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Programa de actividades aberto
e gratuíto a toda a cidadanía

LVCVS
CVLTVR L

◆ Día 28
Ruta fLuviaL, 
Rato, teRmas 
e CatedRaL 
Saída: 10:00 h 
dende o Centro 
de Interpretación 
Terras do Miño
AsociAcións senAtus 
Lucus Augusti, 
PAx RomAnA e 
cLAn de BReogán 

17:00 - 20:00 h
Pr. da Soidade
tiRo Con aRCo
AsociAción  
teRRA cóPoRA

XVÑO
QuinCena 
GastRoRRomana 
(aRs maGiRiCa) 

◆ Día 11
Ruta Río  
azúmaRa -  
CastRo de 
viLadonGa en 
CastRo de Rei
Saída: 10:00 h 
dende o Castro 
de Viladonga
AsociAcións senAtus 
Lucus Augusti e 
cLAn de BReogán 

◆ Do 19 De xuño 
ao 2 De xullo
ConCuRso de 
esCaPaRatismo 
de temátiCa 
Romana e 
CastRexa
Bases no 010 ou en  
www.ardelucus.com 

◆ Día 23
20:00 h  
Vello Cárcere
PResentaCión 
do LiBRo 
“aRChienemiGos 
de Roma” de  
GaBRieL CasteLLó

CiCLo de 
ConfeRenCias

◆ Día 26
CastRexos: 
homes e 
muLLeRes Coma  
ti e Coma min
dona mª del mar 
Guerra Cid
Periodista e escritora

◆ Día 27
miLites 
instRumenta 
auGustus: as 
aRmas Que  
emPRendeRon 
o naCemento 
do imPeRio
d. Carmelo  
fernández ibáñez
arqueólogo

◆ Día 28
o mundo  
funeRaRio da 
éPoCa Romana 
en LuCus 
auGusti
d. francisco 
hervés Reigoso
arqueólogo

AsociAcións pArticipAntes

aBRiL ◆ maio ◆ xvño 

Gladiadores de 
Lucus augusti



BRIL
◆ Día 22
17:00 - 20:00 h
Pr. Viana do Castelo
oBRadoiRos de 
BaRRo e mandaLas
AsociAción Lugdunum

Pr. do Castiñeiro
xoGos Romanos
AsociAción  
civitAs Lucensis

◆ Día 29
17:00 - 20:00 h
Pr. de augas Férreas
xoGos CastRexos
AsociAcións tReBAs 
gALAicAs e Lugdunum 

i ConCuRso 
fotoGRáfiCo 
da asoCiaCión 
saLesiani LuCi 
auGusti soBRe 
aRde LvCvs
Bases e inscricións:  
www.salesianiluciaugusti.com

GRuPo de 
mitoLoxía de 
LuCus auGusti
ábrese o prazo para 
novas incorporacións 
ata o 19 de maio
máis info: 982 297 496  
xuventude@concellodelugo.org

M IO
◆ Día 6
12:00 - 20:00 h
Ponte romana
ConstRuCión 
dunha BaLsa 
indíxena
exposición de alimentos 
e produtos da época.
instrución militar
AsociAción tiR nA n´og

Ruta vía xix  
Romana desde 
santaLLa de 
Bóveda ata 
o BuRGo
Saída: dende 
Santalla de Bóveda  
ás 11:00 h

inscricións:  
correo@spql.es
AsociAcións senAtus 
Lucus Augusti, 
vestALes de Lucus 
Augusti, PAx RomAnA 
e cLAn de BReogán 

◆ DíaS 5, 6 e 7
Vello Cárcere
iv enContRo 
de moda, 
vestimenta, 
aRtesanía e 
PRodutos da 
éPoCa Romana 
inscrición ata  
o 25 de abril en:  
xuventude@concellodelugo.org

◆ Día 5
Das 17:00 ás 21:30 h 
aPeRtuRa do 
enContRo
(Postos de coiro, teas, 
xoiería, alimentación… 

21:00 h 
desfiLe de 
tRoPas
AsociAción 
cohoRs iii Lucensium

◆ Día 6
Das 11:00 ás 14:00 h 
e das 17:00 ás 21:30 h
aPeRtuRa 
de Postos

oBRadoiRos
AsociAcións cohoRs x 
uRBAnAe e teRRA  
cóPoRA (11:00 A 14:00 h.)  
AsociAcións cAetRA  
Lucesium e Asem-
BLeARiAs de Lucus 
(17:00 A 21:30 h.)

20.00 h 
desfiLe de 
tRoPas
AsociAción guARdiA 
PRetoRiAnA

◆ Día 7
Das 11:00 ás 14:00 h 
e das 17:00 ás 21:30 h 
aPeRtuRa 
de Postos

oBRadoiRos
AsociAcións Lucus 
equites e ARA RomA 
(11:00 A 14:00 h.)

