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OS FOROS 

A. Le este texto e aproveita as ideas que poidas para contestar ó 
cuestionario que segue: 

 

Na Roma republicana, o Foro non estaba destinado exclusivamente ás 

actividades oficiais  era tamén un centro comercial bordeado polo norte e 

polo sur de tendas. As máis antigas eran as do sur (tabernae veteres) 

instaladas de tal xeito que podían evitar o sol do verán. Estas tendas eran 

propiedade do Estado que as alugaba ós comerciantes, especialmente 

carniceiros. Máis tarde foron cedidas ós cambistas que realizaban operacións 

de banca. Os antigos carniceiros ocuparon a banda norte do Foro (Tabernae 

Novae)….O Foro estaba cruzado pola Vía Sacra, que as procesións seguían 

para dirixirse do Coliseo ó Capitolio, e esta Vía Sacra primitiva penetraba na 

praza entre os dous templos mais  venerables da cidade, o templo de Vesta e 

a Regia. Remataba no Clivus Capitolinus…..  

      

                                               Pierre Grimal en La Civilización Romana. 

 

 
Foro Romano 

1. ¿Que espazo estaba destinado en Atenas para a reunión da Asemblea Popular? 

2. ¿Cal foi a preocupación máxima da democracia ateniense do século V a. C.? 

3. Define a ágora, atendendo ós trazos máis característicos: 

4. ¿Como exerce un romano  a  profesión de “cives”? 

5. Define o foro, atendendo ós trazos máis característicos. (Le o texto B) 
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6. Xúpiter é o protector do Estado Romano e o seu templo ocupa un lugar acorde 

coa súa importancia  no Foro Romano. ¿Cal é ese lugar?  

 
B. Le  este texto e bota man del para responder ás cuestión que seguen: 
 

Era un lugar de comercio, onde se congregaban desde as tendas de moda, 

que lindaban cos seus grandiosos edificios e ofrecían os luxos que constituían, 

ata os representantes das grandes compañías mercantís e provedores de gran. 

 

Era así mesmo o lugar da lei e a xustiza, onde se reunían os tribunais , os 

avogados presentaban os seus casos e os xurados pronunciaban sentenza, todo 

a ceo descuberto.Estaba atravesado pola Vía Sacra, a ruta das procesións 

triunfais. 

  

Máis que ningunha outra cousa, a vida pública da República desenvolvíase 

dentro e ó redor do Foro. Os maxistrados, como tribunos, edís e pretores 

establecerán praza no Foro onde sentaban a facer negocios. Cando o Senado 

se reunía, facíao moi poucas veces nun edificio lindante co Foro, xa fose na 

Cámara do Senado (Curia), ou nun dos grandes templos. Fóra da Cámara do 

Senado atopábase a plataforma dos oradores ou rostra, cuxo nome se deriva 

da súa decoración, composta polas proas das naves inimigas derrotadas 

durante as guerras contra Cartago.  

 

 
Basílica Julia (Reconstrución) 
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7. ¿Cal era a función do Foro nos séculos VI e V a.C.? 

8. ¿Que dous arcos conmemorativos abrían e pechaban respectivamente a Via 

Sacra, que cruzaba lonxitudinalmente o Foro?  ¿A quen están dedicados? 

9. O templo de Vesta ten unha peculiaridade arquitectónica que o distingue dos 

demais, ¿cal é esa peculiaridade? 

10. ¿Qué obxectos se gardaban no templo de Vesta? 

11. A Casa das Vestais ofrece un elemento arquitectónico de gran importancia na 

arquitectura doméstica  romana. ¿Cal é ese elemento arquitectónico? 

12. ¿Que autoridade romana residía na Casa das Vestais? 

13. ¿Que orde social romana  se ocupaba do templo dos Dióscuros? 

14. ¿Que contiña a táboa de bronce que se gardaba no templo dos  Dióscuros? 

15. ¿Que feito marcou a historia do urbanismo romano do século II a. C. e cuxo 

efecto se ve no Foro Romano? 

 

Templo de Saturno (Reconstrución) 

16. ¿Que se gardaba no templo de Saturno? 

17. ¿Que era o “Tabularium”? 

18. ¿Que actividade política tiña o seu espazo na Curia? 

19. ¿Que era o “Comitium”? 

20. ¿Que actividades tiñan lugar nas basílicas, e cal é o nome delas? 

21. ¿Que había antes da construción das basílicas nos espazos ocupados 

posteriormente por elas? 
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22. ¿Cal  era  a función dos Rostra? 

23. ¿Por que Xulio César decide que o templo principal do seu Foro sexa o de Venus 

Genitrix, en detrimento do de Xúpiter? 

24. No Foro de Augusto  o centro é o templo de Marte Ultor ¿a que se debe esa 

denominación? 

 

25. Texto C: 
 
Le este texto de Pierre Grimal en La Civilización Romana:  
 

 
Foro de Traxano. Peter Connolly. La Ciudad Antigua 

 

“Mentres que desde o século II a. C. o mercado estaba afastado do foro, 

Apolodoro quixo crear, un a carón do outro, un centro comercial e un centro 

xudicial e intelectual… O foro non era como os anteriores un recinto sagrado 

en torno a un templo…. A única presenza divina era o templo da deusa 

Liberdade.” 

 

¿Que é o que resulta máis rechamante do foro de Traxano, se o comparamos 

cos outros foros? 

 

26. ¿Cal é o último elemento que se ergue no Foro Romano e que conmemora? 


