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CONTEXTO HISTÓRICO E  
CULTURA MATERIAL EN LUGO

CONTEXTO HISTÓRICO E  
CULTURA MATERIAL EN LUGO

Venres, 25 xuño de 2021

Lugar: Salón de Actos da 
Deputación de Lugo 

Prazas: 25 presenciais en función 
do aforo e das medidas sanitarias 
e previa  inscrición (gratuíta) por 
rigorosa orde de entrada.

Modalidades:  
presencial (25) e en liña

Formulario de inscrición:  
www.redemuseisticalugo.org 

Presentación no rexistro xeral da 
Deputación de Lugo (presencial 
ou telematicamente).

Enviarase diploma acreditativo 
de asistencia á xornada (8 horas 
lectivas). Para obter o diploma é 
preciso asistir ao 75 % das sesións.

 

Organización:  
Museo Provincial de Lugo. RMP

Dirección e Coordinación: 
Aurelia Balseiro García 
direccion@museolugo.org 

Comité organizador:  
Encarna Lago, Aurelia Balseiro, 
Enrique Alcorta, M.ª Ofelia Carnero.

Secretaría técnica: Enrique Alcorta 
e M.ª Ofelia Carnero (Dpto. 
de Arqueoloxía do MPL).

Colaboracións: USC Campus 
de Lugo, UCM, UAM, Servizo de 
Audiovisuais da Deputación de Lugo. 
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Moi a principios do século V 
d.C., os perentorios problemas 
do tardío Imperio romano vense 
incrementados coas chamadas 
invasións bárbaras, migracións 
de grupos de pobos de orixe 
xermánica que penetran nos 
territorios imperiais. A duras 
penas o Imperio romano de 
occidente conseguirá contelas 
mediante o esforzo bélico nuns 
casos ou cos pactos diplomáticos 
noutros. No 409 d.C., algúns 
destes pobos –vándalos, alanos, 
suevos e visigodos-, penetran en 
Hispania. Tras un breve período 
de enfrontamento entre eles, 
conseguen, mediante acordos, 
delimitar os seus territorios. 
Desta maneira, fúndase no Noroeste 
peninsular, esencialmente sobre 
a Gallaecia  romana, o primeiro 

reino medieval de occidente baixo 
o mando suevo con capital en 
Bracara Augusta (Braga). Na súa 
época de máximo esplendor, o 
seu dominio abarcará a metade 
occidental de Hispania para 
concentrarse, posteriormente, en 
Gallaecia e a franxa setentrional 
hispánica. O seu establecemento 
e desenvolvemento non será fácil. 
Convivindo inicialmente co Imperio 
romano, ata a súa desaparición 
no 476, a existencia do reino 
suevo, do 409/411 ao 585, verase 
ensombrecida por continuos 
conflitos de tipo interno e externo 
con permanente estado de garda 
contra outros pobos asentados en 
Hispania. Ao final, estes problemas 
acabarán co reino suevo, vixente 
durante pouco máis dun século e 
medio, ante o empuxe dos visigodos. 

A escaseza das fontes documentais 
contemporáneas, polo demais moi 
concisas, así como dos achados 
arqueolóxicos, con elementos 
igualmente escasos, aínda que moi 
singulares, caso de Lucus Augusti, 
e, polo demais, inmersos nun mar 
culturalmente hispano romano, 
dificultan o coñecemento deste 
período dotándoo de trazos  
“escuros” e pouco definidos  
ata a época recente.
Con todo, e de aquí esta 
xornada, este período merece 
a súa reivindicación, en canto 
a que o reino suevo, primeiro 
reino hispano, xunto co posterior 
dominio visigodo, supoñen 
o tránsito da tardo/baixa 
romanidade ao altomedievo, 
constituíndo este lapso unha etapa 
pouco estudada e/ou coñecida.

9.30 h. Acreditación asistentes

10.00 h. Presentación oficial

10.15 h. Trocando espadas 
en rellas de arado: un 
achegamento á historia e o 
legado do reino suevo-galaico

Carlos Baliñas Pérez.  
Dr. Historia Medieval e Profesor 
da USC. Campus de Lugo 

11.00 h. As elites bárbaras 
a partir das evidencias 
materiais: os suevos

Jorge López Quiroga. Dr. en 
Historia Medieval (Universidad 
París IV-París,Sorbona). UAM.

Natalia Figueiras 
Pimentel. Historiadora 
da Arte, conservadora e 
restauradora. UCM.

11.45 h. Pausa

12.15 h. Bens culturais 
de tradición xermánica no 
Museo Provincial de Lugo

Aurelia Balseiro García. 
Museóloga e directora do MPL.

13.00 h. Mesa redonda 
moderada por Aurelia 
Balseiro, composta polos 
anteriores relatores e Pablo 
Núñez Meneses, dr. en 
Historia Medieval, especialista 
en Numismática, que nos 
introducirá na moeda sueva 
e Ana E. Goy Diz, Catedrática 
da USC, no eremitismo dos 
vales do Miño e do Sil durante 
a Alta Idade Media, para a 
continuación abordar:  
O papel da investigación 
histórico arqueolóxica na 
divulgación científica dos 
séculos V-VII: estratexias de  
comunicación e transferencia 
do coñecemento. 

14.00 h. Debate-coloquio

17.00 h. Visita técnica 
explicativa no Museo Provincial 
de Lugo* (planta 1.ª sección 
de Prehistoria e Arqueoloxía) 
á exposición divulgativa sobre 
a cultura material de tradición 
xermánica conservada no 
MPL a cargo dos técnicos do  
Departamento de Arqueoloxía 
do MPL: Enrique Alcorta 
e M.ª Ofelia Carnero.

(*presencial ou en 
liña dependendo das 
normativas sanitarias)

Clausura 
Modalidade preferente  
de asistencia á xornada:

Prazas limitadas PRESENCIALMENTE  
a 25 persoas, por rigorosa orde de 
recepción de solicitudes.  
Prazo de inscrición: do11/06/2021 
ao 24/06/2021. Coa confirmación da 
inscrición enviarase un link/enlace para 
participar on line na xornada.
Deberá remitir esta solicitude de 
inscrición debidamente cuberta ao 
Rexistro xeral da Deputación de Lugo 
(presencial ou telematicamente).

Desexo recibir información sobre 
as actividades realizadas pola 
Rede Museística Provincial.

Museo Provincial de Lugo. 
Praza da Soidade, s/n,  27001 
Lugo. Tfno 982 242 112

A inscrición nesta xornada implica 
a autorización do solicitante á 
entidade organizadora do uso de 
imaxes na mesma xornada con 
fines de difusión e comunicación.

Para os efectos de cumprir a Lei orgánica 
15/1999, de 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal, 
informamos que os datos facilitados a 
través deste formulario serán incluídos 
nos nosos ficheiros coa finalidade de 
realizar a inscrición nesta xornada. 

En ningún caso serán cedidas a terceiros.

O/A usuario/a poderá exercer os seus 
dereitos de cancelación, rectificación e 
de oposición, no que atinxa aos seus 
datos de carácter persoal, mediante 
escrito dirixido á Deputación Provincial 
de Lugo a través do seu Rexistro xeral.

Presencial

On line Si Non

Nome

DNI

Enderezo postal

Asdo.

Localidade Código Postal Provincia

Enderezo electrónico Teléfono de contacto

Apelidos

Centro de traballo

Lugo de 2021


