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A moda na antiga Roma
Os romanos coidaban moito a súa imaxe. Adoitaban vestir unha túnica
de la ou liño e, ás veces, puñan outra prenda máis ancha por riba que
se chamaba toga. Nos pés levaban soleae, ou sandalias de coiro.

Descubre a “moda romana”
Fíxate na imaxe: é unha familia como a que puido vivir na Domus do
Mitreo. A muller e o neno levan adornos propios da época romana.

Identifica as prendas e adornos que leva esta familia de romanos

A muller romana leva _______________________________________

________________________Nos pés leva __________________
Os adornos que leva son ______________________________________
O home romano leva ________________________e _______________

Nos pés leva___________________________________________
Os nenos levan_____________________________________________
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Peiteado á romana
No Imperio romano o peiteado era importantísimo. Os estilos e modas cambiaban cada
pouco tempo para homes e mulleres. Para as damas acomodadas era imprescindible ir ben
peiteadas, por iso tiñan servas chamadas “ornatrices”, semellantes ás nosas peiteadoras.

Espello

Agullas de pelo

Perfumes

Xoias

Untura

As ornatrices usaban unturas para tinguir o cabelo, agullas do pelo, xoias e ata perrucas para crear
complexos peinados. Na Domus do Mitreo atopamos agullas do pelo (acus crinalis) coas que as mulleres
da casa recollían e adornaban o cabelo.
Mira os debuxos dos produtos para o pelo usados en Roma e fíxate nas imaxes de abaixo.

A primeira imaxe amosa unha serva axudando á súa señora co peiteado, a segunda é un retrato
dunha dama romana.
Busca nas imaxes os obxectos usados para adornar o cabelo e márcaos. Lembras os seus nomes?
Recoñeces outros obxectos ou adornos nas imaxes?
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Romanos con estilo
Os romanos máis ricos usaban complementos para mellorar o seu aspecto e amosar o seu
poder. A familia que viviu na Domus do Mitreo perdeu algúns accesorios e xoias que os
arqueólogos da nosa época puideron atopar case dous mil anos despois.
Abaixo podes ver algúns destes accesorios, descubre como se usaban!

Fíbulas: usábanse
a xeito de broches
para suxeitar a roupa. Púñanse á
altura do ombro ou do peito

Decoración de anel: homes e
mulleres usaban aneis. Elas
lucían tamén outras xoias:
colares, pendentes, brazaletes...

Mira as figuras: a muller
viste unha túnica e leva o
manto co que adoita cubrir os
ombros.
O home leva túnica e toga, que
era a prenda máis elegante.
Colorea a roupa e debuxa
os accesorios que faltan!
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Vístete como un romano!
Imaxina que viaxas ata o Lugo de hai 2000 anos. Prepara a túa maleta coa roupa e adobíos
que che cómpren. Debuxa todo o que levarías para estar á última moda en Lucus Augusti.
Fai unha lista co nome de cada cousa para non esquecer nada.

Comeza a practicar na
casa e vístete de romano!
Fai clic aquí para ver como
se pon a toga ou aquí para
ver como facer unha toga
na casa con axuda dos
maiores.

Cómpreme levar
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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Explora o pasado
Se queres atopar máis información sobre a roupa e os costumes romanos proba
estas ligazóns:

A ROUPA DOS ROMANOS

HIXIENE E TERMAS NA ESPAÑA ROMANA

O PEITEADO E A ESTÉTICA EN ROMA

A MAQUILLAXE DA MULLER ROMANA

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 moda na antiga Roma
Esta é unha proposta das respostas para a ficha sobre a moda na
antiga Roma.

Identifica as prendas e adornos que leva esta familia de romanos

A muller romana leva unha túnica rosa cun cinto. Nos pés leva sandalias.
Os adornos que leva son: unha diadema e un colar.
O home romano leva unha túnica e unha toga. Nos pés leva sandalias.
Os nenos levan túnicas. O neno leva tamén un colgante e sandalias.

Busca nas imaxes os obxectos usados para adornar o cabelo e márcaos. Lembras os seus nomes?
Recoñeces outros obxectos ou adornos nas imaxes?

Na primeira imaxe hai un espello, unha xerra de perfume e untura. A señora
romana desta imaxe tamén leva xoias: brazaletes, un colar e unha diadema.
Na segunda imaxe, a dama leva unha agulla para o pelo e moitas xoias:
colares, pendentes e unha diadema.
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Colorea a roupa e debuxa os accesorios que faltan!

Nesta actividade pódese colorear a imaxe de xeito libre. Os
accesorios que se poden debuxar son: aneis e fíbulas para o
home e a muller. Só para a muller: agullas de pelo e xoias
como pendentes, colares, brazaletes, diademas…

Imaxina que viaxas ata o Lugo de hai 2000 anos. Prepara a tua maleta coa roupa e adobíos
que che cómpren. Debuxa todo o que levarías para estar á última moda en Lucus Augusti.
Fai unha lista co nome de cada cousa para non esquecer nada.

Esta actividade tamén é libre: podes debuxar todas as prendas que vimos na ficha mais os complementos
como xoias, fíbulas ou elementos para o coidado do cabelo.

Cómpreme levar
Túnica
Toga - Manto
Sandalias
Agullas para o cabelo
Xoias
Untura
Perfumes
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