
XOVES, 30 DE NOVEMBRO

20.00 h. Presentación de
                                poemario de
Xosé Otero Canto. Auditorio do 
Vello Cárcere.

21.00 h. Concerto de Lucus
Ensemble.  Patio do Vello Cárcere.

VENRES, 1 DE DECEMBRO

19.00 h. Actuación do coro infantil da 
Escola Municipal de Música con 
motivo da inauguración do alumado 
ornamental. Praza Maior, diante da 
Casa do Concello.

21.00 h. Moenia Lucensis Civitatis. 
Construíndo a Muralla. Recreación do 
inicio da construción da Muralla de 
Lugo. Praza Maior, diante da Casa do 
Concello.

21.30 h. Continuación do acto na 
ronda da Muralla, zona da Mosqueira 
e posterior desfile polo adarve desde 
o Cantiño ata a porta de Santiago e 
polo recinto histórico.

SÁBADO, 2 DE DECEMBRO

20.30 h. Charla do profesor e 
historiador Javier Gómez no 
Auditorio do Vello Cárcere e a 
continuación paseo nocturno pola 
Muralla.

DOMINGO, 3 DE DECEMBRO

13.00 h. Actuación do coro de nenas 
e nenos da Banda Filharmónica de 
Lugo. Patio do Vello Cárcere.

Concellería de Cultura, Turismo,
Xuventude e Promoción da Lingua



Vai xa avanzado o mes de xullo do ano 270 da nosa era, no 
primeiro ano de goberno do augusto emperador Lucio Domicio 
Aureliano (Lucius Domitius Aurelianus). Pola vía a Bracara 
Asturicam, e despois de cruzar penosamente os angostos 
pasos naturais dos Ancares, roda unha luxosa carruaxe 
(carpentum) tirada por briosos corceis e escoltada por toda 
unha cohors da legio VII gemina. No interior do vehículo viaxa 
un representante do Praefectus Praetorii (prefecto do pretorio) 
de Roma investido cos poderes necesarios para reorganizar a 
defensa da provincia de Hispania Citerior fronte á recente 
ameaza proveniente dos bárbaros invasores que, con frecuencia 
e unha vez rotas as fronteiras setentrionais do imperio, 
pugnaban por avanzar veloces cara aos epicentros de poder 
romano.

Despois de varias xornadas de viaxe, e tras unha breve estancia 
no campamento da Legio VII, o cortexo áchase a piques de 
arribar a Lucus Augusti, a capital do extremo finis terrae, onde 
o comisionado polo prefecto do pretorio ten que entrevistarse 
coas autoridades locais para transmitirlles as ordes imperiais 
das que é portador e que teñen que ver, sobre todo, coa 
construción de recintos defensivos nas principais cidades ao 
longo da franxa setentrional da península, do mesmo xeito que 
se fixo na mesma Roma. E como queira que un dos obxectivos 
preferentes sobre os que Roma decidiu proxectar a súa acción 
protectora habería de ser Lucus Augusti, a cidade, naquel 
momento, máis importante, estratexicamente falando, do finis 
terrae ibérico, facíase preciso levar á extrema présa as ordes 
imperiais das que o funcionario pretorio era portador.

Con tal fin, o prefecto fíxose acompañar dun destacamento 
lexionario especialmente coñecedor dos segredos poliorcéticos 
que demandaba unha obra de tal envergadura, á fronte do cal 
estaba o Prefectus Fabrum da lexión, oficial en xefe dos 
enxeñeiros militares, e o seu equipo de artífices ou obreiros 
especializados, pertencentes a unha das cohortes asentadas 
no campamento da Legio VII, cuxo traslado se materializou ao 
momento.

A aparición en Lucus Augusti de semellante cortexo causou 
gran balbordo entre os seus habitantes, que inmediata e 
pormenorizadamente foron informados dos últimos 

acontecementos. Alarmados por tan inquietantes noticias, 
tanto as autoridades como os moradores da urbe lucense, 
poñen a disposición dos recentemente chegados todos os 
recursos humanos e materiais que lles é posible achegar. Ao 
mesmo tempo, convócase á poboación dos numerosos castros 
da contorna, e mesmo a outros do convento xurídico lucense, 
para que envíen á capital grupos de operarios eventuais, 
familiarizados coas técnicas de construción da zona, e no caso 
dos máis próximos, carros e parellas de bóvidos para o 
transporte de materiais desde as diferentes canteiras.

Esta era unha tarefa que requiría unha especial organización do 
traballo, xa que eran moitos os labores que cabía realizar, para 
o que se mobilizou un gran número de operarios, desde os 
enxeñeiros e tropas especializadas da lexión, á vez que persoal 
civil que se atopaba traballando en edificacións da cidade, así 
como ás poboacións indíxenas próximas para que prestasen o 
seu apoio material, como se solicitou.

Comunicadas as oportunas ordes imperiais, así como os plans 
que haberían de determinar a construción da muralla, e 
despois dalgúns días de merecido descanso, que aproveitou 
para relaxarse nas augas termais dos mananciais xunto ao río, 
regresa a Roma o enviado do prefecto do pretorio, mentres o 
Praefectus fabrum da lexión VII prolonga a súa estancia en 
Lucus indefinidamente co fin de planificar sobre o terreo o 
trazado e peculiaridades do recinto defensivo proxectado, 
mentres a cohorte lexionaria destinada a dirixir e apoiar os 
traballos ultimaba a súa instalación nas inmediacións da 
cidade, portando a impedimenta necesaria para a iniciación das 
obras da muralla.

Lucus Augusti preparábase para facer fronte aos grandes 
sacrificios que demandaba tan magna obra. Aveciñábanse anos 
duros e difíciles para a cidade, pero como en tempos pretéritos, 
a cidadanía de lucus sabería responder a este novo reto, coa 
construción dunha robusta e monumental muralla, concibida 
inicialmente para a defensa, pero que habería de converterse 
tamén nunha muralla de prestixio, que lles permitise recuperar 
gran parte da prosperidade perdida.

Servizo de Arqueoloxía do Concello de Lugo.
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