13:00 h 
desfiLe de tRoPas
AsociAción sALesiAni 
Luci Augusti

18:00 h
Cantiño Nemesio 
Cobreros
mostRa de moda 
e vestimenta da 
éPoCa Romana

◆ Do Día 10 ao 22
MIHl, Museo 
Interactivo da 
Historia de lugo
exPosiCión 
CohoRs annus x 
AsociAción cohoRs 
iii Lucensium

◆ Día 11
20.00 h  
Vello Cárcere
“a mediCina 
en Roma” 
AsociAción 
cAetRA Lucensium

◆ Día 13
17:00 - 20:00 h
Paseo do Miño
festa de 
BeLtaine
Beltayne marca a 
metade do ano celta, 
festexada en maio, 
representa o inicio da 
luz, do calor, dos brotes 
de vexetación que 
alimentan o gando…, 
acéndense lumes, 
recóllense herbas...
Acéndense lumes pu-
rificadores onde pides 
os teus desexos e deixas 
que o fume leve a túa 
petición aos deuses.
Sae ao campo, busca 
fadas, elfos...

16:00 - 22:00 h
>  música tradicional 

celta
>  invocación do druída 

ás árbores sagradas
>  Celebración 

dunha voda
>  elaboración de 

sacos de herbas
>  Plantación dunha 

árbore símbolo 
de protección 
do arde Lvcvs

> Queimada
AsociAcións  
meRcenARios gALAicos 
e cLAn de BReogán

◆ Do 13 De MaIo 
ao 17 De xuño
17:00 - 20:00 h  
(Sábados)
Casa da xuventude
oBRadoiRos de 
eLaBoRaCión de 
tRaxes PaRa a 
festa aRde LvCvs

◆ Día 17
11:00 - 14:00 h
Pr. Maior
deGustaCión 
e venda de 
Pan Romano
afaPan (asociación 
de fabricantes de Pan 
da Provincia de Lugo) 

iniCio Camiño 
de santiaGo
AsociAción 
guARdiA PRetoRiAnA 
máis info:  
pretorianoslugo@gmail.com

◆ Día 20
11:00 - 14:00 h
Museo Portamiñá 
oBRadoiRo de 
modeLado 
en BaRRo
inscrición no 010  
ata cubrir cabida

17.00 - 20.00 h
Parque de Frigsa
xoGos Romanos
AsociAción AsemBLeA-
RiAs de Lucus Augusti

17.00 - 20.00 h
Campo Castelo
xoGos Romanos
AsociAción 
civitAs Lucensis 

17.00 - 20.00 h
Pr. Maior
oBRadoiRos
vestalia, reto de puri-
ficación e mola salsa
AsociAción vestALes 
de Lucus Augusti

◆ Día 21
9:00 - 14:00 h
MIHl
finaL xoGos 
Romanos de 
taBoLeiRo
 
oBRadoiRos
AsociAcións cohoRs 
iii Lucensium, tReBAs 
gALAicAs, cohoRs x 
uRBAnAe, PAx RomAnA 
e Lucus equites 

◆ Do 22 De MaIo 
ao 9 De xuño
Visitas das 17:00 
ás 20:00 h
Salón do Colexio  
Divina Pastora
exPosiCión de 
fotoGRafía do 
aRde LvCvs  
oRGanizada  
PoR saLesiani 
LuCi auGusti

◆ DíaS 23, 24  
e 25 De MaIo
20:00 h 
Vello Cárcere 
CiCLo de Cine 
aRQueoLóxiCo
mañás dedicadas aos 
colexios (solicitar no 010)

◆ Día 23
SeCCIÓN: RoMa 
teCnoLoxía 
mineiRa Romana: 
o ouRo de 
tResminas. 2015
duración: 20 minutos. 
Produción: arqueoho-
je, Portugal. dirección: 
Rui Pedro Lamy. 
idioma: portugués

Roma fóRa 
de Roma
duración: 15 
minutos. Produción: 
altair4 multimedia 
italia. dirección: 
Galifi, Pietro; 
moretti, stefano

◆ Día 24
SeCCIÓN:  
aNTeS DoS  
RoMaNoS, Que?
os PoBos 
GueRReiRos de 
vasConia. 2015
duración: 58 minutos. 
Produción: signo digital 
(españa). dirección: 
Josu venero. idioma: 
éuscaro/castelán.

◆ Día 25
SeCCIÓN:  
ouTRaS 
CulTuRaS
naaChtún, 
a Cidade maia 
esQueCida. 2016
duración: 96 minutos. 
Produción: films 
a Cinq (francia). 
dirección: 
stéphane Bégoin. 
idioma: francés.

◆ Día 27
11.00 - 14.00 h
Museo Portamiñá
oBRadoiRo 
de modeLado 
en BaRRo
inscrición no 010 
ata cubrir cabida

andaina vías 
Romanas
Saída ás 11:00 h 
dende o Concello

toRneo 
haRPastum 
Paseo do Miño
a partir das 17:00 h 
demostracións do 
xogo laza e prendi
AsociAcións 
cAetRA Lucensium, 
meRcenARios gALAicos 
e guARdiA PRetoRiAnA


