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Vivir en Lucus Augusti: a Domus
Os romanos contaban con técnicas moi avanzadas de arquitectura
e construción. A nosa Domus é un exemplo da innovación técnica
e material que os romanos trouxeron á Gallaecia.
Fai clic aquí para ver un vídeo sobre a construción da Domus do Mitreo
e responde ás preguntas:
Que materiais se usaron para construír os muros da Domus?
Para que partes se empregou madeira?
Cantos tipos de chan hai na Domus?
• Aquí tes a nosa Domus, marca nela as estancias que segundo o vídeo
eran de uso privado. Recordas como lle chaman ás outras áreas?
PERISTYLUM
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CULINA
CUBICULA
STABULUM
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Os romanos usaban
tellas de barro cocido.
Facíanas en moldes
para fabricalas en serie.

Dependendo do tipo
de parede, usábanse
materiais e cementos
diversos.

Existían chans de varios
estilos: con mosaicos,
de terra batida,
lousado, mármore…
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A Domus por dentro
As domus como a que vimos, eran casas nas que vivían as familias ricas. Non todas eran
iguais, pero tiñan unha distribución interior moi semellante. Polo demais, podían ter un ou
varios andares e a súa decoración dependía do gusto dos donos.
Cando se construíu a nosa Domus, na época Imperial, era habitual entrar á casa a través dun
patio chamado “atrium”. Desde alí podíase chegar aos cuartos que se organizaban ao redor
dun patio con columnas: o “peristylum”. Fíxate nas estancias e fai clic nelas para saber máis.
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• Observa as imaxes de arriba. A que cuartos das casas actuais cres que
corresponde cada estancia?
O interior das domus
tiña unha decoración

Tallos

moi coidada: podían ter

Arca

pintura nas paredes ou

Mesas

mosaicos, pero ademais

Armarios

contaban con fermosos

Cadeira
de brazos

mobles. Estes non eran
só de madeira, tamén
estaban feitos de marfil,
prata, bronce ou
mármore.
• Asocia os tipos de
mobles da imaxe co
seu número. En que
estancias porías cada
un?

Leito
Cadeira
Berce
Biombo
Braseiros 12, 13
Espello
Mesa de
lectura
Adornos e
recipientes
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As comodidades da Domus
Na Domus do Mitreo, como nas casas romanas máis ricas, os donos contaban con vantaxes e
comodidades como auga corrente ou calefacción. As canles de auga que se construíron por todo
Lucus Augusti permitían a traída da auga limpa e a eliminación da auga residual a través das
cloacas. Isto facía posible que na Domus houbera latrinas e,
probablemente, baños privados con auga quente.
•Aquí podes ver o sistema de
calefacción e auga quente chamado
“hypocaustum”. Fíxate nos
números e intenta explicar como
funcionaba.
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1. A calor provén de̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

2. A caldeira de auga está conectada con____________________________________________________
3. A calor distribúese por ______________________________________________________________
A iluminación na Domus viña do exterior durante o día, grazas aos patios abertos e ás fiestras, que
xa en época imperial se facían de vidro. De noite usábanse lámpadas de aceite chamadas
“lucernae”. Estas lámpadas estaban feitas de arxila ou metal e colocábanse en soportes chamados
“candelabrae”.
•Na Domus do Mitreo os
arqueólogos atoparon
fragmentos de “lucernae”
que se puideron reconstruir
para saber como foron hai
séculos.
•Observa os fragmentos
dunha lucerna e tenta
recompoñela para debuxar
unha enteira.
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Explora a Domus
Se queres atopar máis información sobre as casas romanas proba estas ligazóns:

OUTRAS DOMUS NA ESPAÑA ROMANA

UNHA DOMUS EN POMPEIA

COMO FUNCIONABA O HYPOCAUSTUM

A VIDA DIARIA NUNHA DOMUS

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
Vivir en Lucus Augusti: a Domus
A continuación atoparás as respostas para as actividades sobre a arquitectura na Domus do
Mitreo.
Que materiais se usaron para construír os muros da Domus?
Nos muros da Domus usouse lousa e ladrillos de terra cocida.
Para que partes se empregou madeira?
A madeira usouse para as cubertas e escaleiras.
Cantos tipos de chan hai na Domus?
Ten tres tipos de chan: lousado de granito, opus signinum e arxila pisada.
• Aquí tes a nosa Domus, marca nela as estancias que segundo o vídeo eran de uso privado.
Recordas como lle chaman ás outras áreas?

As outras áreas chámanse zonas domésticas.
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• Observa as imaxes. A que habitacións das casas actuais crees que corresponde cada
estancia?

CULINA

OECUS

CUBICULA

A CULINA é como a nosa cociña, o OECUS podería ser o noso comedor e os CUBICULA poderían ser como os
nosos dormitorios.
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•Identifica os tipos de mobles da imaxe co seu
número. En que estancias porías cada un?
Tallos 1, 10, 8, 9
Arca
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• Aquí podes ver o sistema de calefacción e auga quente chamado “hypocaustum”. Fíxate nos
números e intenta explicar como funcionaba.

1. A calor proven do lume que se consegue queimando
leña baixo a caldeira e baixo o chan.
2. A caldeira de auga está conectada co baño. O lume
quenta a auga da caldeira e por iso chega auga quente ao
baño.
3. A calor distribúese por debaixo do chan e quenta as
estancias porque o aire quente tende a ir cara arriba.

• Observa os fragmentos dunha lucerna e tenta recompoñela para debuxar unha enteira.

A Domus do Mitreo

SOLUCIÓNS

Museo universitario

