en tres naves das 
que só se conservan os seus arranques laterais. A súa parte central está ocupada por un 
estanque rectangular de pouca profundidade. A decoración escultórica e as importantes 
pinturas muris, caracterizan o monumento. 

MUSEO PROVINCIAL DE LUGO 

Co fin de reunir e protexer os bens do patrimonio cultural lucense, en 1932, a Deputación de 
Lugo acorda crear o Museo Provincial de Lugo, vontade que se materializa dous anos máis 
tarde coa apertura no Pazo de San Marcos (baixo a dirección de D. Luis López Martí) de varias 
salas con materiais arqueolóxicos, históricos, artísticos, etc. ata daquela dispersos en 
coleccións particulares. O continuo incremento de fondos e as limitacións de espazo 
obrigaron, en 1957, a trasladar o museo ao antigo convento de San Francisco. Conservando 
tres dependencias deste vello cenobio (cociña, claustro e refectorio), o arquitecto vigués D. 
Manuel Gómez Román (1875-1964) deseña un novo edificio con aires de pazo galego. O 1 de 
marzo de 1962 o Museo Provincial de Lugo foi declarado Ben de Interese Cultural. En 1997 o 
museo foi ampliado, segundo un proxecto do arquitecto González Trigo. 

MILES GLORIOSUS DE PLAUTO 

Pirgopolínices, un soldado fanfurriñeiro do que se burlan ata os escravos, rapta a Filocomasia, 
cortesá ateniense, e lévalla a Éfeso consigo; ademais, o mesmo militar recibe como regalo 
duns piratas a Palestrión, criado do mozo ateniense Pléusicles, que estaba namorado de 
Filocomasia, ao igual que ela del. Pléusicles viaxa tamén a Éfeso para intentar recuperar a 
Filocomasia, e hospédase na casa contigua á do militar. O criado fai un burato na parede, para 
que os namorados poidan verse. Escéledro, un dos criados do militar descobre a Filocomasia e 
Pléusicles bicándose, pero eles e Palestrión négano, e fanlles crer que chegou de Atenas a 
irmá xemelga de Filocomasia, que era a que se estaba a bicar con Pléusicles. 
Coa complicidade de Periplectómeno, o vello veciño do militar, Pleúsicles e Palestrión tenden 
entón unha trampa ao soldado, facéndoo crer que a muller do veciño está namorada del, e lle 
envía un anel de regalo como proba do seu amor. Palestrión aconsella ao militar que 
abandone a Filocomasia, que a deixe marchar a Atenas coa súa irmá xemelga e que ademais 
lle regale as súas xoias para gañar o seu perdón. Pléusicles finxe ser un capitán que vén a 
buscar a Filocomasia, de parte da súa nai enferma. O militar libera a Palestrión en 
agradecemento polos seus servizos, e este marcha con Pléusicles e Filocomasia, que se finxe 
apesarada por ter que separarse do soldado. Cando o soldado entra á casa do vello, este 
reteno e acúsao de adúltero, e fai que o seu cociñeiro o azoute ata que Pirgopolínices 
promete non tomar represalias contra ninguén polos azoutes recibidos. 

 


