Venres, 25 marzo de 2022
Lugar: Salón de Actos da
Deputación de Lugo
Prazas: en función do aforo
e das medidas sanitarias e
inscrición previa gratuíta por
rigorosa orde de entrada.
Modalidades:
presencial e en liña

Formulario de inscrición no
Museo Provincial de Lugo e en
www.redemuseisticalugo.org
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.
Dirección e Coordinación:
Aurelia Balseiro García
(direccion@museolugo.org),
Iván Álvarez Merayo.
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: UDC. Servizo
de Audiovisuais da Deputación
de Lugo, Museo Xeolóxico
Municipal de Quiroga,
Fundación Uxío Novoneyra.

25 de marzo
de 2022
Salón de Actos
da Deputación
de Lugo

PROGRAMA
9.30 h. Acreditación asistentes

Un dos atractivos que, a ollos
de Roma e Octavio Augusto,
presentaba a conquista/ocupación
do norte peninsular ibérico e,
de maneira especial da futura
Gallaecia, era a captación da
súa proverbial riqueza mineira
e metálica, especialmente a
aurífera. Un bo exemplo dese
interese pode observarse na
actual serra do Courel.
Sobre o substrato indíxena de
“montañeses”, “serranos” e
“bárbaros”, segundo os cualifica
Estrabón (Xeografía, Libro III, 3,
7), na súa famosa pasaxe, cun
sistema económico agropecuario
de subsistencia e agrupados
nos seus inaccesibles castros,
superponse, quizais xa a partir

de mediados/finais da primeira
centuria, unha presenza romana
seica non moi abundante e,
maioritariamente, destinada
ao control e explotación dos
recursos mineiros, caso de Mina
da Toca e Torubio (Folgoso do
Courel), por citar só un par
de exemplos, que, á parte das
propias explotacións, xeraría
novos asentamentos, nalgúns
casos, quizais, sobrepostos
ou vinculados aos indíxenas
e, noutros, de nova creación,
enfocados ao control do territorio.
Desta maneira, a análise histórica
e arqueolóxica das poboacións
e asentamentos prerromanos,
a localización e sistema de
explotación de campos mineiros

de época xa romana, o sistema
de captación económica, os
ámbitos de relación establecidos
entre ambos os modelos culturais
e económicos, a cronoloxía destes
feitos, a posibilidade de traballos
arqueolóxicos planificados, o
estudo desta área en relación co
resto do NW hispánico antigo,
a súa relación coas capitais
conventuais de Lucus Augusti
e Asturica Augusta, o territorio
e as pegadas na paisaxe e os
restos materiais conservados son,
entre outros temas, susceptibles
de ser apuntados, analizados
ou abordados nesta xornada.

10.00 h. Presentación oficial

12.15 h. ”Cultura material
do Courel conservada no
MPL: a tabula hospitalis”

10.15 h. “O que nos din os
ósos atopados nas covas sobre
a vida antiga en O Courel”

Enrique Alcorta e M.ª Ofelia
Carnero, Departamento
de Arqueoloxía do MPL

Aurora Grandal D´Anglade,
profesora titular da UDC
11.00 h. “Revisión dos
modelos de ocupación castrexa
no territorio do Courel”
Luis Francisco López,
arqueólogo e doutor en
Prehistoria pola UCM
11.45 h. Pausa

13.00 h. Mesa redonda
moderada por Aurelia Balseiro
na que participan os anteriores
relatores, incorporándose,
ademais, a directora do colexio
do Courel, o presidente da
Fundación Uxío Novoneyra e o
director dos museos xeolóxico
e etnográfico do Concello
de Quiroga que abordarán,
multidisciplinarmente, o tema:
“A necesidade da transferencia
e divulgación do coñecemento
e o papel das estratexias
transversais de comunicación para
a posta en valor do patrimonio
arqueolóxico courelá”
14.00 h. Debate-coloquio

16.00 h. Saída para traballo
de campo* con visita, in situ,
dun xacemento arqueolóxico
emblemático do Courel
guiados polo arqueólogo
Iván Álvarez Merayo.
20.00 h. Visita técnica explicativa
no Museo Provincial de Lugo**,
(planta 1.ª sección de Prehistoria
e Arqueoloxía), á exposición
divulgativa sobre o patrimonio
arqueolóxico do Courel: castro
da Torre, a cargo da directora do
MPL: Aurelia Balseiro García.
*disporase dun autobús
ata completar 50 prazas
**presencial e/ou en liña

Nome

Apelidos

DNI

Centro de traballo

Enderezo postal
Localidade

Código Postal

Enderezo electrónico

Provincia
Teléfono de contacto

Asdo.

Lugo

Modalidade preferente de asistencia:

Presencial
En liña
Visita en bus a xacemento arqueolóxico no
Courel da man de Iván Álvarez Merayo. (Só para
inscritos presenciais ata completar as 50 prazas)

Clausura

Si

Non

Envío de diplomas por
correo electrónico

Prazas presenciais ata completar aforo, por
rigorosa orde de recepción de solicitudes.

Apertura de prazo: 3/3/2022.
Deberá remitir esta solicitude de
inscrición debidamente cuberta ao
Rexistro xeral da Deputación de Lugo
(presencial ou telematicamente).
Coa confirmación da inscrición enviarase un
link/enlace para participar en liña na xornada.
Desexo recibir información sobre
as actividades realizadas pola
Rede Museística Provincial.

Si

Non

de 2022
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.

