MUSEO UNIVERSITARIO

A DOMUS DO MITREO
Material didáctico PRIMARIA

A cidade romana: Lucus Augusti
Antes da conquista romana os asentamentos máis comúns na antiga
Galicia eran os castros. A primeira cidade que fundaron os romanos
no noso territorio foi Lucus Augusti, a actual Lugo.

Descubre unha cidade romana
Fíxate nas imaxes: a número 1 é unha cidade romana, a número 2 é un
poboado castrexo.

1

2

Escribe as diferenzas entre a cidade romana e o castro:

Na cidade romana as casas son

No castro as casas son

________________________

________________________

As rúas son________________

As rúas son_________________

________________________

________________________

Os tellados son_______________

Os tellados son_______________

________________________

________________________
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Crea a túa cidade romana
As novas ciudades romanas tiñan edificios diferentes aos que se construían nos poboados
castrexos:

Anfiteatro

Templo

Acueduto

Termas

Domus

Deseña a túa cidade usando os edificios que vimos e engadindo outros novos. Tamén podes
recortalos e pegalos .
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Paseando por Lugo
Na antiga Lugo había edificios como os que vimos na actividade anterior, algúns
deles están sinalados neste mapa, sabes cales son?
Coñeces outros edificios romanos que non están marcados? E fóra da Muralla?
Busca tamén as portas da Muralla e escribe o seu nome!
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Imaxina unha postal en Roma
Imaxina que viaxas ata o pasado e que estás no Lugo de hai 2000 anos. Escribe unha postal
para os teus amigos do futuro contándolles como é Lucus Augusti segundo o que viches

Debuxa o que prefiras do Lugo romano na parte de arriba, e escribe o que máis che gustou das
cidades romanas no cadro de abaixo.
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Explora o pasado
Se queres atopar máis información sobre as cidades romanas proba estes enlaces:

CIDADES ROMANAS EN ESPAÑA

RECONSTRUCCIÓN DA ROMA ANTIGA

RECONSTRUCCIÓN DE POMPEIA

MONUMENTOS ROMANOS: AS TERMAS DE CARACALLA

EDIFICIOS ROMANOS EN ESPAÑA: AS TERMAS DE ITÁLICA

A páxina web da Domus
Na nosa web vas poder atopar outras fichas... e moito máis!

A web da Domus do

se vivía nunha domus

Mitreo lévate nunha viaxe

romana. Tamén podes

a través do tempo para

coñecer o deus Mitra e

amosarche o pasado de

ver a súa historia contada

Lugo. Nela podes atopar

de xeito sorprendente.

vídeos sobre o Lugo

Prepárate para

romano e descubrir como

mergullarte na historia.

SOLUCIÓNS
A cidade romana: Lucus Augusti
Aquí están as posibles respostas ás actividades da ficha sobre a cidade
romana.

Escribe as diferenzas entre a cidade romana e o castro:

Os tellados son de palla e teñen forma
de cono.

Os tellados son de tellas de arxila e
teñen forma regular.

As rúas son irregulares e desiguais.

As rúas son rectas e paralelas.

No castro as casas son circulares, con
paredes curvas.

rectangulares ou cadradas.

Na cidade romana as casas son

Deseña a túa cidade usando os edificios que vimos e engadindo outros novos. Tamén
podes recortalos e pegalos .

Este debuxo é unha posibilidade, pero pódense facer moitísimas variantes.
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Na antiga Lugo había edificios como os que vimos na actividade anterior, algúns deles están
sinalados neste mapa, sabes cales son? Coñeces outros edificios romanos que non están
marcados?
Domus do Mitreo
Lucus Augusti
Gallaecia

No lugo actual hai restos de edificios como a Domus do Mitreo e o Templo de Mitra, a Domus dos Mosaicos e un Templo
romano. Ademáis hai restos dun acueduto, dunha piscina e dun cemiterio.
E fóra da Muralla?
Fóra da Muralla hai restos dunha ponte romana e dunhas termas.
Busca tamén as portas da Muralla e escribe o seu nome!
Porta falsa
Porta de San
Fernando

Porta
Nova

Acueduto

Domus dos
mosaicos
Piscina
romana

Porta da
Estación

Templo
romano

Porta de
Campo
Castelo

Porta Bispo
Aguirre
Domus do
Mitreo

Porta do
Bispo
Odoario

Porta de
Santiago

Porta Miñá

Termas
Ponte

Debuxa o que prefiras do Lugo romano na parte de arriba, e escribe o que máis che gustou das cidades romanas no
cadro de abaixo.
Ola!
Escríbovos desde Lucus
Augusti que é unha cidade
grande, coas rúas moi
rectas e ordenadas.
Gustáronme moito os
templos e as termas, que
teñen piscinas quentiñas.
Un bico!
xxx
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